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        Chefe da CGU-Regional/GO,

        Em  atendimento à  determinação  contida na  Ordem  de  Serviço
 n.°  243904, e consoante o estabelecido na  Seção III, Capítulo VII da
 Instrução  Normativa  SFC   n.°  01,   de  06/04/2001, apresentamos os
 resultados  dos  exames  realizados  sobre  o processo anual de contas
 apresentado  pela  Universidade  Federal  de  Goiás  - UFG, a qual
 consolida as do Hospital das Clínicas.

 I - INTRODUÇÃO
 2. Os  trabalhos  de campo conclusivos foram realizados no  período de
 13/04/2010 a 21/05/2010,  por  meio de testes, análises e consolidação
 de informações coletadas ao longo do exercício sob exame e a partir da
 apresentação  do  processo de contas pela Unidade Auditada, em estrita
 observância  às  normas  de  auditoria  aplicáveis  ao Serviço Público
 Federal. Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames.

 II - RESULTADO DOS TRABALHOS
 3.  Verificamos  no Processo de Contas da Unidade a conformidade com o
 inteiro   teor   das   peças  e  respectivos conteúdos  exigidos  pela
 IN-TCU-57/2008 e pelas DN-TCU-102/2009 e 103/2010.

 4.  Em acordo com o que estabelece o Anexo IV da DN-TCU-102/2009, e em
 face  dos exames  realizados, efetuamos as seguintes análises:

 4.1 ITEM 01 – AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTITATIVOS/QUALITATIVOS DA
     GESTÃO
 Os   resultados   alcançados  pela  Universidade  Federal  de Goiás na
 execução  física  e  financeira  de  seus  Programas e Ações atingiram
 números    satisfatórios,    visto    que,   entre   as   sete   ações



 selecionadas,  as metas físicas foram atingidas ou superadas em quatro
 delas.  Quanto  às  metas   financeiras,   observou-se  adequação  das
 previstas  com  as  executadas. A seguir demonstramos sete quadros por
 Programa/Ação  com  os  comparativos  das  metas físicas e financeiras
 executadas em relação às previstas:
 

 153052– UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
1061 – Brasil Escolarizado

Ação 2991 – Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal
Meta Previsão Execução Execução/P

revisão 
(%)

Atos e fatos que 
prejudicaram o 
desempenho

Providências 
adotadas

Financeira 221.958,00 221.219,83 99,68% Não houve. As metas 
executadas física e 
financeira apresentaram 
um índice inexpressivo a 
menor em relação às 
metas previstas.

 

Não se aplica.Física
700 698 99,71%

153052 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
1073 – Brasil Universitário

4009 – Funcionamento de cursos de graduação
Meta Previsão Execução Execução/P

revisão 
(%)

Atos e fatos que 
prejudicaram o 
desempenho

Providências 
adotadas

Financeira 264.037.263,00 260.708.635,33 98,74% Não houve. As metas 
executadas física e 
financeira 
apresentaram  um 
índice inexpressivo 
a menor em relação 
às metas previstas.

 

Não se aplica.
Física

17.001 16.207 95,32%

153052 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
1073 – Brasil Universitário

1H64 - Expansão do Ensino Superior – Campus de Jataí
Meta Previsão Execução Execução/P

revisão 
(%)

Atos e fatos que 
prejudicaram o 
desempenho

Providências 
adotadas

Financeira 8.017.726,00 8.002.938,75 99,80% Não houve. As metas 
executadas  físicas 
superaram  em 
128,57%  as 
previstas, enquanto 
que  as  financeiras 
apresentam  índices 
com  diferença 
inexpressiva.

 

Não se aplica.
Física

385 880 228,57%

153052 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
1073 – Brasil Universitário

11GD - REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Goiás
Meta Previsão Execução Execução/P

revisão 
(%)

Atos e fatos que 
prejudicaram o 
desempenho

Providências 
adotadas

Financeira 17.045.048,00 17.045.003,51 99,99% No  subitem 
2.3.4.1.6 do 
Relatório de Gestão 
não há registro dos 
motivos da execução 
de  76,52%  da  meta 
prevista.   

No  subitem 
2.3.4.1.6 do 
Relatório de Gestão 
não há registro das 
providências 
adotadas  para  não 
atingimento  das 
metas físicas.

Física
2.032 1.555 76,52 %

153052 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS



1073 – Brasil Universitário
8282 - Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI

Meta Previsão Execução Execução/P
revisão 
(%)

Atos e fatos que 
prejudicaram o 
desempenho

Providências 
adotadas

Financeira 4.390.266,00 4.390.266,00 100% No  subitem 
2.3.4.1.8 do 
Relatório de Gestão 
não há registro dos 
motivos da execução 
de  81,75%  da  meta 
prevista.

No  subitem 
2.3.4.1.8 do 
Relatório de Gestão 
não há registro das 
providências 
adotadas  para  não 
atingimento  das 
metas físicas.

Física
1.902 1.555 81,75%

 153052 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
1375 - Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica

4006 - Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação
Meta Previsão Execução Execução/P

revisão 
(%)

Atos e fatos que 
prejudicaram o 
desempenho

Providências 
adotadas

Financeira 4.400.000,00 4.143.898,42 94,18% No  subitem  2.3.5.1.1 
do Relatório de Gestão 
não  há  registro  dos 
motivos da execução de 
81,32%  da  meta 
prevista.

No  subitem 
2.3.5.1.1  do 
Relatório  de 
Gestão  não  há 
registro  das 
providências 
adotadas  para 
não  atingimento 
das  metas 
físicas.

Física
2.500 2.033 81,32%

 153052 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
1375 – Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica

8667 - Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados
Meta Previsão Execução Execução/P

revisão 
(%)

Atos  e  fatos  que 
prejudicaram  o 
desempenho

Providências 
adotadas

Financeira 700.000,00 698.688,94 99,81% Não  houve.  As  metas 
executadas  físicas 
superaram em 45,12% as 
previstas,  enquanto 
que  as  financeiras 
apresentam índices com 
diferença 
inexpressiva.

 Não se aplica.
Física

2.500 3.628 145,12%

 Independente das observações das ações constantes nos quadros, temos a
 destacar  que,  de modo geral, a UFG não procedeu à analise crítica da
 execução  das metas físicas e financeiras em face das previstas no seu
 Relatório de Gestão do exercício de 2009.

 4.2 ITEM 02 - AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE GESTÃO
 Não  existem  indicadores  de desempenho definidos pela UFG nos termos
 conceituais  da  Portaria - TCU n.º 389/2009; ou seja,  os indicadores
 institucionais são os desenvolvidos para medir os produtos, serviços e
 resultados  alcançados  pela  gestão  no  exercício  e que deverão vir
 acompanhados  de explanação sucinta sobre as suas fórmulas de cálculo,
 considerando a sua utilidade e mensurabilidade.
 No lugar dos indicadores de desempenho, a UFG apresentou no item 2.4 -
 Desempenho Operacional de seu Relatório de Gestão os determinados pela
 Decisão  TCU  nº  408/2002  e  pelo  Acórdão  TCU n° 1.043/2006: custo
 corrente/aluno;  aluno/professor; aluno/funcionário;



 funcionário/professor;  Grau de Participação Estudantil (GPE); Grau de
 Envolvimento  com  Pós-Graduação  (GEPG);  Conceito  CAPES;  Índice de
 Qualificação  do  Corpo  Docente  (IQCD); Taxa de Sucesso na Graduação
 (TSG);  Taxa  de  Sucesso na Pós-Graduação. Análise da evolução desses
 indicadores consta do item 4.13 deste Relatório.

 4.3 ITEM 04 – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS E 
RECEBIDAS

 Relativamente   às   transferências   de   recursos   recebidas   pela
 Universidade  Federal  de Goiás (UG/GESTÃO 153052/15226), no exercício
 de 2009, observamos a seguinte situação:
 

Quantidade de 
Transferências 
no Exercício

Montante – R$ (%) Quantidade 
Auditada

(%) Valor 
Auditado

1 100.000,00 100% 100.000,00

 Ainda,  no  tocante a essas transferências, verificamos as informações
 abaixo elencadas:
 

Código de 
Identificação 

SIAFI
Observância aos 

artigos 11 e 25 da 
Lei Complementar 

nº 101/2000

Atos e Fatos que 
Prejudicaram o 
Desempenho

Providências 
Adotadas

654359 Sim Emissão do empenho 
nº  2009NE004215, 
no  valor  de 
24.304,00,  sem  a 
devida  finalização 
do  processo 
licitatório

A UFG informou que 
o  procedimento 
licitatório  está 
em  andamento.  No 
entanto,  na 
análise  desse 
processo 
verificamos que há 
somente  o  pedido 
de  solicitação  do 
bem. 

 Além   desse   convênio,   analisamos   mais  12  vigentes em  2009, a
 seguir  listados: 538796,  581756,  597753,  619574,  636382,  636873,
 637142,   637146,   637161,   637342,  637873 e 638152, sobre os quais
 apresentamos, resumidamente, as seguintes constatações:
 -  Existência  de  fragilidade  gerencial  e  de  controle  referentes
 ao acompanhamento    dos    processos   de  transferências voluntárias
 recebidas pela UFG;
 -   Emissão    de    empenhos    antes   da   devida   finalização  de
 procedimentos licitatórios; e
 -  Atraso  na apresentação da prestação de contas do Convênio SIAFI de
 nº 538796 à concedente.
 Relativamente  às  transferências  de recursos recebidas pelo Hospital
 das   Clínicas   da   Universidade   Federal   de   Goiás   (UG/Gestão
 153054/15226), no exercício de 2009, segundo informações constantes no
 Relatório  de Prestação de Contas 2009, processo nº 23070.005371/2010-
 30,   Anexo   I,  folhas  252  e  253,  as  mesmas  foram  decorrentes
 de   descentralizações repassadas pela Secretaria de Educação Superior
 do   Ministério   da   Educação  e  da  Diretoria  Executiva  do Fundo
 Nacional  de  Saúde  do  Ministério   da   Saúde,   classificadas como
 Descentralização   Externa    de    Créditos   -  Créditos Recebidos -



 19.221.02.01,  não  sendo   registradas no SIAFI com as tipologias 1 a
 5 requeridas pela Portaria- TCU nº 389/2009.
 Ressaltamos,   por   outro   lado,  a  inexistência  de transferências
 concedidas  pelas UJs no  exercício  de  2009,  segundo informações do
 SIAFI Gerencial e confirmação da auditada.

 4.4 ITEM 05 – AVALIAÇÃO DA REGULARIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA 
UJ

 A  UFG  (UG/Gestão  153052/15226)  apresentou  no exercício de 2009, a
 seguinte   configuração   no   tocante   às   contratações  efetuadas,
 considerando   as  diversas  modalidades  licitatórias,  bem  como  as
 dispensas  e  inexigibilidades, registradas na conta contábil Empenhos
 por modalidade de licitação - Liquidados - 29.241.03.00 do SIAFI2009:
 
UFG – Valores liquidados por modalidade de licitação - 2009

Tipo de Aquisição de 
bens/serviços

-A-

Valor no 
exercício

-B-

(%) Valor 
sobre total 

-C-

Montante 
auditado

-D-

(%) Recursos 
auditados –

E-
Dispensa 17.187.674,62 14,12 2.350.225,41 13,67
Inexigibilidade 3.540.408,50 2,91 280.553,55 7,92
Convite 1.068.151,63 0,88 54.194,99 5,07
Tomada de Preços 15.914.025,23 13,07 1.422.119,78 8,94
Concorrência 41.938.210,27 34,45 6.951.165,56 16,57
Pregão Eletrônico 42.082.472,44 34,57 1.049.510,35 2,49
Soma 121.730.942,69 100,00 12.107.769,64 9,95*
Fonte:  SIAFI2009  (Conta  Contábil  29.241.03.00  -  Empenhos  por  modalidade  de 
licitação - Liquidados).
*E = (∑D/∑B)*100

 A  partir  da  análise  realizada,  de  forma  amostral,  em processos
 formalizados  no  exercício, considerando a UFG, observamos a situação
 abaixo  detalhada no tocante à modalidade, oportunidade e conveniência
 da licitação:
 

Nº Número da 
Licitação

Valor da 
Licitação

Oportunidade e 
Conveniência do 

motivo da 
licitação

Modalidade
da licitação

Fundamentação 
da dispensa

Fundamentação da 
inexigibilidade

1 Dispensa  nº 
0239/09

7.967,00Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica

2 Dispensa  nº 
135/09

5.022,00Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica

3 Dispensa  nº 
077/09

6.369,80Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica

4 Dispensa  nº 
0073/09

3.895,24Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica

5 Dispensa   nº 
0243/09

356,00Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica

6 Dispensa  nº 
0244/09

1.603,00Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica

7 Dispensa  nº 
0140/09

890,00Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica

8 Dispensa  nº 
0141/09

1.213,76Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica

9 Dispensa  nº 
0136/09

599,84Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica

10 Dispensa  nº 
0137/09

2.475,34Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica

11 Dispensa  nº 
0138/09

368,00Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica

12 Dispensa  nº 
0139/09

1.977,00Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica

13 Dispensa  nº 
1352/09

2.633,02Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica

14 Dispensa  nº 2.680,00Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica



Nº Número da 
Licitação

Valor da 
Licitação

Oportunidade e 
Conveniência do 

motivo da 
licitação

Modalidade
da licitação

Fundamentação 
da dispensa

Fundamentação da 
inexigibilidade

3113/09
15 Dispensa  nº 

3114/09
5.860,00Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica

16 Dispensa  nº 
3264/09

5.733,09Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica

17 Dispensa  nº 
3263/09 

5.378,94Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica

18 Dispensa  nº 
3225/09 

4.999,89Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica

19 Dispensa  nº 
3394/09

3.800,00Inadequada Não se aplica Adequada Não se aplica

20 Dispensa  nº 
03241/09

7.968,00Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica

21 Dispensa  nº 
3237/09

7.940,00Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica

22 Dispensa  nº 
1760/09

4.961,68Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica

23 Dispensa  nº 
3360/09

7.900,00Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica

24 Dispensa  nº 
3266/09

5.700,00Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica

25 Dispensa  nº 
3267/09

7.950,00Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica

26 Dispensa  nº 
3374/09

4.850,00Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica

27 Dispensa  nº 
034/09

6.700,00Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica

28 Dispensa   nº 
2063/09

12.200,00Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica

29 Dispensa   nº 
2070/09

15.000,00Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica

30 Dispensa   nº 
1715/09

207.000,00Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica

31 Dispensa  nº 
1719/09

67.500,00Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica

32 Dispensa  nº 
1714/09

154.000,00Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica

33 Dispensa  nº 
2089/09

11.227,02Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica

34 Dispensa  nº 
2089/09

9.269,24Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica

35 Dispensa  nº 
2097/09

6.450,00Adequada Não se aplica Inadequada Não se aplica

36 Dispensa  nº 
1013/09

1.257.297,55Inadequada Não se aplica Inadequada Não se aplica

37 Dispensa  nº 
3415/09

492.490,00Inadequada Não se aplica Inadequada Não se aplica

38 Inexigibilidade 
nº 01312/09

270.559,55Adequada Não se aplica Não se aplicaAdequada

39 Inexigibilidade 
nº. 0829/09

9.994,00Adequada Não se aplica Não se aplicaAdequada

40 Pregão nº 002/09 94.000,00Adequada Devida Não se aplicaNão se aplica
41 Pregão  nº 

00206/09
82.677,05Adequada Devida Não se aplicaNão se aplica

42 Pregão nº 072/09 125.126,60Adequada Devida. Não se aplicaNão se aplica
43 Pregão nº 068/09 388.061,92Adequada Devida. Não se aplicaNão se aplica
44 Pregão nº 021/09 46.912,50Adequada Devida. Não se aplicaNão se aplica
45 Pregão nº 022/09 45.239,48Adequada Devida. Não se aplicaNão se aplica
46 Pregão nº 036/09 76.584,54Adequada Devida. Não se aplicaNão se aplica
47 Pregão nº 040/09 92.308,26Adequada Devida. Não se aplicaNão se aplica
48 Pregão nº 207/09 98.600,00Adequada Devida. Não se aplicaNão se aplica
49 Concorrência  nº 

011/09
3.061.584,00Adequada Devida Não se aplicaNão se aplica

50 Concorrência  nº 
20/09

3.889.581,56Adequada Devida Não se aplicaNão se aplica

51 Tomada de Preços 
04/09

356.525,45Adequada Devida. Não se aplicaNão se aplica

52 Tomada de Preços 
nº 18/09

1.065.594,33Adequada Devida Não se aplicaNão se aplica



Nº Número da 
Licitação

Valor da 
Licitação

Oportunidade e 
Conveniência do 

motivo da 
licitação

Modalidade
da licitação

Fundamentação 
da dispensa

Fundamentação da 
inexigibilidade

53 Convite  nº 
21/2009

54.194,99Adequada Devida Não se aplicaNão se Aplica

  Em face  dos  exames  realizados  na  UJ,  demonstramos resumidamente
 as  principais constatações dos processos de licitações analisados:
 1) Falhas  nos  procedimentos de contratação por dispensa de licitação
 da   Fundação   de   Apoio  e Pesquisa-FUNAPE: falta  de justificativa
 para   a contratação e não indicação da razão da escolha da executante
 e  do  preço;  e  objeto não devidamente especificado, sem a indicação
 clara e precisa do resultado almejado;  extrapolação,   no   exercício
 de    2009,   da   duração  do  Contrato, além  do  prazo limite de 60
 meses   definido  em  cláusula,  sem  demonstração  das    respectivas
 justificativas   e   autorização;  acréscimo  no   valor    contratual
 ocorrido   em   2007,   com   vigência  a  partir  de  01.01.2008,  em
 percentual  superior  ao  permitido  pela  legislação;   atesto,   por
 servidores  da  UFG,  e  posterior pagamento de notas fiscais emitidas
 pela    FUNAPE    que    apresentavam    descrição    genérica  e  sem
 detalhamento   das  ações   realizadas;  pagamentos  de  notas fiscais
 que  contemplaram  despesas anteriores  à contratação e correspondente
 empenho efetuados em 2009.
 2)  Fracionamento  de  despesas para aquisição de peças para veículos,
 para  contratação  de  serviços  de gravação de CD, para aquisições de
 livros,    para  fornecimento  de  refeições  e  para  contratações de
 profissionais de obras e serviços de engenharia.
 3)Inconsistências observadas em processos de dispensa de licitação:
 falta  de   caracterização   da   situação   emergencial  e  falhas na
 cronologia  apresentada;  no enquadramento para  contratar serviços de
 ampliação de imagem de satélite; apresentação de propostas diversas ao
 objeto requisitado.
 4)   Desclassificação   de   empresa   em   processo  licitatório  sem
 fundamentada    justificativa  e  falhas  no  Edital  de  Licitação ao
 especificar marcas de produtos.
 De  modo  geral,   as   causas são planejamento inadequado nas compras
 e  serviços   a   serem  contratados,  fragilidades  nos  sistemas  de
 controles  internos  no  que  concerne  à  formalização  dos  editais,
 falta  de  treinamentos   dos  servidores  responsáveis diretamente ou
 indiretamente pela  elaboração e fechamento dos processos licitatórios
 e carência de pessoal,  na opinião da UJ, em face da demanda crescente
 de serviços e aquisições.

  4.5 ITEM 06 – AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
 A  UFG, considerando ainda o HC, Unidades Pagadoras-UPAGs 000.000.010-
 DP  e  000.000.078-HC,  apresentou o seguinte quantitativo de pessoal,
 nos exercícios de 2007, 2008 e 2009, segundo registros do SIAPE:
 

Ano/UPAG Situação
Ativo Permanente Aposentados Outros (*) Total

2007 - Soma 3.509 1.882 1.015 6.406
UFG 3.509 1.882 1.015 6.406
HC - - - -

2008 - Soma 3.686 1.941 1.256 6.883
UFG 2.622 1.939 1.101 5.662



HC 1.064 2 155 1.221
2009 - Soma 4.056 1.988 1.243 7.287

UFG 3.016 1.986 1.079 6.081
HC 1.040 2 164 1.206

Fonte: SIAPE

 (*)  Outros:  Contempla servidores nas situações: requisitado, nomeado
 para  cargo  em  comissão,  sem  vínculo, cedido, excedente à lotação,
 contrato   temporário,   requisitado   de   outros  órgãos,  exercício
 descentralizado  de  carreira, celetista, CLT-Aposentado Complemento e
 beneficiário de pensão.
 Em  que  pese ter havido aumento  no quantitativo de servidores da UFG
 no   período  de  2007  a  2009,  a  grande dificuldade apontada  pela
 Instituição  é o descompasso entre o quadro de docentes, que contempla
 sistemática  que possibilita recomposição automática das vagas ociosas
 e   o   de  servidores  técnico-administrativos,  que  vem  diminuindo
 progressivamente    nos    últimos    exercícios.   De  acordo  com  a
 Universidade  o Ministério da Educação trabalha no momento para tentar
 resolver essa questão.
 A  UFG  ressaltou,  ainda,  que  essa não reposição do quadro técnico-
 administrativo,   também  decorrente  em  grande  parte  da  defasagem
 salarial  da categoria, propicia, em particular, enorme dificuldade na
 área  de  tecnologia  da  informação,  visto  que a Instituição possui
 enorme   carência  de  servidores  com  a  qualificação  necessária  e
 suficiente para o desenvolvimento dos diversos sistemas demandados.
 Relativamente aos registros de atos efetuados no SISAC/TCU, observamos
 a situação abaixo detalhada:
 
Quantidade de atos de 
pessoal (Admissão, 

Aposentadoria, Pensão) 
registrados no SISAC 
no exercício de 2009 

(A)*

Quantidade de atos de 
pessoal (Admissão, 

Aposentadoria, Pensão) 
passíveis de registro 
no SISAC no exercício 

de 2009 (B)

Percentual de atos 
registrados no SISAC 

(A)/(B)

620 737 84,12%
(*) Sem considerar desligamentos.

 Analisamos  os  dados extraídos do SIAPE, relativos ao exercício 2009,
 em  confronto  com  os quantitativos informados no Relatório Gestão do
 referido exercício, página 219, e constatamos que estavam pendentes de
 registro  no  Sistema  SISAC  117  atos, conforme quadro acima, dentre
 admissões, aposentadorias e pensões na posição dezembro/2009.
 Posteriormente,  durante  os  trabalhos  de  auditoria  em  2010,  mas
 precisamente  na data de 08.06.2010, fizemos nova verificação no SISAC
 e  confrontamos  com  os  dados  do  SIAPE  e verificamos pendência de
 lançamento de 90 atos de admissão do exercício auditado até a presente
 data da verificação.
 Quanto    às    situações    elencadas   nos   arquivos   de   pessoal
 disponibilizados   pela   CGU/DF,  a  partir  das análises realizadas,
 constatamos o seguinte:
 

Ocorrência Quantidade de 
servidores 
analisados

Quantidade de 
servidores enquadrados 

na ocorrência



Servidores Ativos, Aposentados 
e  Instituidores  de  Pensão 
investidos em outros vínculos

163 0

Servidores  que  percebem  a 
vantagem  prevista  no  Artigo 
192 da Lei 8112/90

134 75 

Servidores  que  percebem  os 
Adicionais de Periculosidade e 
Insalubridade

15 2

Relação  de  servidores  que 
recebem auxílio-transporte em 
valor superior a R$ 500,00.

6 0

Relação  de  servidores  de 
instituições  de  ensino 
superior  detentores  do  cargo 
de Professor Titular.

2 1

Relação  de  servidores  que 
estão  recebendo  o  abono  de 
permanência.

7 0

Servidores que aderiram ao PDV 
e  reingressaram  na 
administração  e  estão 
atualmente  na  condição  de 
Ativo  Permanente  ou 
Aposentados.

1 0

Servidores  aposentados  após 
18/01/1995 que percebem opção 
de função

23 0

Servidores  Cedidos  e 
Requisitados

5 3

Servidores com idade igual ou 
superior  a  70  anos  ainda  na 
condição de ativo permanente.

15 0

Evolução da Folha de Pagamento 0 0
Servidores  admitidos, 
aposentados e instituidores de 
pensão

737 117(em dezembro/2009)
90(em junho/2010)

ervidores 
aposentados/pensionistas  com 
idade superior a 90 anos.

11 0

 Relativamente   a   outras   ocorrências  verificadas  na área, merece
 destaque  as situações elencadas quanto aos: Servidores que percebem a
 vantagem  prevista  no Artigo 192 da Lei 8112/90, onde observou que 75
 servidores  ocupantes  do  cargo  de  Professor  de  3º  Grau  estavam
 recebendo  os  valores  de  forma  incorreta, aglutinados em uma única
 rubrica,  no  entanto  a regularização mediante registro como Vantagem
 Pessoal - VP foi realizada durante os trabalhos de auditoria.
 Quanto  aos  Servidores que percebem os Adicionais de Periculosidade e
 Insalubridade,    dos    15    servidores   selecionados,   observamos
 inconsistência em 2 casos, sendo requerida justificativa do Gestor.
 No   que  tange  à  Relação  de  servidores  de instituições de ensino
 superior   detentores   do cargo  de  Professor  Titular,  a  situação
 detectada,   a   partir   da  análise  da  admissão de 2 servidores no
 exercício  de  2009,  é  o fato de a UFG ter procedido indevidamente à



 alteração de regime de trabalho de servidor, de 20 horas para 40 horas
 semanais,   por  portaria  retroativa,  situação  não  permitida  pela
 legislação.
 Por  fim,  quanto  aos  Servidores  Cedidos e Requisitados, destacamos
 que  ficou pendente de resolução, quanto aos devidos ressarcimentos de
 remuneração   de   2   servidores,  sendo  aguardado  o posicionamento
 final da UFG.
 Relativamente   ao   Hospital   das   Clínicas, o fato   preponderante
 a    ser  destacado   foi   verificado  no  tocante  ao  pagamento  de
 gratificações pelo desempenho  de   atividades   desenvolvidas naquele
 Hospital,   bem   como  pagamento    por    prestação    de   serviços
 esporádicos   e  temporários  a servidores   do   quadro da  UFG/HC  e
 de   outros   órgãos  públicos,  mediante  contrato   de prestação  de
 serviços   de   apoio administrativo firmado com  a  Fundação de Apoio
 ao Hospital das Clínicas-FUNDAHC da Universidade Federal de Goiás.
 Verificamos,  além  disso,  que  o  HC/UFG  efetuou  contratação,  por
 dispensa   de   licitação,  de  prestação  de  serviços  inerentes  às
 categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos da Unidade.

 4.6 ITEM 07 – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO PELA UJ DAS RECOMENDAÇÕES DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E DO CONTROLE INTERNO

 Informamos  no  tocante às deliberações do Tribunal de Contas da União
 que,   pela   consulta   ao   sítio   daquele  Tribunal  na  internet,
 identificamos  a  expedição   de   63  deliberações  de  interesse  da
 Universidade Federal de Goiás, havendo expedição de determinação em 17
 desses   documentos.  Pela  análise   realizada   de  forma  amostral,
 observamos que a UFG cumpriu as  determinações/recomendações  emanadas
 daquele  Tribunal.
 Ressaltamos,   entretanto,     que     8   deliberações   encontram-se
 pendentes  de implementação  haja  vista que a própria Universidade ou
 os  servidores  interessados  impetraram  recursos (pedido de reexame,
 embargos) junto ao TCU ou ajuizaram ações perante a Justiça Federal.
 No  tocante  à  inserção  dessas  informações  no Relatório de Gestão,
 notamos   que  além  das  deliberações  constantes  na internet, a UFG
 inseriu   registros  sobre  outras,  advindas diretamente do Tribunal,
 contemplando  no  total  registros  sobre  73 ocorrências.
 Observamos,  ainda,   que   a   UFG  não  preencheu  todos  os  campos
 requeridos  pela  Portaria   TCU   nº   389/2009,  além  de  não fazer
 qualquer menção sobre o Acórdão nº 672/2009 - Plenário o qual trata da
 promoção  do pagamento integral do valor apurado em Planilha, no prazo
 máximo  de  30 (trinta) dias, nos termos do art. 46, da Lei n.° 8.112,
 de  11.12.1990;  ou,  se  do seu interesse, requerer o parcelamento do
 referido  valor  apurado,  em  parcelas  não inferiores a 10% (dez por
 cento)  da sua remuneração (ou provento), nos termos da parte final do
 mencionado artigo 46 e respectivo § 1º, da mesma Lei.
 Ressaltamos   também  que  somente  o Acórdão nº 1229/2009 - 2ª Câmara
 continha   determinação   expressa   do  TCU  para acompanhamento pela
 Controladoria-Geral    da   União,    relativamente    à  inclusão  de
 informações  sobre  a  atuação  das  Fundações   de   Apoio - FUNAPE e
 FUNDAHC,  de  modo a ser verificada a possibilidade  de  estar  a  UFG
 transferindo   à   essas   fundações   o   exercício   de  atribuições
 administrativas que lhe são conferidas. Nesse aspecto, verificamos que
 o   HC   continua   utilizando   em  suas  atividades  administrativas
 funcionários contratados do FUNDAHC.
 Quanto   ao    cumprimento   das   recomendações   da   Controladoria-



 Regional    da    União,    a partir de análise amostral, verificou-se
 que    a  UFG adotou providências  e/ou  não  incorreu em novas falhas
 no exercício de 2009 relativas a 11 das 21 constatações/impropriedades
 registradas no relatório de contas de 2008.
 Em  3  delas houve novas ocorrências em 2009, quais sejam: 1) Ausência
 de  controle  gerencial  sobre os convênios recebidos; 2) Indicação de
 marcas  nas  aquisições;  e 3) Falhas no controle de acompanhamento de
 recursos  de  convênio  repassados à FUNAPE. Em outra, afeta o Parecer
 pela  ilegalidade  em  admissão  efetuada  em  2008 a UFG informou que
 não   adotou    qualquer    providência,   ficando   no   aguardo   do
 posicionamento do Tribunal de Contas da União.

 4.7 ITEM 08 – AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS/PROGRAMAS FINANCIADOS 
POR RECURSOS EXTERNOS

 De acordo com informações contidas no Relatório de Gestão, página 183,
 a    Universidade   Federal  de  Goiás  não  executou   no   exercício
 projetos/programas  financiados  com recursos externos.

 4.8 ITEM 09 – AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE PASSIVOS SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
 Segundo  informou a UFG, Relatório de Gestão, página 173, no âmbito da
 Universidade    (UG/Gestão    153052/15226),   em   2009   não   houve
 reconhecimento dos passivos por insuficiência de créditos ou recursos.
 Mediante consulta ao SIAFI Gerencial confirmamos a situação.
 No   que   se  refere  ao  Hospital das Clínicas/UFG,  de  acordo  com
 informações   inseridas  no  Relatório de Gestão 2009 da UFG,  páginas
 246  a 251, em 2009 houve reconhecimento de passivos por insuficiência
 de   créditos  ou  recursos  no  âmbito  do Hospital das Clínicas,  no
 montante   de  R$  8.137.744,32,  decorrente  de débitos mantidos  com
 diversos   fornecedores.  Consultamos  o SIAFI Gerencial e confirmamos
 essa situação.
 Complementarmente  a essas informações,  cabe-nos  citar situações que
 também  são  causas para o registro na conta contábil 2.1.2.1.1.11.00,
 resultantes dos trabalhos auditoriais na HC:
 -   Falhas   nos  procedimentos  adotados  pelo  Hospital das Clínicas
 para   a   contratação     de    diversos   fornecedores,    indicando
 contratação    sem  dotação   orçamentária  correspondente;  bem  como
 despesas  de  Restos  a   Pagar   inscritas  em  2008  ainda vigentes,
 indevidamente  liquidadas e pagas em  2009 como Despesas de Exercícios
 Anteriores,  gerando  dívida no exercício  corrente  e   comprometendo
 o   orçamento   do   exercício  subsequente.
 -  Valores  formalmente  contratados  em  2008,  cujos  empenhos foram
 emitidos   no  tipo   "Estimativo",  considerando  valores irrisórios,
 com   quantitativos     e     valores    unitários    diferentes   dos
 contratados,  indicando realização de  despesa  sem   o
 correspondente    crédito orçamentário necessário para a cobertura das
 despesas;  gerando  em  2009  liquidação  e  pagamento   indevidamente
 classificados como Despesas de Exercícios Anteriores.

 4.9 ITEM 10 – AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
 Ao  confrontar  o  somatório  dos  saldos das contas 2.9.2.4.1.04.02 -
 Valores  Liquidados  a Pagar e 2.9.2.4.1.04.05 - Empenhos Inscritos em
 Restos  a Pagar, posição 31.12.2009, constantes do balancete da UFG no
 Sistema Integrado de Administração  Financeira   do   Governo  Federal



 -   SIAFI,   com   as informações  constantes  no  item  5  (Restos  a
 Pagar no Exercício e Exercícios  Anteriores) do Relatório de Gestão da
 Universidade   Federal   de   Goiás   -  UFG,  não  foram  verificadas
 divergências.
 O  valor  total  de  inscrições  em  Restos  a  Pagar,  no  âmbito  da
 Universidade     (UG/Gestão     153052/15226), foi de R$ 77.289.772,64
 (setenta  e  sete milhões, duzentos e oitenta e nove mil, setecentos e
 setenta  e  dois  reais e sessenta e quatro centavos), no exercício de
 2009.  Deste montante, procedeu-se à análise de 44,66%,   verificando-
 se    a    regularidade    de   todas  as  inscrições analisadas, cujo
 fundamento  legal encontrava-se no inciso I, do artigo  35, do Decreto
 93.872/1986.  O  quadro  a seguir, demonstra o percentual analisado em
 relação ao valor total inscrito de Restos a Pagar em 2009.
 

 RESTOS A PAGAR 
INSCRITOS EM 2009

RESTOS A PAGAR ANALISADOS PERCENTUAL 
ANALISADO

R$ 77.289.772,64 R$ 34.518.263,20 44,66%
 Relativamente ao Hospital das Clínicas da UFG, também ao se confrontar
 o   somatório   dos   saldos  das  contas  2.9.2.4.1.04.02  -  Valores
 Liquidados   a Pagar e 2.9.2.4.1.04.05 - Empenhos Inscritos em  Restos
 a Pagar, posição 31.12.2009,   constantes   do   balancete   da  UG no
 Sistema  Integrado  de  Administração  Financeira do Governo Federal -
 SIAFI,    com    as  informações   constantes  no  item  5  (Restos  a
 Pagar  no  Exercício e Exercícios  Anteriores) do Anexo I do Relatório
 de  Gestão  da  Universidade  Federal  de Goiás, não foram verificadas
 divergências.
 O    valor    total  de  inscrições    em   Restos   a   Pagar   no HC
 foi  de  R$ 1.742.527,91 (um milhão, setecentos e quarenta e dois mil,
 quinhentos   e  vinte  e  sete  reais  e  noventa  e  um centavos), no
 exercício de 2009.
 Deste  montante,  procedeu-se  à  análise  de  100%,  verificando-se a
 regularidade    de   todas  as  inscrições analisadas, cujo fundamento
 legal  encontrava-se no inciso I, do artigo  35, do Decreto 93.872, de
 23/12/1986.  O  quadro  a  seguir, demonstra o percentual analisado em
 relação ao valor total inscrito de Restos a Pagar em 2009.
 

RESTOS A PAGAR 
INSCRITOS EM 2009

RESTOS A PAGAR ANALISADOS PERCENTUAL ANALISADO
R$ 1.742.527,91 R$ 1.742.527,91 100,00%

 4.10 ITEM 11 – AVALIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS RELATIVAS A PROJETOS 
FINANCIADOS POR FUNDOS

 Segundo  a DN/TCU nº 100/2009, as autarquias (caso da UFG) e fundações
 do   Poder  Executivo  não  necessitam  inserir  informação  sobre  os
 resultados  da  avaliação  do impacto sócio-econômico das operações de
 fundos,  conforme  DN/TCU  nº  100/2009,  Anexo II, parte A - Conteúdo
 Geral,  item 10, o que foi devidamente registrado pela UJ no Relatório
 de Gestão, página 183, relativamente à Universidade Federal de Goiás.

 4.11 ITEM 15 – AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CHAMAMENTO PÚBLICO
  A Universidade Federal de Goiás, considerando as UGs 153052 e 153054,
 não  efetuou  transferências de recursos em 2009, atuando somente como
 convenente,  com  outras  entidades  do  Poder  Público  Federal,  não
 realizando,  assim,  chamamento público, a ser efetivado pela entidade



 concedente  na  celebração de convênio com entidades privadas sem fins
 lucrativos, visando à seleção de projetos ou entidades que tornem mais
 eficaz  o  objeto do ajuste, nos termos dos artigos 4º e 5º do Decreto
 nº 6.170/2007.

 4.12 ITEM 16 – AVALIAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO NÃO EXPURGO DA CPMF NOS
      CONTRATOS
 Em  atendimento à determinação contida no item 1.5.3 do Acórdão TCU nº
 2.862/2009    -    Plenário,    foram    analisados   03     contratos
 (136/2005,  102/2006   e   114/2007) dos 18 informados pela UFG, sendo
 verificada   a   extinção   da   cobrança  da Contribuição  Provisória
 sobre  Movimentação  ou  Transmissão  de  Valores  e  de  Créditos   e
 Direitos  de Natureza Financeira - CPMF a partir de 01/01/2008, data a
 partir   da   qual   é  indevida  a  cobrança  de  CPMF  nos contratos
 administrativos do Governo Federal.

 4.13 CONTEÚDO ESPECÍFICO
 A  Decisão  Normativa  TCU  nº  100/2009, Anexo II, parte C - Conteúdo
 Específico por Unidade Jurisdicionada ou Grupo de Unidades Afins, item
 8,  as  Instituições Federais de Ensino Superior-IFES devem inserir no
 Relatório  de  Gestão,  além  de outros assuntos, informações sobre os
 indicadores  definidos  nos  termos  da  Decisão  TCU nº 408/2002 e do
 Acórdão  TCU  n°  1.043/2006.   A  UFG  os  fez  constar no item 2.4 -
 Desempenho Operacional e também no item 16 do seu Relatório Gestão, do
 qual extraímos os Quadros 01 e 02:

 
Quadro 01 – Indicadores com fontes primárias do Hospital Universitário

Com HU 2005 2006 2007 2008 2009
I. Custo  Corrente  /  Aluno 

Equivalente
7.069,36 8.827,62 10.446,63 12.535,31 11.707,95

II. Aluno  Tempo 
Integral  /  Professor 
Equivalente

14,44 12,07 12,85 11,69 11,42

III. Aluno  Tempo 
Integral  /  Funcionário 
Equivalente

7,70 7,01 6,32 6,30 6,73

IV. Funcionário 
Equivalente/   Professor 
Equivalente

1,87 1,72 2,03 1,86 1,70

V. Grau  de  Participação 
Estudantil

0,97 0,96 0,95 0,90 0,88

VI. Grau  de  Envolvimento 
Pós-Graduação

0,10 0,11 0,11 0,11 0,11

VII. Conceito  CAPES/MEC 
Pós-Graduação

3,50 3,48 3,52 3,58 3,58

VIII. Índice  Qualificação 
Corpo Docente

3,90 3,62 3,61 3,87 3,90

IX. Taxa  Sucesso  na 
Graduação

0,67 0,68 0,76 0,76 0,83

X. Taxa  Sucesso  na  Pós-
Graduação

0,51 0,51 0,78 0,79 0,78

Quadro 02 – Indicadores sem fontes primárias do Hospital Universitário



Sem HU 2005 2006 2007 2008 2009
I. Custo  Corrente/Aluno 

Equivalente
6.775,34 8.534,16 10.156,36 12.210,73 10.559,74

II. Aluno  Tempo 
Integral/Professor 
Equivalente

14,44 12,07 12,85 11,69 11,42

III. Aluno  Tempo 
Integral/Funcionário 
Equivalente

14,75 12,35 10,12 9,84 10,10

IV. Funcionário 
Equivalente/  Professor 
Equivalente

0,97 0,98 1,27 1,19 1,13

V. Grau  de  Participação 
Estudantil

0,97 0,96 0,95 0,90 0,88

VI. Grau  de  Envolvimento 
Pós-Graduação

0,10 0,11 0,11 0,11 0,11

VII. Conceito  CAPES/MEC 
Pós-Graduação

3,50 3,48 3,52 3,58 3,56

VIII. Índice  Qualificação 
Corpo Docente

3,90 3,62 3,61 3,87 3,90

IX. Taxa Sucesso na 
Graduação

0,67 0,68 0,76 0,76 0,83

X. Taxa Sucesso na Pós-
Graduação

0,51 0,51 0,78 0,79 0,78

 Ao analisar a evolução desses indicadores, observamos que:
 Quanto  ao  Custo Corrente/Aluno Equivalente: O indicador se elevou em
 65,61%  com  HU  e  55,85% sem HU, nos últimos 5 exercícios. Por outro
 lado,  comparados  os  números de 2008 e 2009, observa-se uma redução,
 neste ano, de 6,6% com HU e de 13,52% sem HU.
 Quanto  ao Aluno Tempo Integral/Professor Equivalente: De 2005 a 2009,
 esse indicador vem apresentando um comportamento positivo a cada ano.
 Relacionando  os  indicadores  de  2005 com os de 2009, apresentou uma
 redução de 20,91% tanto com e sem HU.
 Quanto ao Aluno Tempo Integral/Funcionário Equivalente: Positivamente,
 comparados  os  indicadores  de 2005 e 2009, reduziu-se em 12,59%, com
 HU, e em 31,52%.
 Quanto  ao  Funcionário Equivalente/Professor Equivalente: O indicador
 apresentou, com HU, resultado de 1,70 no exercício sob exame, inferior
 aos  2,03 de 2007 e 1,86 de 200; e, sem HU, de 1,13 em 2009, inferior,
 portanto, aos 1,27 de 2007 e 1,19 de 2008.
 Quanto ao Grau de Participação Estudantil: Tanto com HU quanto sem HU,
 esse indicador diminui, 9,27%, ao relacionar o exercício de 2009 com o
 de 2005.
 Quanto  ao  Grau  de Envolvimento Pós-Graduação: Nos últimos 4 anos se
 mantém estável o indicador 0,11.
 Quanto  ao  Conceito CAPES/MEC Pós-Graduação: Nos 5 anos de análise, o
 indicador sofreu variação positiva pífia de 1,71%.
 Quanto ao Índice Qualificação Corpo Docente: Embora houvesse variações
 de exercício para outro, os indicadores de 2005 e 2009 são os mesmos.
 Quanto à Taxa Sucesso na Graduação: Houve um aumento de 23,88% em 2009
 em  relação  a  2005.  Podemos  fazer, inclusive, a leitura de que  os
 alunos diplomados correspondem a 83% dos alunos ingressantes.
 Quanto  à  Taxa  Sucesso  na  Pós-Graduação:  Variação positiva também
 ocorre  entre  os  indicadores de 2005 e 2009; uma elevação de 52,94%,
 deste em relação àquele ano.



 5. Entre as constatações identificadas pela equipe, não  foi  possível
 efetuar estimativa de ocorrência de dano ao erário.
 

 III - CONCLUSÃO
      Eventuais questões  pontuais ou  formais  que não  tenham causado
 prejuízo ao erário, quando identificadas,  foram devidamente  tratadas
 por Nota de Auditoria  e as providências  corretivas a serem adotadas,
 quando  for  o  caso,  serão  incluídas   no  Plano   de  Providências
 Permanente ajustado com  a  UJ  e  monitorado  pelo Controle  Interno.
 Tendo sido abordados  os pontos requeridos pela  legislação aplicável,
 submetemos  o presente  relatório à  consideração  superior, de modo a
 possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria.

                   Goiânia,  23  de julho de 2010.



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE GOIÁS
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CERTIFICADO Nº      : 243904
UNIDADE AUDITADA    : UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
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EXERCÍCIO           : 2009
PROCESSO Nº         : 23070.005371/2010-30
CIDADE              : GOIÂNIA
UF                  : GO

     Foram  examinados  os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas
auditadas,  especialmente  aqueles  listados  no  art.  10  da  IN TCU
nº  57/2008,  praticados  no  período  de  01Jan2009  a 31Dez2009.
2.  Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do
trabalho  definido no Relatório de Auditoria Anual de Contas constante
deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas
selecionadas  e  atividades  examinadas, e incluíram os resultados das
ações  de  controle  realizadas ao longo do exercício objeto de exame,
sobre a gestão da(s) unidade(s) auditada(s).

3.    A  partir  dos exames realizados, as seguintes constatações, que
estão  detalhadas  no  respectivo  Relatório  de Auditoria, impactaram
de  forma  relevante  a  gestão  da(s)  unidade(s) examinada(s), sendo
necessária  a  atuação  e  acompanhamento das providências preventivas
e/ou  corretivas  por  parte dos agentes listados no art. 10 da IN TCU
nº 57/2008:

UNIDADE EXAMINADA: UFG

2.1.1.1
Falhas  nos  procedimentos de contratação por dispensa de licitação da
Fundação  de  Apoio e Pesquisa-FUNAPE (Contrato nº 005/2009): falta de
justificativa  para  a contratação e não indicação da razão da escolha
da executante e do preço.

2.2.2.2
Fracionamento de despesas  para  aquisição  de  peças  para  veículos;
contratação de serviços de gravação de CD; e aquisições de livros.

2.2.3.1
Aquisição  de refeições, no valor de R$ 648.117,00, sem prévio empenho
E sem respaldo contratual.



3.1.3.1
Ingresso  de  servidor  no  cargo  efetivo  de professor titular, cuja
jornada de trabalho inicial de 20 horas semanais, foi alterada para 40
horas  semanais  pela  Universidade  imediatamente  após  a respectiva
posse,  ainda  no  estágio    probatório   e   mediante  portaria  com
efeitos retroativos.

3.1.3.2
Falhas   na   concessão   dos   adicionais   de  periculosidade  e  de
insalubridade.

3.1.3.3
Ausência  de comprovação do ressarcimento da remuneração de servidores
cedidos pela UFG.

3.1.3.5
Pendência  de  registro  no  Sistema  SISAC/TCU de atos de admissão de
pessoal.

3.1.4.1
Situações de fracionamento de despesas em fornecimento de  refeições e
contratações de profissionais de obras e serviços de engenharia.

3.1.4.2
Falhas nos procedimentos de contratação, por dispensa de licitação, da
Fundação  de Apoio e Pesquisa-FUNAPE (Termo Aditivo nº 007 ao Contrato
nº 063/2003): falta de justificativa para a contratação; não indicação
da   razão   da  escolha  da  executante;  e  objeto  não  devidamente
especificado, sem a indicação clara e precisa do resultado almejado.

3.1.4.3
Falhas nos procedimentos de contratação, por dispensa de licitação, da
Fundação  de Apoio e Pesquisa-FUNAPE (Termo Aditivo nº 007 ao Contrato
nº  063/2003:  extrapolação,  no  exercício  de  2009,  da  duração do
Contrato  nº  063/2003  além  do  prazo limite de 60 meses definido em
cláusula,   sem   demonstração   das   respectivas   justificativa   e
autorização;  acréscimo  no  valor  contratual  ocorrido  em 2007, com
vigência  a  partir de 01.01.2008, em percentual superior ao permitido
pela legislação.

3.1.4.4
Falhas  observadas  no acompanhamento pela UFG das ações realizadas no
âmbito  do  Termo Aditivo nº 007/2008 ao Contrato nº 063/2003: atesto,
por servidores da UFG, e posterior pagamento de notas fiscais emitidas
pela FUNAPE que apresentavam descrição genérica e sem detalhamento das
ações   realizadas;  pagamentos  de  notas  fiscais  que  contemplaram
despesas  anteriores  à contratação e correspondente empenho efetuados
em 2009.

3.2.1.1
Inconsistências  observadas  em  processos  de  dispensa de licitação:
Falta de caracterização da situação emergencial e falhas na cronologia 
apresentada.

3.5.2.1
Desclassificação  de  empresa em processo licitatório sem fundamentada
justificativa e falhas no Edital de Licitação ao especificar marcas de
produtos.



3.5.2.2
Falhas  no  Edital  de Licitação ao especificar marcas de produtos sem
justificativa fundamentada.

3.5.2.3
Falhas  no  Edital  de Licitação ao especificar marcas de produtos sem
justificativa fundamentada.

4.1.1.1
Fracionamento de Despesa em contratações de serviços.

5.1.1.1
Existência  de  fragilidade  gerencial  e  de  controle  referentes ao
acompanhamento  dos  processos de transferências voluntárias recebidas
pela UFG.

5.1.1.2
Emissão  de  empenhos  antes  da  devida  finalização de procedimentos
licitatórios.

5.1.1.3
Atraso  na apresentação da prestação de contas do Convênio SIAFI de nº
538796 à concedente.

6.1.1.1
Ausência   de   memória   de  cálculo  ou  de  critérios  no  processo
23070.012211/2003-18   para  desconto  de 50% no valor de concessão de
uso de um restaurante.

6.1.1.2
Ausência  do  recolhimento adequado  do  valor mensal pela Firma Maria
Natália  de  Souza  Alves  referente  ao  contrato  de  concessão de 2
restaurantes universitários.

UNIDADE EXAMINADA: UFG/HC
2.2.1.1
Falhas nos procedimentos adotados pelo  Hospital  das  Clínicas para a
contratação  de  diversos  fornecedores:  realização  de  despesas sem
dotação  orçamentária  correspondente;  bem  como valores de  Restos a
Pagar  inscritos  em 2008 ainda vigentes, indevidamente  liquidados  e
pagos em 2009 como Despesas de Exercícios Anteriores.

2.2.2.1
Contratação  pelo  Hospital  das Clínicas de prestação de serviços (no
montante  total  de  R$ 50.859,54), inerentes às categorias funcionais
abrangidas pelo plano de cargos da Unidade.

2.2.2.2
Pagamento de gratificações pelo desempenho de atividades desenvolvidas
no Hospital das Clínicas, bem como pagamento por prestação de serviços
esporádicos e temporários a servidores do quadro da UFG/HC e de outros
órgãos  públicos,  mediante contrato de prestação de serviços de apoio
administrativo  firmado  com  a Fundação de Apoio Fundação de Apoio ao
Hospital das Clínicas-FUNDAHC da Universidade Federal de Goiás.



2.2.2.3
Pagamento  com  recursos  do  Projeto  FUNDAHC/UMEQ  a  servidores com
vínculo  permanente na UFG por prestação de serviços de terceiros, sem
demonstração da compatibilidade de jornada de trabalho e de vinculação
aos  objetos  do  Projeto,  bem  como  a  prestadores  de serviços não
inseridos no Plano de Trabalho respectivo.

3.1.1.1
Falhas na concessão do adicional de insalubridade à servidora do HC/UF

4.   Assim,   em   função   dos  exames  aplicados  sobre  os  escopos
selecionados,  consubstanciados  no  Relatório  de  Auditoria Anual de
Contas  nº  243904,  proponho  que o julgamento das contas dos agentes
listados  no  art. 10 da IN TCU nº 57 da(s) unidade(s) em questão seja
encaminhado  como  a  seguir indicado, em função da existência de nexo
de   causalidade  entre  os  atos  de  gestão  de  cada  agente  e  as
constatações a seguir especificadas:

4.1  Agentes com proposta de encaminhamento pela gestão REGULAR COM
       RESSALVAS

UNIDADE EXAMINADA: UFG

+ --------------------------------- + ------------------------------ +
| CARGO                             | CONSTATAÇÕES                   |
+ --------------------------------- + ------------------------------ +
|                                   |                                |
| PRó-REITOR DE ADM. E FINANÇAS     | 2.2.3.1   2.1.1.1   5.1.1.1    |
|                                   | 5.1.1.2   5.1.1.3   6.1.1.1    |
|                                   | 6.1.1.2   3.2.1.1   2.2.2.2    |
|                                   | 3.1.4.1   4.1.1.1   3.5.2.1    |
|                                   | 3.5.2.2   3.5.2.3   3.1.4.2    |
|                                   | 3.1.4.3   3.1.4.4              |
|                                   |                                |
| NO PERÍODO DE 01/01/09 A 31/12/09 |                                |
+ --------------------------------- + ------------------------------ +
|                                   |                                |
| DIRETOR DO DEPTO DE PESSOAL       | 3.1.3.1   3.1.3.2   3.1.3.3    |
|                                   | 3.1.3.5                        |
|                                   |                                |
| NO PERÍODO DE 01/01/09 A 31/12/09 |                                | 
+ --------------------------------- + ------------------------------ +
|                                   |                                |
| PRó-REIT. DE ADM. FINANC-SUB      | 2.1.1.1   3.1.4.2   3.1.4.3    |
|                                   | 3.1.4.4                        |
| NO PERÍODO DE 01/01/09 A 31/12/09 |                                |
+ --------------------------------- + ------------------------------ +
|                                   |                                |
| REITOR                            | 3.1.3.1   3.1.4.3              |
| NO PERÍODO DE 01/01/09 A 31/12/09 |                                |
+ --------------------------------- + ------------------------------ +



UNIDADE EXAMINADA: UFG/HC

+ --------------------------------- + ------------------------------ +
| CARGO                             | CONSTATAÇÕES                   |
+ --------------------------------- + ------------------------------ +
| PRó-REITOR DE ADM. E FINANC./UFG  | 2.2.2.2   2.2.2.3              |
| NO PERÍODO DE 01/01/09 A 31/12/09 |                                |
+ --------------------------------- + ------------------------------ +
| DIRETOR DO DEPTO DE PESSOAL/UFG   | 3.1.1.1                        |
| NO PERÍODO DE 01/01/09 A 31/12/09 |                                |
+ --------------------------------- + ------------------------------ +
| REITOR/UFG                        | 2.2.2.2   2.2.2.3              |
| NO PERÍODO DE 01/01/09 A 31/12/09 |                                |
+ --------------------------------- + ------------------------------ +
| DIRETOR-GERAL DO HC               | 2.2.1.1   2.2.2.1   2.2.2.2    |
|                                   | 2.2.2.3                        |
| NO PERÍODO DE 01/01/09 A 31/12/09 |                                |
+ --------------------------------- + ------------------------------ +
| GESTORA FINANCEIRA DO HC          | 2.2.1.1                        |
| NO PERÍODO DE 01/01/09 A 31/12/09 |                                |
+ --------------------------------- + ------------------------------ +

5. Esclareço que os demais agentes listados no art. 10 da IN TCU nº 57
que  não  foram  explicitamente mencionados neste certificado têm, por
parte  deste órgão de controle interno, encaminhamento para julgamento
proposto   pela   regularidade   da  gestão,  tendo  em  vista  a  não
identificação  de  nexo  de  causalidade  entre os fatos apontados e a
conduta dos referidos agentes.

                  Goiânia, 23 de julho de 2010.

                   LUIZ GONZAGA ALVARES DE OLIVEIRA
                       CHEFE DA CGU-REGIONAL/GO



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

          
PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO

                        
RELATÓRIO Nº        : 243904
EXERCÍCIO           : 2009
PROCESSO Nº         : 23070.005371/2010-30
UNIDADE AUDITADA    : UFGO
CÓDIGO              : 153052
CIDADE              : GOIÂNIA

1. Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade 
da SFC/CGU quanto ao processo de contas do exercício sob exame, da 
Unidade acima referida, expresso, a seguir, opinião conclusiva, de 
natureza gerencial, sobre os principais registros e recomendações 
formulados pela equipe de auditoria, em decorrência dos trabalhos 
conduzidos  por  este  órgão  de  controle  interno  sobre  os  atos  de 
gestão do referido exercício. 

2. No  que  diz  respeito  ao  cumprimento  das  Ações 
Governamentais a cargo da Universidade Federal de Goiás, destacam-se 
os resultados obtidos na realização do Programa/Ação 1073/1H64 – 
Brasil Universitário/Expansão do Ensino Superior – Campus de Jataí, 
haja  vista  que  a  implantação  do  campus  de  Jataí  viabilizou  a 
disponibilização de 880 vagas, superando de maneira significativa a 
meta física de 385 vagas, mediante execução de 99,80% dos recursos 
financeiros previstos.

3. As  principais  constatações  descritas  no  Relatório  de 
Auditoria Anual de Contas referem-se à gestão de suprimento de bens 
e  serviços,  tendo  sido  identificadas  falhas  no  planejamento  e 
condução  dos  processos  licitatórios;  dispensas  indevidas  de 
licitação;  e  fracionamento  de  despesas.  Também  foram  descritas 
fragilidades  na  execução  e  no  acompanhamento  dos  contratos  e 
convênios firmados com Fundações de Apoio; na concessão de uso dos 
restaurantes  universitários;  e  no  controle  das  transferências 
voluntárias recebidas. Quanto à gestão de pessoal, foram apontadas 
falhas  na  concessão  de  adicionais  e  vantagens;  ausência  de 
ressarcimento de remuneração de servidores cedidos; e contratação 
irregular de pessoal para prestação de atividades finalísticas, por 
intermédio de Fundação de Apoio.

4. Dentre  as  causas  estruturantes  relacionadas  às  falhas 
mencionadas,  podem-se  citar  fragilidades  nos  controles  internos 
administrativos  e  inobservância  de  normativos  relacionados  à 
regularidade dos procedimentos licitatórios e da gestão de recursos 
humanos, além da necessidade de realização de concurso público para 
sanar carências de pessoal. As recomendações formuladas referem-se 
ao fortalecimento das práticas de controle em relação aos recursos 



executados e transferidos pela Unidade, à aplicação da legislação 
vigente  e  ao  aprimoramento  do  planejamento  das  aquisições  e 
contratações.

5. Quanto  ao  atendimento  das  recomendações  do  Plano  de 
Providências  Permanente,  não  foram  adotadas  providências 
satisfatórias  em  relação  às  deficiências  no  acompanhamento  de 
convênios  celebrados  com  Fundações  de  Apoio  e  na  condução  dos 
processos licitatórios, haja vista a verificação de casos análogos 
na gestão do exercício de 2009, perpetuando, assim, fragilidades nos 
mecanismos de controle e implicando em riscos operacionais que podem 
prejudicar o atingimento das metas da Unidade.

6. Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso 
III, art. 9º da Lei n.º 8.443/92, combinado com o disposto no art. 
151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VII, art. 13 da IN/TCU/N.º 
57/2008 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão 
expressa no Certificado de Auditoria. Desse modo, o processo deve 
ser  encaminhado  ao  Ministro  de  Estado  supervisor,  com  vistas  à 
obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da 
Lei  n.º  8.443/92,  e  posterior  remessa  ao  Tribunal  de  Contas  da 
União.

Brasília, 26 de julho de 2010.

CLEÔMENES VIANA BATISTA
DIRETOR DE AUDITORIA DA ÁREA SOCIAL


