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_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Superintendente, 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 21 de outubro a 4 de novembro de 

2015 para avaliar os macroprocessos referentes à ligação com as Fundações de Apoio 

(FUNAPE e FRTVE) e os resultados atingidos na Universidade Federal de Goiás - UFG. 

 

1. Introdução 

 

A ação de auditoria de avaliação dos resultados da gestão destina-se a avaliar se o 

relacionamento entre a Universidade Federal de Goiás e as Fundações de Apoio 

(FUNAPE e FRTVE), nos períodos compreendidos entre 2014 e 2015, atendem às 

diretrizes e os dispositivos legais previstos na Lei nº 8.958/1994 e no Decreto nº 

7.423/2010 e, ainda, com as demais normas vigentes e seus regulamentos internos. 

 

2. Resultados dos trabalhos 

 

Os trabalhos de auditoria executados pela Controladoria Regional da União no Estado de 

Goiás - CGU-Regional/GO objetivaram, primordialmente, avaliar se o relacionamento 

entre a UFG e as fundações de apoio (FUNAPE e FRTVE) tem se pautado nos aspectos 

presentes na Lei nº 8.958 e em seus regulamentos. 

 

Neste sentido, foram respondidas as seguintes questões de auditoria: 

 

2.1 Em que medida os normativos sobre o relacionamento entre a Universidade e as 

Fundações, sobre a participação de servidores nas atividades desenvolvidas pelas 

fundações no âmbito dos projetos e sobre as bolsas a serem pagas pelas fundações 

aos servidores das IFES atendem aos dispositivos legais previstos na Lei nº 

8.958/1994 e Decreto nº 7.423/2010? 

 

O normativo que disciplina o relacionamento entre a UFG e as Fundações de Apoio 

(FUNAPE e FRTVE -) é a Resolução CONSUNI nº 06, editada, em 6 de maio de 2011, 

pelo Conselho Universitário da Universidade Federal de Goiás - UFG. O documento foi 
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sancionado pelo reitor da UFG com base no Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 

2010, que regulamenta a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994. 

 

A resolução também estabelece que os participantes dos projetos - docentes, servidores 

técnico-administrativos, estudantes regulares e pesquisadores de pós-doutorado com 

vínculo formal a programas de pesquisa da UFG - possam receber bolsas, bem com 

poderão participar dos projetos de pesquisadores de outras instituições científicas quando 

os projetos forem de caráter interinstitucional. 

 

No que se refere à participação de servidores nas atividades desenvolvidas pelas 

fundações no âmbito dos projetos e sobre as bolsas a serem pagas pelas fundações aos 

servidores da Universidade, a referida Resolução CONSUNI nº 06/2011 atende aos 

dispositivos legais previstos na Lei nº 8.958/1994 e Decreto nº 7.423/2010. 

##/Fato## 

Segundo a FUNAPE, entre as novidades advindas dessa Resolução destaca-se a definição 

dos tipos de projetos que podem ser geridos via Fundações, um maior controle e 

acompanhamento por parte da UFG em relação aos projetos gerenciados e a implantação 

de mecanismos de transparência nas ações realizadas. 
##/Fato## 

 

2.2 A fundação de apoio contratada/convenente está registrada e credenciada no 

Ministério da Educação e no Ministério da Ciência e Tecnologia? Em caso positivo, 

está dentro da validade de dois anos? 

 

As duas fundações de apoio, FUNAPE e FRTVE, estão dotadas de prévio registro e 

credenciamento junto ao Ministério da Educação - MEC e ao Ministério da Ciência e 

Tecnologia - MCT, em conformidade com o disposto no art. 2º, inc. III, da Lei nº 8.958, 

de 20 de dezembro de 1994. 

 

Com relação ao prazo de validade, a FUNAPE recebeu sua renovação com base na 

Portaria Conjunta MEC/MCT nº 21, de 4 de maio de 2016, publicada no Diário Oficial 

da União de 05 de maio de 2016, seção I, estando, portanto, com a sua situação regular. 

 

No caso da FRTVE, seu pedido de prorrogação foi publicado no prazo previsto e, 

portanto, teve sua validade prorrogada até a decisão final junto a ambas as pastas 

ministeriais (MEC e MCT). 
##/Fato## 

 

2.3 Em que medida os contratos/convênios são firmados a partir das diretrizes 

estabelecidas pela Lei nº 8.958/94, bem como nos seus regulamentos? 

 

Em 2014 e 2015 não houve a celebração de convênio entre a UFG e as Fundações 

(FUNAPE e FRTVE), conforme indicado no item 13 do Memorando nº 148 - 

PROAD/UFG, de 25 de novembro de 2015, bem como consulta feita no Sistema 

Integrado da Administração Financeira - SIAFI/2014 e 2015, em nome da unidade gestora 

- UFG, ocasião em que se ratificou a inexistência, em 2014 e 2015, da formalização de 

convênios entre a UFG e as citadas fundações de apoio. 

 

Com relação aos projetos e seus respectivos contratos, constatou-se que os mesmos foram 

regularmente pactuados em 2014 e 2015 e, até mesmo em 2013, porém foram finalizados 

em 2015, tendo-se por fundamento os processos selecionados por amostra de números 

23070.025.803/2013-71 (UFG x FRTVE), 23070.021.772/2014-61 (UFG x FRTVE), e 

23070.018.720/2014-15 (UFG x FUNAPE), os quais via de regra, foram firmados a partir 

das diretrizes estabelecidas pela Lei nº 8.958, bem como complementadas com fulcro nos 

seus próprios regulamentos internos. 
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Deve-se acentuar que os objetos contratuais contêm de forma clara e precisa a descrição 

dos projetos específicos, inexistindo, por conseguinte, a contratação de atividades 

continuadas, bem como objetos genéricos, ou seja, desvinculados dos projetos 

específicos. 

 

Constatou-se ainda, nos contratos avaliados por esta equipe, firmados em 2015, que os 

mesmos foram precedidos de projeto prévio. Ressalte-se que os contratos de prestação de 

serviço selecionados por amostra, de números 23070.024.200/2014-33 - FUNAPE, e 

23070.001.160/2015-32 - FRTVE, foram firmados em 2014 e 2015, a partir da existência 

prévia de projetos, os quais, seguindo os trâmites legais, são avaliados e aprovados no 

âmbito das unidades acadêmicas da UFG e, logo em seguida, cadastrados nas Pró-

Reitorias de origem segundo a natureza dos projetos específicos. 

 

Cabe enfatizar que os projetos examinados por amostragem tratam, sem exceção, sobre 

ensino, pesquisa, extensão, estímulo à inovação ou desenvolvimento científico, 

tecnológico e institucional, conforme prescrito no art. 1º, inc. 1º, da Lei nº 8.958. 

 

Os projetos e seus respectivos contratos de que tratam os processos de número 

23070.018.720/2014-15 e 23070.003.999/2015-13 foram firmados em 2014 e 2015, 

respectivamente, entre a UFG e as fundações de apoio (FUNAPE e FRTVE), por tempo 

determinado, limitado ao prazo legal de sessenta meses ou cinco anos (art. 57, inc. II, da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993), conforme previsto na cláusula específica que 

compõe cada um dos instrumentos contratuais pactuados pelos entes partícipes. 

 

Verificou-se ainda, nos dois contratos citados acima, Contrato nº 76 (UFG/FUNAPE), de 

5 de novembro de 2014, e Contrato nº 19 (UFG/FRTVE), de 7 de abril de 2015, a 

existência de cláusula expressa atinente à prestação de contas de cada um dos projetos de 

prestação de serviços. 

 

Da amostra examinada (Proc. nº 23070.025.364/2013-05 - UFG x FUNAPE e Processo 

nº 021.772/2014-61 - UFG x Fundação RTVE), além de outros projetos também 

analisados em razão de questões pontuais, conclui-se que os contratos focalizados contém 

clara descrição dos projetos conforme originalmente propostos, via de regra, neles 

estando incluídos os recursos financeiros envolvidos, além da adequada definição com 

relação à repartição das receitas e despesas provenientes de cada um deles, dando-se 

ênfase com fulcro em cláusula expressa, consentâneas com as obrigações e 

responsabilidades atribuídas a cada um dos partícipes (contratante e contratado), de 

acordo com o art. 9º, incisos I, II e III, do Decreto nº 7.243, de 31 de dezembro de 2010. 
##/Fato## 

 

2.4 Os contratos e convênios são firmados a partir da existência prévia de projeto? 

 

Constatou-se que os contratos avaliados por esta equipe, firmados em 2015, foram 

precedidos de projeto prévio. 

 

Cabe enfatizar que os projetos examinados por amostra tratam, sem exceção, sobre 

ensino, pesquisa, extensão, estímulo à inovação ou desenvolvimento científico, 

tecnológico e institucional, conforme prescrito no art. 1º, inc. 1º, da Lei nº 8.958.  
##/Fato## 

 

2.5 Há aprovação do projeto pelos órgãos acadêmicos da IFES relacionados? 

 

Ressalte-se que os contratos de prestação de serviço selecionados por amostra, de 

números 23070.024.200/2014-33 - FUNAPE, e 23070.001.160/2015-32 - FRTVE, foram 

firmados em 2014 e 2015, a partir da existência prévia de projetos, os quais, seguindo os 

trâmites legais, são avaliados e aprovados no âmbito das unidades acadêmicas da UFG e, 
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logo em seguida, cadastrados nas Pró-Reitorias de origem segundo a natureza dos 

projetos específicos. 
##/Fato## 

 

2.6 Os contratos e convênios são por tempo determinado? 

 

Os projetos e seus respectivos contratos de que tratam os processos de número 

23070.018.720/2014-15 e 23070.003.999/2015-13 foram firmados em 2014 e 2015, 

respectivamente, entre a UFG e as fundações de apoio (FUNAPE e Fundação RTVE), 

por tempo determinado, limitado ao prazo legal de sessenta meses ou cinco anos (art. 57, 

inc. II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993), conforme previsto na cláusula específica 

que compõe cada um dos instrumentos contratuais pactuados pelos entes partícipes. 

 

Não houve a celebração, em 2014 e 2015, de convênio entre a UFG e a FUNAPE e a 

FRTVE.  
##/Fato## 

 

2.7 Os contratos e convênios contêm clara descrição do projeto, recursos envolvidos 

e adequada definição quanto à repartição de receitas e despesas oriundas dos 

projetos e obrigações e responsabilidades de cada uma das partes? 

 

Da amostra examinada (Proc. nº 23070.025.364/2013-05 - UFG x FUNAPE e Processo 

nº 021.772/2014-61 - UFG x Fundação RTVE), além de outros projetos também 

analisados em razão de questões pontuais, conclui-se que os contratos focalizados contém 

clara descrição dos projetos conforme originalmente propostos, via de regra, neles 

estando incluídos os recursos financeiros envolvidos, além da adequada definição com 

relação à repartição das receitas e despesas provenientes de cada um deles, dando-se 

ênfase com fulcro em cláusula expressa, consentâneas com as obrigações e 

responsabilidades atribuídas a cada um dos partícipes (contratante e contratado), de 

acordo com o art. 9º, incisos I, II e III, do Decreto nº 7.243, de 31 de dezembro de 2010.  
##/Fato## 

 

2.8 Os contratos e convênios possuem cláusula expressa sobre prestação de contas? 

 

Os dois contratos analisados por amostra, de nº 076, de 5 de novembro de 2014 (Proc. nº 

018.720-2014-15 - UFG x FUNAPE - Fls. 96/100, frente e verso, dos autos) e nº 019, de 

7 de abril de 2015 (Proc. nº 003.999-2015-13 - UFG x Fundação RTVE - Fls. 64/67, 

frente e verso, dos autos) possuem cláusula expressa atinente à prestação de contas de 

cada um dos projetos de prestação de serviços. /Fato## 

 

2.9 Há anuência expressa da IFES para que a fundação de apoio capte e receba 

diretamente recursos financeiros sem ingresso na Conta Única do Tesouro, com base 

nos artigos 1º-A e 1º-B da Lei nº 8.958/94? 

 

Verificou-se que foi celebrado Termo de Cooperação, em 1º de outubro de 2015, entre a 

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás e a Universidade Federal de Goiás - UFG, com a 

interveniência da Fundação de Apoio e Pesquisa - FUNAPE, tendo por objeto a união de 

esforços dos partícipes para o desenvolvimento de Projeto de P&D intitulado 

“MICROLAB - Mineralogia, Texturas e Química Mineral em Alta Resolução: 

Implicações para Diagênese e Permo-Porosidade de Reservatórios Carbonáticos”. 

 

Tal termo prevê, em sua Cláusula Sexta “Aporte Financeiro e Repasses”, que a Petrobrás 

repassará à FUNAPE o montante de R$ 1.099.560,13, mediante depósito em conta 

corrente específica, indicada pela mencionada fundação privada e aberta em seu nome. 

 

Constatou-se que o Reitor assinou o referido Termo de Cooperação na condição de 

representante legal da UFG. Entretanto, não foi possível identificar no Termo de 
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Cooperação informado a anuência específica e expressa, na qual a UFG autoriza suas 

fundações de apoio a captar recursos. Vale ressaltar que a captação de recursos públicos 

por um ente privado, como as fundações de apoio, é uma excepcionalidade, por isso o 

legislador exigiu essa condição de anuência expressa e específica para cada instrumento. 

A cláusula existente que prevê a forma de captação de recurso não esclarece de quem é a 

responsabilidade por autorizá-la, uma vez que há diversas assinaturas no termo de 

cooperação. Daí a importância de ficar expressa que a IFES está autorizando a fundação 

a realizá-la, pois isso atribui à Universidade a responsabilidade direta por essa anuência. 

Quanto à FRTVE, a UFG informou que esta não captou recursos diretamente na sua conta 

sem ingresso na conta única da UFG. 
##/Fato## 

2.10 Em que grau os elementos determinados pela Lei nº 8.958/94, bem como pelos 

seus regulamentos, no que tange à transparência, acompanhamento e controle dos 

contratos/convênios estão sendo seguidos tanto pela IFES quanto pelas fundações de 

apoio? 

Limitados aos exames dos processos de nº 23070.009.587/2014-06 e nº 

23070.026.471/2010-08, que dizem respeito a projetos já finalizados no âmbito das 

fundações de apoio FUNAPE e FRTVE, conforme previsto no Plano de Trabalho, 

podemos concluir que os controles direcionados aos respectivos projetos ou contratos 

mantidos pela UFG, no que se refere ao acompanhamento e à transparência dos atos 

praticados, observaram, a contento, os ditames esculpidos na Lei nº 8.958. 

Já com relação às duas fundações de apoio (FUNAPE e FRTVE), por tratar-se de pessoa 

jurídica de direito privado, todavia vinculadas à Universidade Federal de Goiás, deixamos 

de exibir nosso posicionamento a respeito, haja vista que nossos trabalhos de campo 

ficaram restritos à UFG. 

2.11 A IFES possui registro centralizado referente a todos os dados relativos aos 

projetos? Há ampla publicidade desses dados em boletins internos e na internet? 

Não foi possível identificar registro centralizado que aborde todas as informações 

inerentes aos projetos firmados com fulcro na Lei nº 8.958/1994. 

Não obstante a isso, segundo apurou-se, existem quatro sistemas de acompanhamento de 

projetos no âmbito da UFG que monitoram, caso a caso, de forma distinta, aqueles 

originários das áreas de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional e de 

estímulo à inovação, os quais são geridos pelas Pró Reitorias de origem, ou seja, a de 

Extensão e Cultura - PROEC, a de Pesquisa e Inovação - PRPI e a de Desenvolvimento 

Institucional e Recursos Humanos - PRODIRH. 

Ademais, pelo que foi apurado, logo após os projetos serem aprovados na unidade 

acadêmica de origem, já na órbita da Pró Reitoria de Administração e Finanças - 

PROAD/UFG, estes são regularmente autuados sob forma de processos e, quando 

encaminhados à manifestação da Procuradoria Federal - PF/UFG/PGF/AGU para os fins 

competentes de sua alçada, são cadastrados com a inclusão dos seus dados básicos no 

Sistema Integrado de Controle da Ação da União - SICAU, gerando o extrato 

individualizado de cada um deles. 

No que tange à divulgação dos dados básicos que dizem respeito a cada projeto 

desenvolvido com a parceria das fundações de apoio, a UFG informou que disponibiliza 

na internet, em seu sítio www.proad.ufg.br, na aba contratos e projetos, a relação de 

contratos com as fundações de apoio, com todos os dados pertinentes. 
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Informou, ainda, que neste mesmo endereço há o Procedimento Padrão com a sistemática 

de elaboração e acompanhamento dos projetos. 

Informou, por fim, que monitora a divulgação dos dados relativos aos contratos/projetos 

por meio de busca nos sítios das Fundações: www.funape.org.br e www.rtve.org.br. 

Por meio de pesquisas processadas nos mencionados sítios das fundações de apoio e da 

UFG, foi possível confirmar a veracidade das informações prestadas pela Universidade. 

2.12 A IFES possui controle no sentido de monitorar se as fundações de apoio 

(FUNAPE e FRTVE) divulgam em site próprio as informações constantes no art. 4º-

A da Lei nº. 8.958/94? 

Verificou-se que as informações prestadas pela UFG, na forma destacada na questão 

anterior, são procedentes, uma vez que estão sendo divulgados em sítios próprios os dados 

básicos inerentes à relação dos contratos formalizados em 2014/2015 pela IFES com a 

Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE e a Fundação Rádio e Televisão Educativa e 

Cultural - FRTVE, conforme preconizado no art. 4º- A da Lei nº 8.958. 

2.13 O órgão colegiado superior da IFES possui sistemática de gestão, controle e 

fiscalização de convênios/contratos? 

A Pró-Reitoria de Administração e Finanças da UFG (PROAD), membro do Colegiado 

Superior da Universidade, é o órgão responsável pela gestão, controle e fiscalização dos 

contratos firmados com as Fundações de Apoio. 

Conforme informado pela PROAD, para cada contrato firmado é autuado um processo 

em que constam todos os documentos inerentes ao contrato/projeto, desde a sua 

concepção, controle, acompanhamento, até sua finalização. É responsabilidade desta 

mesma Pró-Reitoria a emissão de portaria indicando o fiscal do contrato. 

A UFG informou ainda, que o Órgão Colegiado Superior, CONSUNI - (Conselho 

Universitário da Universidade Federal de Goiás), ao final do projeto analisa e delibera 

sobre o Relatório de Avaliação Final elaborado pela PROAD, tendo como base o 

Relatório Técnico Final emitido pelo Coordenador (do projeto) e o Relatório de Prestação 

de Contas Final emitido pela Fundação de apoio. 

Desta forma, confirmou-se que, por meio da implementação da aludida Resolução 

CONSUNI/UFG nº 06/2011, em toda e qualquer execução de serviços decorrentes de 

projetos/contratos que envolvam a participação de recursos públicos, as fundações de 

apoio (FUNAPE e FRTVE) estarão sujeitas a observar rotineiramente as diretrizes nela 

tratada. Ato##ato## 

2.14 A IFES possui sistemática de acompanhamento no sentido de verificar se os 

recursos dos projetos são utilizados em finalidade diversa e se há subcontratação 

total do objeto ou subcontratação parcial que delegue a execução do objeto do 

contrato/convênio? 

A IFES mantém formulário próprio que instrui o Plano de Trabalho, segundo modelo 

padrão para cada tipo de finalidade do projeto prevista nas metas originárias da unidade 

acadêmica de origem da UFG, possibilitando, desse modo, promover a sistemática de 

acompanhamento para mensurar se os recursos financeiros dos projetos estão sendo 
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aplicados em finalidades diversas e se há subcontratação total do objeto, ou até mesmo a 

subcontratação parcial, que delegue a execução do objeto para terceiros. 

Entretanto, não foi identificado um acompanhamento durante a execução dos projetos. A 

sistemática de acompanhamento não deve se dar apenas no momento de elaboração do 

Plano de Trabalho, a qual não é suficiente para aferir se durante a execução dos projetos 

os recursos estão sendo efetivamente direcionados para a finalidade para a qual foram 

designados. 
##/Fato## 

2.15 A IFES verifica se a fundação (FUNAPE e FRTVE) abriu e realiza a 

movimentação dos recursos dos projetos em conta única e individual e se a 

movimentação de recursos ocorre conforme art. 4º-D da Lei nº 8.958, de 20 de 

dezembro de 1994? 

Conforme informações prestadas pela PROAD, esta Pró Reitoria de Administração e 

Finanças, após o estabelecimento do contrato, recebe da Fundação de apoio, geralmente 

por e-mail, o número da conta corrente e do centro de custo do referido contrato. 

Informou, ainda, que consta, em cada nota fiscal emitida pela Fundação, a conta 

específica do projeto. 

Oportuno destacar a minuta de contrato adotada como modelo padrão, previsto para viger 

a cada ano civil, instituída pela Procuradoria Federal junto à UFG - PF/PGF/AGU, a qual 

contempla, dentre outros assuntos, a sistemática de gestão a ser observada de forma a 

individualizar o gerenciamento dos recursos financeiros envolvidos em cada um dos 

projetos, quando obriga o contratado a “manter uma conta bancária específica para a 

movimentação dos recursos alocados para a execução do projeto”. 

Neste sentido, é notório observar que as fundações de apoio, FUNAPE e FRTVE, se 

utilizam de conta corrente única e individual para realizar a movimentação de recursos 

financeiros provenientes dos projetos específicos já que, de posse dos extratos bancários 

pertinentes, selecionados da amostra examinada, foi possível aferir que se referem apenas 

ao projeto analisado, em estrito cumprimento à legislação vigente (§ 2º do art. 4º “D” da 

Lei nº 8.958). 

No entanto, com base nas documentações e nas informações encaminhadas pela UFG, 

não foi possível atestar se os pagamentos efetuados pelas fundações de apoio (FUNAPE 

e FRTVE) para custear as despesas oriundas dos projetos foram feitos por meio de 

transferência eletrônica para conta corrente de titularidade dos fornecedores ou 

prestadores de serviços, a qual, inclusive, teria de ser necessariamente identificada. 

Restou comprovado, ainda, que a documentação comprobatória referente à execução das 

despesas de cada um dos projetos, como de praxe, realizadas no âmbito das unidades 

acadêmicas, permanece sob a guarda das fundações de apoio (FUNAPE e FRTVE), 

deixando de serem juntadas nos correspondentes processos, por conseguinte, implicando 

em flagrante descumprimento ao disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 

c/c o art. 30 do Decreto nº 5.450/2005. 

2.16 A IFES verifica se a fundação de apoio adota controle contábil específico dos 

recursos aportados e utilizados em cada projeto para fins de ressarcimento à 

Universidade? 

A UFG informou que esta verificação é feita pela emissão das GRU (Guia de 

Recolhimento da União) para recolhimento à conta única destes valores. Mensalmente os 

recursos relativos ao ressarcimento são retirados da conta do projeto para a conta 
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específica da Unidade Acadêmica e da UFG, e que, após isto, é emitida uma GRU destes 

valores e encaminhado para a conta única da UFG. 

Posteriormente, a PROAD informou que faz o controle contábil específico para cada 

projeto apoiado pelas Fundações de Apoio por meio da apresentação e análise dos 

relatórios parciais e finais de prestação de contas. Se, eventualmente, ao final do projeto 

persistir saldo residual de valores na conta específica do projeto, é emitida, pela UFG, 

uma GRU e estes valores são recolhidos na conta do projeto. 

Percebe-se que o controle descrito acima é da própria IFES, não sendo identificado um 

controle feito pelas fundações. É importante destacar que a competência para o controle 

contábil é da fundação de apoio, e não da IFES, ou seja, a IFES deve instituir um controle 

para verificar se a fundação de apoio adota controle contábil específico dos recursos 

aportados e utilizados, visando a necessidade ou não de ressarcimento ao final de cada 

projeto. 

2.17 A IFES recebe ressarcimento da fundação de apoio pelo uso de bens e serviços 

próprios da Universidade? 

Conforme informações prestadas pela Universidade, a FUNAPE ressarce a UFG pela 

utilização de bens e serviços na execução de seus projetos. Já quanto à FRTVE, por não 

utilizar bens e serviços da UFG na execução dos seus projetos, não houve ressarcimentos 

nos anos de 2014 e 2015. 

Com relação ao ressarcimento que se refere especificamente à hipótese de uso para 

projetos específicos, se ao final do projeto persistir saldo residual de valores na conta 

específica do projeto, é emitida uma GRU e os valores são recolhidos na conta do projeto. 

No entanto, segundo informação da UFG, nenhum dos projetos finalizados em 2015 teve 

saldo residual.##/Fato## 

2.18 Em que medida os controles ou rotinas utilizados pela IFES para análise das 

prestações de contas dos contratos/convênios são suficientes para certificar o 

cumprimento dos requisitos previstos nos §§ 1º e 2º do art. 11 do Decreto nº. 7.423, 

de 31 de dezembro de 2010? 

Por meio do Memorando nº 148 - PROAD/UFG, de 25 de novembro de 2015, nos termos 

do item 8, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201505095-03/CGUGO, de 4 de 

novembro de 2015, a IFES afirmou ter elaborado o relatório de avaliação final dos 

projetos e contratos executados pelas fundações de apoio, FUNAPE e FRTVE, junto às 

unidades acadêmicas responsáveis da UFG, em relação à cada projeto, motivada pelas 

peculiaridades de cada um deles. 

Segundo apurou-se, com base nas análises efetivadas nos processos de nº 

23070.005.606/2014-17 (UFG/FUNAPE) e 23070.003.161/2014-31 (UFG/FRTVE), 

definidos na amostra, a presente justificativa prestada pela IEFS, neste segmento, é por 

esta equipe de auditoria considerada procedente, ante os resultados obtidos nas avaliações 

processadas nos instrumentos contratuais, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 11 

do Decreto nº 7.423. 
##/Fato## 

2.19 A IFES tem elaborado relatório final de avaliação dos projetos, conforme 

estabelece o § 3º do art. 11 do Decreto nº. 7.423, de 31 de dezembro de 2010? 

Por meio do Memorando nº 148 - PROAD/UFG, de 25 de novembro de 2015, nos termos 

do item 8, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201505095-03/CGUGO, de 4 de 
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novembro de 2015, a IFES afirmou ter elaborado o relatório de avaliação final dos 

projetos e contratos executados pelas fundações de apoio, FUNAPE e FRTVE, junto às 

unidades acadêmicas responsáveis da UFG, em relação à cada projeto, motivada pelas 

peculiaridades de cada um deles. 

Segundo apurou-se, com base nas análises efetivadas nos processos de nº 

23070.005.606/2014-17 (UFG/FUNAPE) e nº 23070.003.161/2014-31 (UFG/FRTVE), 

definidos na amostra, a presente justificativa prestada pela IEFS, neste segmento, é por 

esta equipe de auditoria considerada procedente, ante os resultados obtidos nas avaliações 

processadas nos instrumentos contratuais, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 11 

do Decreto nº 7.423. 
/Fato## 

3. Conclusão

Com base nos exames de auditoria de gestão realizados, conclui-se que o relacionamento 

entre a Universidade Federal de Goiás e as Fundações de Apoio (FUNAPE e FRTVE) 

atende, na sua quase totalidade, aos requisitos previstos nos normativos referentes à 

finalidade nele almejada.

Goiânia/GO, 9 de novembro de 2016. 
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Assinatura: 
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Superintendente 
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_______________________________________________ 
Ordem de Serviço nº 201505095 

1 GESTÃO OPERACIONAL

1.1 Avaliação dos Resultados da Gestão 

1.1.1 Questões de Auditoria  

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 

Identificação de dívidas pendentes originárias de clientes perante as fundações de 

apoio, FUNAPE e FRTVE, decorrentes de serviços prestados em 2015 e não 

liquidados.  

Fato 

Foram solicitados, à IFES, esclarecimentos no que tange à existência de contas a receber 

advindas do exercício financeiro de 2015 em relação a cada um dos clientes relacionados 

com as fundações de apoio (FUNAPE e Fundação RTVE). 

Em resposta ao que consta da Solicitação de Auditoria nº 201505095-05/CGUGO, de 4 

de dezembro de 2015, no item 5, que trata do assunto em apreço, coube à Pró Reitoria - 

PROAD/UFG, consubstanciada no Memorando nº 154, de 4 de dezembro de 2015, 

comunicar que foi acolhido o pedido requerido, conforme transcreve-se: 

“Item 5 - Encaminhamos anexo informações sobre o montante a receber das duas 

Fundações com os devidos documentos comprobatórios: Fundação RTVE (documento 4) 

e FUNAPE (documento 5)”. 

Como veremos, na sequência, tal situação repercutiu identificando o montante a receber 

no decorrer do exercício financeiro de 2015 pela FUNAPE e, de igual modo, pela 

Fundação RTVE:  

a) ATIVO - Ativo Circulante - CONTAS A RECEBER ......................R$ 33.495.840,19 

a.1) Notas Fiscais a Receber (posição em 7 de dezembro de 2015)...R$ 13.495.840,19,

assim demonstrado:

Conta Contábil Código Nomenclatura 
Saldo Atual 

(em R$) 

1.1.2.1.1 Nota Fiscal - RECEBER NOTAS FISCAIS A RECEBER 97.840,22 

1.1.2.1.1.1001 1001 Notas Fiscais a Receber 97.840,22 

1.1.2.1.1.1002 1002 Boletos a Receber 0,00 

Soma ............................................................ R$ 97.840,22 

Fonte: Razão Analítico – Balancete Contábil Analítico (Parcial) da FUNAPE (Posição em 07/12/2015), 

subscrito por Contador, CPF nº ***.704.981-**.   

a.2) Outros Créditos a Receber (posição em 7 de dezembro de 2015)....R$ 1.446.204,95, 

assim demonstrado: 

Conta 

Contábil 
Código Nomenclatura 

Saldo Atual 

(em R$) 

1.1.2.1.5 Outros Créditos 

- A Receber

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 1.446.204,95 

1.1.2.1.5.0002 3913 Receitas Administrativas e Operacionais - A 

Receber 

292.552,71 
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1.1.2.1.5.1019 221001 Taxas de Contribuições –  

A Receber 

573.642,85 

1.1.2.1.5.1020 3900 Convênios – A Receber 2.100,12 

1.1.2.1.5.1022 3901 Outras Contas – A Receber 3.347,30 

1.1.2.1.5.2845 3902 PGTO INSS/NFLD de Convênios –  

A Receber 

511.029,87 

1.1.2.1.5.3618 3618 Salário Maternidade – A Compensar 739,94 

1.1.2.1.5.7621 7261 Bloqueio Judicial  62.638,48 

1.1.2.1.5.7542 7542 Transferência Automática - CTA Centralizada  143,68 

Soma ............................................................ R$ 1.446.204,95 

Fonte: Razão Analítico – Balancete Contábil Analítico (Parcial) da FUNAPE (Posição em 07/12/2015), 

subscrito por Contador, CPF nº ***.704.981-**. 

 

a.3) Outros Valores a Receber (posição em 7 de dezembro de 2015)... R$ 13.495.840,19, 

assim demonstrado: 

 
Conta Contábil Código Nomenclatura Saldo Atual (em R$) 

1.1.2.9 2985 Outros Valores a Realizar 393.289,04 

Soma ............................................................ R$ 393.289,04 

Fonte: Razão Analítico – Balancete Contábil Analítico (Parcial) da FUNAPE (Posição em 07/12/2015), 

subscrito por Contador, CPF nº ***.704.981-**.  

 

a.4) Notas Fiscais a Receber (posição em 7 de dezembro de 2015)... R$ 13.495.840,19, 

assim demonstrado:  

 
Conta Contábil Código Nomenclatura Saldo Atual (em R$) 

1.1.3.1.1 2211311 Clientes a Receber por Vendas (85,12) 

1.1.3.1.1.0001 3913 Notas Fiscais - A Receber  12.222.471,10 

1.1.3.1.1.1001 221001 Boletos - A Receber  1.263.635,52 

1.1.3.1.1.1001 3900 Cartão de Créditos a Receber – BYBL 19.866,57 

1.1.3.1.1.1001 3901 Cartão de Débitos a Receber – BYBLOS  (12.308,29) 

1.1.3.1.1.1001 3902 Cheques sobre Vendas BYBLOS - A Depósito 2.260,41 

Soma ............................................................ R$ 13.495.840,19 

Fonte: Razão Analítico – Balancete Contábil Analítico (Parcial) da FUNAPE (Posição em 07/12/2015), 

subscrito por Contador, CPF nº ***.704.981-**. 

 

a.5) Outros Créditos a Receber (saldo em 7 de dezembro de 2015)... R$ 3.900.774,86, 

assim demonstrado: 

 

Conta Contábil Código Nomenclatura 
Saldo Atual  

(em R$) 

1.1.3.1.5.1020 221020 Convênios - A Receber  46.168,75 

1.1.3.1.5.1022 221022 Outras Contas - A Receber  33.164,45 

1.1.3.1.5.221047 221047 Fundo Local - A Receber  198.301,55 

1.1.3.1.5.1048 221048 Fundo Institucional - A Receber  187.937,60 

1.1.3.1.5.1414 221414 Créditos a Receber – Intervenção do Banco Central   1.265,48 

1.1.3.1.5.2656 222656 Importação em Andamento  3.095.622,26  

1.1.3.1.5.3140 223140 Bloqueio Judicial PREF GYN ISS APA   1.179,63 

1.1.3.1.5.7621 227261 Bloqueio Judicial   329.022,42 

1.1.3.1.5.7264 227264 Crédito por Devolução de Mercadorias  8.362,66 

1.1.3.1.5.7709 227709 Entradas em Trânsito  (250,00) 

Soma ............................................................ R$ 3.900.774,86 

Fonte: Razão Analítico – Balancete Contábil Analítico (Parcial) da FUNAPE (Saldo em 07/12/2015), 

subscrito por Contador, CPF nº ***.704.981-**. 

 

Detalhamento do quantitativo de servidores integrantes do quadro de pessoal da FUNAPE 

- posição em 07/12/2015: 
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Empregado de 

Nível Superior 

Empregado de 

Nível Médio 

Empregado de 

Nível 

Fundamental 

Requisitado 

(*) 
Estagiário Terceirizado 

28 16 02 01 12 04 

Fonte: (*) Órgão de Origem: Escola de Engenharia, Mecânica e de Computação; Ofício nº 

1.029/2015/GENPRO/FUNAPE, de 13 de novembro de 2015, encaminhado a Pró Reitoria de 

Administração e Finanças – PROAD/UFG, em resposta a Solicitação de Auditoria CGU/GO nº 201505095-

02, de 26 de outubro de 2015. 

 

Detalhamento do quantitativo de servidores integrantes do quadro de pessoal da FRTVE 

– posição em 07/12/2015: 

 

Empregado de 

Nível Superior 

Empregado de 

Nível Médio 

Empregado de 

Nível 

Fundamental 

Requisitado 

(da UFG) 

 

Estagiário Terceirizado 

27 15 01 03 
Não se 

aplica 

Não se  

aplica 

Fonte: Ofício nº 295/2015 - Fundação RTVE, de 03 de dezembro de 2015, encaminhado a Pró Reitoria de 

Administração e Finanças – PROAD/UFG, em resposta a Solicitação de Auditoria CGU/GO nº 201505095-

05, de 23 de novembro de 2015. 

 

b) ATIVO - Ativo Circulante - Créditos/Clientes a Receber – Administração: 

 

b.1) Créditos – Clientes a Receber – Administração (saldo em 07/12/15) ... R$ 

268.936,52, assim demonstrado: 

 
Conta 

Contábil 
Código Nomenclatura 

Saldo Atual  

(em R$) 

1-1110000  CRÉDITOS  xxxx 

2-1140000  Clientes a Receber – Administração -               xxxx 

4-1140008  (-) Provisão P/ Devedores Duvidosos       4.072,70 

4-1140020  Empresa Brasil de Comunicação     39.000,00 

4-1140021 1653 Universidade Federal de Goiás – UFG   141.152,74 

4-1140023  Secretaria Municipal de Comunicação       8.074,91 

4-1140024  Estado de Goiás – DEPTO. EST. DE TRÂNSITO               0,00 

4-1140029  Fundação de Apoio à Pesquisa – FUNAPE                0,00 

4-1140031 60016 Fundo Especial de Comunicação                0,00 

4-1140050 30061 FMS - Fundo Municipal da Saúde        2.731,90 

4-1140052 30093 Ministério da Saúde         8.095,61 

4-1140053 30094 Ministério das Cidades       15.075,74 

4-1140054 30095 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento         7.045,58 

4-1140057 60013 (-) Provisão P/ Devedores Duvidosos 804,00 - CR 

4-1140058 60036 Secretaria de Comunicação Social da Presidencial       23.083,17 

4-1140059 60037 Caixa Econômica Federal                  0,00 

4-1140060 60039 Júlio César Pereira                  0,00 

4-1140065 90043 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome          2.938,51 

4-1140069  Banco do Brasil          14.496,66 

Soma ............................................................ R$       268.936,52 

Fonte: Razão Analítico – Balancete Contábil Analítico (Parcial) da FRTVE (Saldo em 07/12/2015), 

subscrito por Contador, CPF nº ***.712.741-** e pelo Diretor Executivo da FRTVE, CPF nº ***.711.011-

**. 

 

b.2) Clientes a Receber – Projetos (saldo em 7 de dezembro de 2015)... R$ 14.180,05, 

assim demonstrado: 

 

Conta Contábil Código Nomenclatura 
Saldo Atual  

(em R$) 

1141.1000 xxxx Clientes a Receber - Projetos xxxxx 

1141.1001 50014 Clientes a Receber     14.584,68 

1141.1002 50015 (-) P/ Devedores Duvidosos 15.522,53 - CR  

1141.1003 50017 Secretaria Municipal de Comunicação     10.317,90 
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1141.1004 50018 PMS – Fundo Municipal de Saúde       4.800,00 

Soma ............................................................ R$ 14.180,05 

Fonte: Razão Analítico – Balancete Contábil Analítico (Parcial) da Fundação RTVE (Posição em 

07/12/2015), subscrito por Contador, CPF nº ***.712.741-** e pelo Diretor Executivo da FRTVE, CPF nº 

***.711.011-**. 

 
##/Fato## 

1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Formalização do Termo de Permissão de Uso nº 003/2010 de bens imóveis, de 

titularidade da União sob domínio da UFG, em favor da Fundação Rádio e Televisão 

Educativa e Cultural - FRTVE.   

 

Fato 
 

Em 10 de maio de 2010, a UFG formalizou, por meio do Termo de Permissão de Uso nº 

003/2010 UFG x FRTVE de bens imóveis sob domínio da citada instituição de ensino 

superior, para viger a partir da data de sua assinatura, ocorrida em 10 de maio de 2010 

indo até 9 de maio de 2015, perfazendo uma área total de 348,00 m² (trezentos e quarenta 

e oito metros quadrados), situada no Campus Universitário Samambaia, em Goiânia/GO, 

constituída de alguns cômodos destinados ao funcionamento da Fundação Rádio e 

Televisão Educativa e Cultural - FRTVE, na condição de permissionária. 

 

Em 23 de maio de 2013 teria sido pactuado o terceiro Termo Aditivo nº 003/2012 (fls. 

110/111 dos autos) ao Termo de Permissão de Uso original nº 003/2010, tendo por objeto 

e assim como as demais condições nele consignadas, a seguir transcritas: 

 

Objeto: “O presente Termo Aditivo tem por objeto, o reajuste do valor mensal e a 

alteração no índice de reajuste anual do contrato”. 

 

Cláusula Segunda - Do Reajuste do Valor Mensal: “O valor da contraprestação, pelo 

espaço concedido, passa a ser de R$ 716,00 (setecentos e dezesseis reais)”. 

 

Cláusula Quarta - Do Índice de Reajuste Anual: “O valor da contraprestação mensal 

passa a ser reajustado anualmente pelo IGP-M/FGV do respectivo período”. 

 

Das Disposições Finais: “Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato 

inicial que não tenham sido expressas ou implicitamente alteradas pelo presente termos”.  

 

Após o exame da documentação disponibilizada pela entidade auditada (UFG), restaram 

comprovadas as seguintes ocorrências: 

 

a) em relação ao Termo de Permissão de Uso nº 003/2010 - UFG x FRTVE, lavrado em 

10 de maio de 2010 (fl. 34/36 dos autos); 

 

a.1) no seu preâmbulo é informado que a presente avença contratual será regida pelas 

cláusulas e condições neles estipuladas, ou seja, no citado termo de permissão, sendo 

omisso ao deixar de elencar necessariamente no seu bojo o Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de 

abril de 1946, Decreto nº 99.509, de 15 de setembro de 1990, assim como a Lei nº 9.638, 

de 15 de maio de 1998, afora as demais normas e regulamentos regentes; 

 

a.2) não consta ter havido autorização expressa mediante ato administrativo aprovando a 

sua realização por parte da Secretaria Geral da Presidência da República, 

concomitantemente pelo Ministro de Estado da Educação para fins de concretização do 

feito relacionado ao caso concreto, contrariando, desse modo, dentre outros dispositivos 

legais, o parágrafo único do art. 20 da Lei nº 9.636, in verbis: 
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“Art. 20 - Não será considerada utilização em fim diferente do previsto no termo de 

entrega, a que se refere, a cessão de uso a terceiros, a título gratuito ou oneroso, de áreas 

para exercício de atividade de apoio, definidas em regulamento, necessárias ao 

desempenho da atividade do órgão a que o imóvel foi entregue” (original sem grifo). 

 

“Parágrafo único - A cessão de que trata este artigo será formalizada pelo chefe da 

repartição, estabelecimento ou serviço público federal a que tenha sido entregue o 

imóvel, desde que aprovada previamente sua realização pelo Secretário-Geral da 

Presidência da República, respectivos Ministros de Estado ou autoridades com 

competência equivalente nos Poderes Legislativo ou Judiciário, conforme for o caso, e 

tenham sido observadas as condições previstas no regulamento e os procedimentos 

licitatórios previstos em lei”(original sem grifo). 

 

a.3) o referido termo de permissão de uso, lavrado em 10 de maio de 2010, foi assinado 

pelo então ex-Vice Reitor da UFG e pelo Diretor Executivo da FRTVE à época, quando, 

na realidade, na forma regimental e estatutária, deveria ser da competência do Reitor e do 

Presidente da FRTVE assumirem o ônus de tal incumbência, contrariando a legislação 

aplicável e as demais normas e regimento interno; 

 

a.4) as assinaturas das duas testemunhas apostas ao citado Termo de Permissão de Uso nº 

003/2010 - UFG x FRTVE não estão identificadas com os dados pessoais de cada um 

deles (nome completo e número do CPF) mormente efetivadas por meio de carimbos. 

 

b) no que diz respeito ao Termo Aditivo nº 003/2013, de 25 de maio de 2013 (fls. 

110/111), pactuado para complementar o Termo de Permissão de Uso inicial nº 003/2010: 

 

b.1) o preâmbulo menciona a sua sujeição apenas à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

art. 61, e às demais condições contratuais neles estipuladas, quando deveria, 

necessariamente, invocar, no seu bojo, a Lei nº 9.636, o Decreto-Lei nº 9.760 e o Decreto 

nº 99.509, além das demais normas e regulamentos aplicáveis; 

 

b.2) identificou-se que o Termo Aditivo nº 003/2013, pactuado em 23 de maio de 2013 

(fls. 110/111 dos autos), ao contrato de permissão de uso nº 003/2010 - UFG x FRTVE 

ora examinado, teve seu extrato resumido publicado no Diário Oficial da União de 4 de 

dezembro de 2013, seção 3, pág. 75; conforme se verifica, fora do prazo prescrito no art. 

61, parágrafo único, do citado diploma legal, perdendo assim seu efeito prático; 

 

b.3) registre-se que o presente termo aditivo nº 003/2013 foi celebrado em 23 de maio de 

2013, enquanto que o termo inicial da permissão de uso nº 003 já teria expirado sua 

vigência desde 9 de maio de 2015 (fls. 34/36 dos autos), conforme assentado na Cláusula 

Quinta - DA VIGÊNCIA - constante da avença contratual nº 003/2010; tal ato enseja que 

o Termo Aditivo nº 003/2013 - UFG x FRTVE em referência, seja considerado 

documento sem validade legal aos fins nele propostos; 

 

b.4) dispõe da assinatura de uma única testemunha, em discordância assim com o 

princípio da legalidade administrativa; 

 

b.5) na realidade, ainda assim, houve a tentativa visando a suposta formalização de mais 

dois instrumentos de aditamentos (nº 004 e 005) ao Termo de Permissão de Uso nº 

003/2010 - UFG x FRTVE, os quais reconhecidamente inócuos, ou seja, sem nenhuma 

eficácia em consonância com a finalidade pretendida, por estar em desacordo com o art. 

57, inc. II, da Lei nº 8.666/93 e, por extensão, com a própria Cláusula Quinta - DA 

VIGÊNCIA - deste, (alínea b.1.1), c/c o art. 61, parágrafo único, do citado diploma legal; 
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b.5.1) apenas para fins de compreensão dos fatos apontados neste relatório, segue o 

detalhamento dos termos aditivos 004 e 005 ao Termo de Permissão de uso nº 003/2010 

- UFG x FRTVE, proclamados inadequados por se insurgirem em desacordo com a 

legislação e norma regentes: 

 

Quadro I - Detalhamento dos termos aditivos nº 04 e 05 ao Termo de Permissão de Uso 

nº 003/2010 - UFG x FRTVE 

 

Termo 

Aditivo 

Data de 

assinatura 

Publicação no Diário 

Oficial da União - 

DOU 

Prazo de Vigência - 

Previsão (não obstante, 

sem nenhuma eficácia 

por conflitar com a 

norma regente) 

Demais falhas formais 

e ilegalidades 

detectadas 

nº 004 29/05/2014 Edição de 17/04/14, 

seção 3, pág. 86 (fl. 141 

dos autos) 

Não havia previsão com 

este fim, inócuo em 

relação ao prazo de 

vigência de 60 meses  

fixado no termo de 

permissão de uso inicial 

nº 003/2010, findo em 

09/05/2010 

a) em desacordo com a 

Cláusula Quinta - DA 

VIGÊNCIA - do termo 

de permissão de uso nº 

003/2010; 

 b) por conflitar com o 

art. 61, parágrafo único, 

da Lei nº 8.666/93 

nº 005 25/05/2015 Edição de 25/05/15, 

seção 3, pág. 39 

(comprovante do 

correspondente extrato 

publicado no DOU 

juntado aos autos, sem 

estar numerado) 

Previsto para o período 

de 08 de junho de 2015 a 

07 de junho de 2016, de 

forma inadequada, 

dentre outras 

ilegalidades, por 

conflitar com o art. 57, 

inc. II, da Lei nº 

8.666/93 

Idem  

Fonte: Processo nº 020.569/2009-18 - UFG x FRTVE./Fato## 

 
##/Fato## 

Causa 
 

a) a área técnica da IFES deixou de prever no preâmbulo Termo de Permissão de Uso nº 

003/2010 - UFG x FRTVE, em face da imperiosa necessidade de cumprir as exigências 

legais esculpidas no art. 18, inc. I, §§ 3º e 4º, c/c os artigos 21 e 31, inc. I, da Lei nº 9.636, 

Decreto nº 99.509, art. 1º, inc. III e Decreto-Lei nº 9.760, art. 64, §§ 1º e 3º; 

 

b) ato ilegítimo atribuído à direção superior da IFES, decorrente da cessão de imóvel sob 

o domínio da UFG, objeto do Termo de Permissão de Uso nº 003/2010 - UFG x FRTVE, 

sem observar as prescrições legais vigentes nos termos do art. 18, inc. I, §§ 3º e 4º, c/c os 

artigos 21 e 31, inc. I, da Lei nº 9.636; e 

 

c) a área técnica da IFES deixou de observar por ocasião da formalização do Termo de 

Permissão de Uso nº 003/2010 - UFG x FRTVE, em face da imperiosa necessidade de 

cumprir as exigências insertas no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666. 

 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta, decorrentes dos questionamentos relacionados neste tópico, por meio do 

Ofício nº 0474/2016/GAB/UFG, subscrito pelo Reitor, secundado pelo Memorando nº 

078/2016/PROAD, subscrito pelo Pró-Reitor, ambos datados de 3 de junho de 2016, a 

área técnica da IFES, assim se pronunciou:  

 

“Esclarecemos que o prédio onde está localizada a Fundação RTVE foi construído pela 

UFG em terreno doado para a UFG, (documento 6 anexo), portanto não pertence a 
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União. Conforme item 7 do PARECER nº 1252 – 5.12/2011/DPC/CONJUR-

MP/CGU/AGU, “... a SPU não é responsável pela gestão do patrimônio das entidades 

federais integrantes da Administração indireta, quais sejam, fundações públicas, 

autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, tendo em vista que, nos 

termos do Decreto-Lei nº 200/67, tais entidades ostentam personalidade jurídica 

própria.” (grifo nosso), portanto não há necessidade de solicitar autorização ou 

manifestação da GRPU/SPU para construção e locação não se aplicando, por 

conseguinte os termos da Lei  9638/98 ou o Decreto Lei 9760/46” (original sem grifo). 

 

“Quanto aos responsáveis pela celebração do Termo de Permissão de Uso nº 03/2010, 

assinado em 10 de maio de 2010 esclarecemos que o Reitor delegou competência ao 

Vice-Reitor por meio da Portaria nº 2356 item XIII para firmar convênios, contratos, 

termos de cooperação/colaborações, protocolo de intenções, atas de registro de preços, 

comodatos, termos de cessão de uso, e seus respectivos termos aditivos. Por outro lado 

o Estatuto da Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural (documento 8 anexo), 

estabelece em seu art. 22, as competências do Diretor Executivo e especificamente no 

item XVI: assinar contratos, convênios, ajustes, etc.” (original sem grifo). 

 

“Em relação ao item b.3), página 42 do Relatório Preliminar de Acompanhamento da 

Gestão esclarecemos ainda que, a vigência do Contrato nº 03/2010 é de 10 de maio de 

2010 a 09 de maio de 2015, conforme sua Cláusula Quinta, portanto, o Termo Aditivo nº 

03/2013, trata-se apenas de reajuste do valor da contraprestação mensal para R$ 716,00 

(setecentos e dezesseis reais) e não de prazo de vigência” (original sem grifo). 

 

“Com relação às publicações no Diário Oficial da União e o colhimento de assinaturas 

das testemunhas nos Termos Aditivos, com a devida informação do número do CPF ou 

Matrícula, solicitaremos aos setores competentes, a devida observância ao cumprimento 

da lei, ou seja, publicação do ato no D.O.U no prazo legal, bem como a identificação 

apropriada das testemunhas” (original sem grifo). 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Com relação à questão relativa ao contrato de permissão de uso nº 003/2010 - UFG x 

FRTVE, que versa acerca da permissão de uso, sem ônus, de imóveis sob o domínio da 

UFG, constituído de alguns cômodos destinados ao funcionamento da FRTVE, na 

condição de permissionária, temos a ponderar: 

 

a) Contrato de Permissão de Uso nº 003/2010 - UFG x FRTVE (fls. 34/36 dos autos), 

com área total de 348 m², com previsão inicial de 60 meses de vigência, nos termos 

da Cláusula Quinta:  

 

Relacionado ao citado contrato de permissão de uso nº 003/2010 - FRTVE, as 

justificativas apresentadas pela unidade auditada restritas às alíneas “a.3” e “a.4” deste 

relatório não elidiram os questionamentos neles assinalados, pelas razões que seguem: 

 

Com relação à alínea “a.3” ao deixar, por meio do Ofício nº 0474/2016/UFG, de 

encaminhar à consideração da equipe da CGU/GO cópia da suposta Portaria nº 2.356, por 

meio da qual o Reitor da UFG delegou competência ao Vice-Reitor, dentre outras 

atribuições, a de firmar contratos, convênios etc.; não obstante, há controvérsias a este 

respeito, visto que o entendimento predominante é a de que tal prerrogativa é  admissível 

somente nos impedimentos legais do titular da unidade e devidamente comprovado nos 

autos, mediante a juntada da documentação pertinente ou por meio da justificativa 

plausível que o caso impõe. 
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A outra questão é relacionada à ausência de identificação dos dados pessoais básicos das 

duas testemunhas conforme apostas no Termo de Permissão de Uso nº 003/2010 - UFG 

x FRTVE. 

 

b) Termo Aditivo nº 003/2013 - UFG x FRTVE ao Termo de Permissão de Uso nº 

003/2010 - UFG x FRTVE; 

 

Quanto à alínea “a.4”, é patente que as falhas formais e ilegalidades apontadas não são 

passíveis de correção, uma vez que os extratos correspondentes aos termos aditivos nº 

004 e 005 do Termo de Permissão de Uso nº 003/2010 - UFG x FRTVE foram publicados 

no Diário Oficial da União após o prazo legal prescrito na legislação aplicável, razão pela 

qual permanecem inalterados os fatos arguidos conforme explicitado nas alíneas “a.3” e 

“a.4” supramencionadas. 

 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

 

Recomendação 1: Diante do exposto, ante a necessidade da fiel observância por parte da 

direção superior da IFES ao cumprimento dos trâmites legais de sua alçada, na forma da 

legislação vigente, recomenda-se sejam ultimadas as seguintes providências:  a) proceder 

alterações no Termo de Permissão de Uso nº 003/2010 - UFG x FRTVE, assim como nos 

respectivos termos aditivos, de modo a adequá-los às exigências da legislação vigente, 

consoante o disposto no art. 18, §§§ 2º, 3º e 5º, c/c o art. 20, parágrafo único e caput do 

art. 21 da Lei nº 9.636, no Decreto - Lei nº 9.760, bem como no art. 61, parágrafo único, 

da Lei nº 8.666. 

 

1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 

Realização de pagamentos, de forma indevida, por terem sido efetuados pela IFES, 

inerentes às despesas advindas de energia elétrica, água e outras taxas, em desacordo 

com as condições contratuais constantes do Termo de Permissão de Uso nº 003/2010 

- UFG x FRTVE, assim como nos Contratos de Permissão de Uso nº 009/2006 - UFG 

x FUNAPE e 010/2006 - UFG x FUNAPE. 

 

Fato 
 

Após a análise da documentação disponibilizada pela IFES, relacionada aos Contratos de 

Permissão de Uso nº 009/2006 - UFG x FUNAPE e nº 010/2006 - UFG x FUNAPE, assim 

como o Termo de Permissão de Uso nº 003/2010 - UFG x FRTVE, verificou-se as 

seguintes falhas formais e ilegalidades: 

 

a) Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural - FRTVE (Proc. nº 020.569/2009-

18): 

 

a.1) ausência dos comprovantes de ressarcimento, por parte da FRTVE, das despesas de 

energia elétrica, água e outras taxas que venham a incidir sobra a área ocupada, conforme 

previsto nas condições contratuais inseridas nas Cláusulas Segunda - Das Obrigações da 

Permissionária - e Quarta - Do Preço, Reajuste, Pagamento e Periodicidade de Reajuste - 

constante do Termo de Permissão de Uso nº 003/2010 - UFG x FRTVE que, conforme 

apurou-se, vêm sendo pagas indevidamente pela UFG, com a alegação de serem 

agrupadas numa única conta, ou seja, de forma conjunta e indistintamente no nome da 

UFG; 

 

a.1.1) registre-se, por pertinente, que as despesas inerentes ao consumo de água e energia 

elétrica e taxas similares a cargo da entidade permissionária (FRTVE) são aquelas 
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relativas às datas de 10 de maio de 2010 a 9 de maio de 2015, que incidiram no Termo de 

Permissão de Uso nº 003/2010 - UFG x FRTVE (fls. 54/56 dos autos) e nos 

correspondentes termos aditivos de números 001, de 9 de junho de 2011 (fls. 71/72 dos 

autos); 002, de 4 de junho de 2012 (fls. 89/90 dos autos); 003, de 23 de junho de 2013 

(fls. 110/11 dos autos) e 004, de 29 de maio de 2014 (fls. 137/138 dos autos); 

 

a.2) Com relação ao uso de bens móveis (material permanente, equipamentos, etc.) e 

serviços próprios da UFG por parte da FRTVE, tem-se a relatar: 

 

a.2.1) por meio do Memorando nº 148, de 25 de novembro de 2015, oriundo da 

UFG/Gabinete da Reitoria, no item 6, em resposta ao pedido formulado na Solicitação de 

Auditoria nº 201505095/03 - CGUGO, de 4 de novembro de 2015, foi informado que a 

Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural - FRTVE não fez nenhum 

ressarcimento em 2014 e 2015 à UFG, devido ao fato de a mesma não ter usado, em 2014 

e 2015, nenhum bem e serviço próprio da UFG, tais como salas de aulas, xerox, auditório, 

“energia elétrica”, etc., por ocasião da execução dos projetos no âmbito das unidades 

acadêmicas” (original sem grifo); 

 

a.2.1) saliente-se, pois, que, ante a ausência de materialidade plausível nos autos, não foi 

possível aferir a veracidade de sua procedência, ou seja, do não uso efetivo de bens e 

serviços próprios da UFG pela FRTVE no desenvolvimento dos projetos institucionais, 

sob seu gerenciamento, no âmbito das unidades acadêmicas de origem. 

 

b) Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE (Contratos de Permissão de Uso nº 009/2006 

- UFG x FUNAPE e 010/2006 - UFG x FUNAPE apensados a um único Proc. nº 

008.682/1993-25): 

 

Idêntica situação referente aos gastos decorrentes do consumo de água, energia elétrica e 

outras taxas correlatas, os quais vêm sendo pagos de forma indevida pela UFG, na 

condição de permitente, quando deveria ser de responsabilidade da FUNAPE assumir o 

seu ônus, na condição de permissionária, consoante teriam sido pré-fixadas nos Contratos 

de Permissão de Uso nº 009/2006 - UFG x FUNAPE e nº 010/2016 - UFG x FUNAPE, 

nos termos das Cláusulas Segunda, alínea “d” e Terceira, alínea “d” - DAS 

OBRIGAÇÕES DA PERMISSIONÁRIA -, inerentes aos bens imóveis sob domínio e 

geridos pela UFG, pactuados em favor da Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE, 

abrangendo uma área situada no prédio do Centro de Convivência do Campus II da UFG, 

Bairro Samambaia, com área total de 353,50 m², e outra no prédio situado ao lado do 

Centro de Conveniência, junto ao mesmo Campus II da UFG, com área total de 296,50 

m². 

 

Em complemento às informações supramencionadas, conclui-se o que teria ensejado, 

desde então, na quebra das condições contratuais. Senão vejamos: 

 

a) Contrato de Permissão de Uso nº 009/2006 - UFG x FUNAPE, de 7 de maio de 2006, 

nos termos da Cláusula Terceira, alínea “d” - Constituem Obrigações da Permissionária 

(FUNAPE) -, in verbis: 

 

“Cláusula 3ª, alínea “d” - responder (aí entendido a permissionária FUNAPE), durante 

a vigência da permissão de uso, pelo pagamento de todos os impostos e taxas, tarifas de 

utilização de ÁGUA e ENERGIA ELÉTRICA, bem como outras (por óbvio, taxas) 

cobradas pelos órgãos públicos ou empresas concessionárias de serviço, e, ainda, da 

cota-parte das despesas de condomínio efetivamente ocorridas na vigência do contrato” 

(original sem grifo). 
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a.1) Contrato de Permissão de Uso nº 010/2006 - UFG x FUNAPE, de 7 de maio de 2006, 

nos termos da Cláusula Terceira, alínea “d” - Constituem Obrigações da Permissionária 

(FUNAPE) -, in verbis: 

 

“Cláusula 3ª, alínea “d” - responder (aí entendido a permissionária FUNAPE), durante 

a vigência da permissão de uso, pelo PAGAMENTO de todos os impostos e taxas, tarifas 

de utilização de ÁGUA e ENERGIA ELÉTRICA, bem como outras (taxas) cobradas pelos 

órgãos públicos ou empresas concessionárias de serviço, e, ainda, da cota-parte das 

despesas de condomínio efetivamente ocorridas na vigência do contrato” (original sem 

grifo); 

 

b) Termo de Permissão de Uso nº 003/2010 - UFG x FRTVE, de 10 de maio de 2010, nos 

termos da Cláusula Segunda, inciso “I” - Das obrigações da Permissionária (FRTVE) -, 

in verbis: 

 

“Cláusula 2ª, inciso “I” - cobrir (aí entendido a permissionária FRTVE) toda e qualquer 

despesa relativa ao consumo de ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, telefone (este item coube 

a FRTVE, como vimos, assumir tal encargo) e outras taxas que venham a incidir sobre a 

área ocupada, bem como promover a conservação e limpeza da área” (original sem 

grifo). 

 

Desta forma, ficou evidente a inadimplência atribuída à FUNAPE e à FRTVE, na 

condição de permissionárias, decorrente de quebra de condição contratual, consoante 

prevista nas avenças contratuais firmadas entre ambas as fundações privadas e a UFG, 

constituindo-se em ato ilegítimo, por transgredir as exigências contratuais, na forma 

acima descrita. 

 
##/Fato## 

Causa 
 

a) ato ilegítimo, de forma compartilhada, atribuído ao dirigente máximo da FUNAPE e 

FRTVE e ao Reitor da UFG, em face dos gastos resultantes do consumo de água e energia 

elétrica que vêm sendo custeados pela citada instituição federal de ensino superior, ao 

invés de ficar sob a responsabilidade das fundações de apoio, em contrariedade à condição 

contratual; 

 

b) fragilidade na sistemática de gestão financeira, controle e fiscalização atribuída à 

administração superior da IFES, ao deixar de monitorar de forma contínua os gastos 

havidos em razão do consumo de água, energia elétrica, etc., decorrentes de tal avença 

contratual; 

 

c) descumprimento da condição contratual, por parte da FUNAPE e FRTVE, ambas na 

condição de permissionárias, em relação aos instrumentos contratuais (Contratos de 

Permissão de Uso nº 009/2006 - UFG x FUNAPE e nº 010/2006 - UFG x FUNAPE 

apensados a um único Processo nº 008.682/1993-25 e Termo de Permissão de Uso n° 

003/2010 - UFG x FRTVE apenso ao Proc. nº 020.569/2009/18), ao deixarem de efetuar 

os pagamentos referentes ao consumo de água, energia elétrica e de outras taxas 

correlatas, este último incidente nas citadas avenças contratuais. 

 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A área técnica da UFG, por meio do Ofício nº 0751/2016/GAB/UFG, de 13 de novembro 

de 2016, secundado pelo Memorando nº 113/2016/PROAD/UFG, de 12 de novembro de 

2016, no que tange ao ponto de questionamento em apreciação, em resposta ao pedido 
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constante do item 9.2 da Solicitação de Auditoria nº 201505095-07/CGUGO, de 16 de 

dezembro de 2015, assim se pronunciou: 

“Subitem 9.2 - Encaminhamos anexo documentos relativos às despesas de telefone 

referente aos meses de março e setembro de 2015 da FUNAPE (documento 4) e 

Fundação RTVE (documento 5). “As despesas com energia e água vêm na conta da 

UFG, pois estas despesas são agrupadas numa única conta” (original sem grifo). 

##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

Conclui-se que as alegações prestadas pela área técnica da IFES na forma acima 

destacada, referente ao consumo de água, energia elétrica e outras taxas correlatas 

incidentes nas citadas avenças contratuais, pactuadas entre as partes, tendo a FUNAPE e 

FRTVE na condição de permissionárias, não se justificam por se tratar de despesas 

inerentes à atuação da FRTVE e da FUNAPE que deveriam ser, obrigatoriamente, 

assumidas, por força da exigência contratual, por parte daqueles entes fundacionais 

privados. 

##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Realizar levantamento das despesas indevidas pagas pela UFG 

decorrente do descumprimento à cláusula contratual, relativa ao consumo de água e 

energia elétrica que deveria ser de responsabilidade da FUNAPE e FRTVE, 

considerando, neste cálculo, uma divisão pro rata de tais despesas, providenciando o 

ressarcimento com os devidos acréscimos legais incidentes. 

Recomendação 2: Providenciar, junto às empresas concessionárias (Saneago e Celg), a 

medição individualizada dos serviços prestados à FUNAPE e à FRTVE, por ambas as 

concessionárias estaduais de serviços públicos. 

Recomendação 3: Que os atuais instrumentos contratuais que regem a cessão de uso de 

bens imóveis às fundações de apoio contemplem, caso ainda não o façam, cláusula 

específica que responsabilize o pagamento das despesas de água, energia elétrica e outras 

taxas correlatas às respectivas fundações, na condição de cessionárias. 

1.1.1.4 CONSTATAÇÃO 

Procedimento ilegítimo motivado em razão da cessão de professor de ensino 

superior para exercer o cargo de dirigente máximo da FUNAPE,  efetivada com ônus 

para a UFG, dada a sua condição de ente concedente ao invés de sem ônus. 

Fato 

Deve-se deixar registrado que embora requerido nos termos do item 6, alínea “a”, 

constante da Solicitação de Auditoria nº 201505095-05-CGUGO, de 23 de novembro de 

2015, não foi informado pela IFES se a movimentação do servidor requisitado, atual 

Diretor Executivo da FUNAPE, foi efetivada com ou sem ônus à citada fundação de 

apoio. 

Ressalte-se que o contracheque do servidor relativo ao mês de dezembro de 2015, 

ocupante do cargo de professor de ensino superior, R.G.N., matrícula SIAPE 

nº 1.***.**2, junto ao quadro de pessoal efetivo da UFG, não faz menção à atual 

condição 
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de requisição do mesmo à Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE, no item situação 

funcional, onde é informado: Ativo Permanente. 

Porém restou comprovado tratar-se de procedimento ilegítimo à questão aqui tratada 

referente à cessão do professor de ensino superior, R.G.N., matrícula SIAPE nº 

1.***.**2, integrante do quadro de pessoal efetivo daquela IFES, fato acontecido a

contar de 24 de fevereiro de 2014 por conflitar com a legislação que rege tal ato 

administrativo, a que se reporta o art. 20, § 4º, inciso II, da Lei nº 12.863, em razão de 

ter sido efetivado com ônus para o UFG. 

 /ta##o##F

Causa 

Ato ilegítimo praticado pelo Reitor da IFES, motivado pela cessão do professor de ensino 

superior no concernente à designação para ocupar o cargo em comissão junto à fundação 

privada, sem nenhum ônus à citada fundação de apoio FUNAPE. 

 /saa##u##C

Manifestação da Unidade Examinada 

Seguem os argumentos que instruem as justificativas prestadas pela IFES, por meio do 

Ofício nº 0474/2016/GAB, subscrito pelo Reitor, secundado pelo Memorando nº 

078/2016/PROAD, subscrito pelo titular da Pró Reitoria de Administração e Finanças - 

PROAD, ambos datados de 3 de junho de 2016: 

“Em relação a este item ressaltamos que foi encaminha por meio da resposta à SA 

(Solicitação de Auditoria) nº 201505095-05-CGUGO o documento enumerado como 6 

onde consta a declaração de que o servidor requisitado, atual Diretor Executivo da 

FUNAPE foi cedido sem ônus para a Fundação. Para tanto anexamos novamente a 

documentação - documento 9 anexo - .”. 

De igual modo, remeta-se ao expediente sob forma de Oficio nº 

0553/2016/GEPRO/DIR/FUNAPE, datado de 3 de maio de 2016, subscrito pelo Prof. 

R.G.N., Diretor Executivo da FUNAPE, endereçado ao Pró-Reitor da PROAD/UFG, 

através do qual tece os seguintes esclarecimentos concernentes à efetiva cessão sem ônus 

à UFG, do citado dirigente máximo daquela fundação privada, conforme abaixo 

transcritos: 

“Ao Prof. C.L. 

“Pró-Reitor de Administração e Finanças 

“Universidade Federal de Goiás - UFG 

“Assunto: Atendimento ao Ofício nº 074/2016/PROAD. 

“Senhor Pró-Reitor, 

“Em atendimento ao Oficio nº 074/2016/PROAD, de 31/05/2016, apresentamos 

manifestação quanto ao item 1.1.1.4 INFORMAÇÃO, subitem 1.6.8 - Detalhamento do 

quantitativo da força de trabalho das fundações de apoio, FUNAPE e Fundação RTVE, 

com a posição em novembro de 2015” (original sem grifo). 

“Com relação ao pedido de esclarecimento concernente a movimentação do servidor 

requisitado, esclarecemos que para o período de 03/03/2016 até 11/01/2016, houve a 

efetivação da referida cessão sem ônus à FUNAPE” (original sem grifo). 
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“Contudo, a partir da data de 12/01/2016, em função da edição da Lei nº 13.243 de 

11/01/2016, a qual alterou a Lei nº 12.772 de 28/12/2012, a FUNAPE passa a remunerar 

seu dirigente com recursos próprios, conforme preconizado” (original sem grifo). 

“Art. 20 - O Professor das IFE, ocupante de cargo efetivo do Plano de Carreiras e 

Cargos de Magistério Federal, será submetida a um dos seguintes regimes de trabalho” 

(original sem grifo). 

“§ 4º - O professor, inclusive em regime de dedicação exclusiva, desde que não investido 

em cargo em comissão ou função de confiança, poderá” (original sem grifo). 

“Inciso I - ocupar cargo de dirigente máximo de fundação de apoio de que trata a Lei nº 

8.958, de 20 de dezembro de 1994, mediante deliberação do Conselho Superior da IFES” 

(original sem grifo). 

“Art. 20 (A) - sem prejuízo da isenção ou imunidade previstas na legislação vigente, as 

fundações de apoio às Instituições de Ensino Superior e as Instituições Cientifica, 

Tecnológico e de Inovação (ICTs) poderão remunerar o seu dirigente máximo que” 

(original sem grifo). 

“Inciso I - seja não estatutário e tenha vínculo empregatício com a instituição” (original 

sem grifo). 

“Inciso II - seja estatutário, desde que receba remuneração inferior, em seu valor bruto, 

a 70% (setenta por cento) do limite estabelecido para a remuneração de servidores do 

Poder Executivo Federal” (original sem grifo). 

Chamamos à atenção que, diferentemente das informações prestadas pelo Diretor 

Executivo da FUNAPE, nos termos do Ofício focalizado nº 0553/2016/GENPRO/DIR, 

de 3 de maio de 2016, quando menciona de forma parcial: 

“Contudo, a partir da data de 12/01/2016, em função da edição da Lei nº 13.243 de 

11/01/2016, a qual alterou a Lei nº 12.772 de 28/12/2012, a FUNAPE passa a remunerar 

seu dirigente com recursos próprios, conforme preconizado” (original sem grifo). 

“Art. 20 - O Professor das IFE, ocupante de cargo efetivo do Plano de Carreiras e 

Cargos de Magistério Federal, será submetida a um dos seguintes regimes de trabalho” 

(original sem grifo). 

“§ 4º - O professor, inclusive em regime de dedicação exclusiva, desde que não investido 

em cargo em comissão ou função de confiança, poderá” (original sem grifo). 

“Inciso I - ocupar cargo de dirigente máximo de fundação de apoio de que trata a Lei nº 

8.958, de 20 de dezembro de 1994, mediante deliberação do Conselho Superior da IFES” 

(original sem grifo). 

“Art. 20 (A) - sem prejuízo da isenção ou imunidade previstas na legislação vigente, as 

fundações de apoio às Instituições de Ensino Superior e as Instituições Cientifica, 

Tecnológico e de Inovação (ICTs) poderão remunerar o seu dirigente máximo que” 

(original sem grifo). 

“Inciso I - seja não estatutário e tenha vínculo empregatício com a instituição” (original 

sem grifo). 
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“Inciso II - seja estatutário, desde que receba remuneração inferior, em seu valor bruto, 

a 70% (setenta por cento) do limite estabelecido para a remuneração de servidores do 

Poder Executivo Federal” (original sem grifo). 

##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

Registre-se, por pertinente, que o caput do art. 20 c/c o § 4º, excluindo o inciso II, dada a 

sua ausência no contexto, não condiz com o conteúdo formatado no citado dispositivo 

legal (art. 20) da lei em causa, senão vejamos: 

“Art. 20 - Os órgãos e entidades da administração pública, em matéria de interesse 

público, poderão contratar diretamente ICT, entidades de direito privado sem fins 

lucrativos ou empresas, isoladamente ou em consórcios, voltadas para atividades de 

pesquisa e de reconhecida capacitação tecnológica no setor, visando à realização de 

atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação que envolvam risco tecnológico, 

para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto, serviço ou processo 

inovador” (original sem grifo). 

“§1º - .................................................................................................................................;  

“§2º - .................................................................................................................................; 

“§ 3o  - O pagamento decorrente da contratação prevista no caput será efetuado 

proporcionalmente aos trabalhos executados no projeto, consoante o cronograma físico-

financeiro aprovado, com a possibilidade de adoção de remunerações adicionais 

associadas ao alcance de metas de desempenho no projeto” (original sem grifo). 

“§ 4o - O fornecimento, em escala ou não, do produto ou processo inovador resultante 

das atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação encomendadas na forma 

do caput poderá ser contratado mediante dispensa de licitação, inclusive com o próprio 

desenvolvedor da encomenda, observado o disposto em regulamento específico” 

(original sem grifo).  

“§ 5o - Para os fins do caput e do § 4o, a administração pública poderá, mediante 

justificativa expressa, contratar concomitantemente mais de uma ICT, entidade de direito 

privado sem fins lucrativos ou empresa com o objetivo de” (original sem grifo). 

“Inciso I - desenvolver alternativas para solução de problema técnico específico ou 

obtenção de produto ou processo inovador” (original sem grifo). 

“Inciso II - executar partes de um mesmo objeto, NR” (original sem grifo). 

Se não bastasse, até os incisos I e II complementados com o caput do art. 20-A 

subsequente da mesma lei em comento, na forma como transcritos no aludido Oficio nº 

0553/2016/GENPRO/DIR/FUNAPE, de 3 de maio de 2016, não constam no texto 

original da Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, por terem sido vetados por força de 

sanção presidencial. 

Ratifica-se que não há impedimento legal no sentido de que o citado professor do 

magistério superior, por ter sido nomeado para desempenhar a função de Diretor 

Executivo da Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE, não pudesse vir a perceber, a 

mais, em seus rendimentos salariais a gratificação de dedicação exclusiva junto à UFG, 

haja vista o procedimento em tela pautar-se em estrita harmonia com o disposto no art. 

20, § 4º, incisos I e II, da Lei nº 12.863, de 24 de setembro de 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art20.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art20§3.
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Todavia, o que resulta numa situação expressamente conflitante com a mesma legislação 

regente deveu-se ao fato do citado servidor federal estar cedido, desde 24 de fevereiro de 

2014, à entidade cessionária FUNAPE, sem nenhum ônus para esta Fundação, implicando 

flagrante acinte ao disposto no art. 24, § 4º, inciso II, da Lei nº 12.863, conforme acima 

destacada. 

##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Recomende-se à direção superior da IFES adotar as medidas 

necessárias visando o ressarcimento, pela FUNAPE, a contar de 24 de fevereiro de 2014, 

quando deu-se a cessão de forma indevida de professor do magistério superior integrante 

do seu quadro de pessoal efetivo, sem ônus, para exercer o cargo de dirigente máximo da 

FUNAPE. 

1.1.1.5 CONSTATAÇÃO 

Contratação indireta de pessoal, a título de serviço de terceiros, pessoa física, no 

regime CLT, via fundação privada, por meio de contrato firmado com lastro em 

verba federal, para desempenhar atividade de rotina inerente aos integrantes do 

quadro de pessoal efetivo da IFES, no citado ente fundacional privado, em 

contrariedade à legislação aplicável. 

Fato 

Item I - Contratação indireta de pessoal com prazo indeterminado, pelo regime 

celetista, envolvendo duas empregadas lotadas e em exercício na FUNAPE: 

Por meio da Solicitação de Auditoria nº 201505095-02/CGUGO, de 26 de outubro de 

2015, no item 8, requereu-se que fosse informado o quantitativo da força de trabalho 

relacionada com as duas fundações de apoio, FUNAPE e FRTVE; em resposta, a IFES 

assim se pronunciou:  

“Item 8 - Anexamos (documento 10) quadro sobre o quantitativo dos servidores 

integrantes da força de trabalho de cada um das fundações de apoio” (original sem 

grifo). 

Segue abaixo o quadro resumo contendo o detalhamento com a posição em novembro de 

2015 acerca do quantitativo da força de trabalho das fundações de apoio (FUNAPE e 

Fundação RTVE): 

Quadro I - Detalhamento do quantitativo de servidores integrantes do quadro de 

pessoal da FUNAPE – Posição em 7 de dezembro de 2015: 

Empregado 

de Nível 

Superior 

Empregado 

de Nível 

Médio 

Empregado 

de Nível 

Fundamental 

Requisitado 

(*) 
Estagiário Terceirizado 

28 16 02 01 12 04 

Fonte: (*) Órgão de Origem: Escola de Engenharia, Mecânica e de Computação; Ofício nº 

1.029/2015/GENPRO/FUNAPE, de 13 de novembro de 2015, encaminhado a Pró Reitoria de 

Administração e Finanças – PROAD/UFG, em resposta a Solicitação de Auditoria CGU/GO nº 201505095-

02, de 26 de outubro de 2015. 

Quadro II - Detalhamento do quantitativo de servidores integrantes do quadro de 

pessoal da Fundação RTVE - Posição em 7 de dezembro de 2015: 
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Empregado 

de Nível 

Superior 

Empregado 

de Nível 

Médio 

Empregado 

de Nível 

Fundamental 

Requisitado 

(da UFG) Estagiário Terceirizado 

27 15 01 03 Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Fonte: Ofício nº 295/2015 - Fundação RTVE, de 03 de dezembro de 2015, encaminhado a Pró Reitoria de 

Administração e Finanças - PROAD/UFG, em resposta a Solicitação de Auditoria CGU/GO nº 201505095-

05, de 26 de outubro de 2015. 

Identificamos as seguintes ocorrências merecedoras de justificativa, por parte da IFES, 

por tratar-se de ofensa à legislação vigente, conforme cada caso autuado no Proc. nº 

010.406/2013-03 - UFG x FUNAPE, a saber: 

a) contratação indireta de pessoal com prazo indeterminado, pelo regime celetista,

envolvendo duas empregadas lotadas e em exercício na FUNAPE, sendo elas:

a.1) A.H.M. - CPF nº ***.481.591-**, na função de agente de atendimento;

a.2) M.R.B.F. - CPF n° ***.179.181-**, na função de recepcionista.

Neste sentido, para fins de melhor firmar o entendimento quanto à questão ora sob 

censura, destaca-se o teor constante do Memorando nº 044/Financeiro/CS (Centro de 

Seleção da Pró Reitoria de Graduação - PROGRAD/CS/UFG), de 16 de abril de 2015, 

conforme segue: 

“Prezado Pró Reitor, 

“Solicitamos a adoção de procedimentos necessários para renovação do contrato, POR 

TEMPO INDETERMINADO, das funcionárias abaixo relacionadas como celetistas no 

projeto (com o título de) “Desenvolvimento sustentável dos processos seletivos e 

concursos públicos realizados pelo Centro de Seleção da UFG”,  

* A. H.M - CPF nº ***.481.591-**, função: Agente de Atendimento;

* M.R.B.F - CPF n° ***.179.181-**, função: Recepcionista.

“À oportunidade, subscrevemo-nos reiterando protestos de estima e nos colocamos à 

disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Prof. Dr. Wagner Wilson 

Furtado, Presidente do CS (UFG)” (original sem grifo). 

No rodapé do citado Memorando (nº 044/2015 – PROGRAD/CS/UFG), consta o seguinte 

despacho manuscrito: À FUNAPE para as providências. Em 30/04/2015 e vai assinado 

por C.S.D.e, Pró Reitora Adjunta/PROAD/UFG, conforme indicado por meio de 

carimbo” (original sem grifo). 

Identificamos, ainda que consta o carimbo com o título de “RECEBEMOS”, tendo sido 

aposta, a caneta, a data de 30 de abril de 2015, contendo a rubrica da Atendente de 

Gestão/FUNAPE” (original sem grifo). 

a.3) é pacífico tratar-se de uma ofensa ao art. 37, inc. II, c/c o § 2º,  da CF/1988, e ainda 
com o disposto no § 2º, inc. III, art. 3º da Lei nº 8.958, in verbis:
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“Art. 3º, inc. III, § 2º - utilizar recursos em finalidade diversa da prevista nos projetos de 

ensino, pesquisa e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e 

de estímulo à inovação” (original sem grifo). 

Por desdobramento, apurou-se o descumprimento ao que estatui o art. 4º, § 4º, da 

Resolução CONSUNI nº 06, de 6 de maio de 2011, editada pelo próprio órgão superior 

de deliberação, junto à UFG, in verbis: 

“Art. 4º, § 4º - É vedada a realização de projetos com a participação das Fundações 

baseados em prestação de serviços de DURAÇÃO INDETERMINADA, bem como 

aqueles que, pela não fixação de prazo de finalização ou pela reapresentação reiterada, 

assim se configurem” (original sem grifo). 

Importa registrar que a contratação das empregadas citadas, de forma direta, sob regime 

da CLT, para atuarem, na condição de participantes, do projeto de Desenvolvimento 

Institucional intitulado de “Desenvolvimento Sustentável dos Processos Seletivos e 

Concursos Públicos realizados pelo Centro de Seleção - CS/UFG”, foi prorrogada por 

mais um ano, conforme requerida nos termos do Memorando nº 124 - PRES/CS, de 28 

de abril de 2014 (fl. 323) e autorizada, em 5 de maio de 2014, pela Pró-Reitora da 

PROAD/UFG em exercício, à época, por meio de despacho, por ela manuscrito, no rodapé 

do citado memorando. 

Dentre outras situações correlatas destaca-se a contratação, sob regime da CLT, a partir 

de março de 2015, de B. M. O. S., via FUNAPE, para participar do mencionado projeto, 

conforme solicitação constante no Memorando nº 020/Financeiro/CS, de 25 de fevereiro 

de 2015 (fl. 444-B dos autos) e autorizado pelo atual Pró-Reitor da PROAD/UFG, em 

despacho aposto no rodapé do citado expediente. Registre-se não ter a mesma vínculo 

com a Universidade Federal de Goiás - UFG e nem sequer com Instituições Científico, 

Tecnológico e de Inovação - ICTs. 

b) cabe enfatizar o despacho s/nº, datado de 16 de maio de 2015, cujo conteúdo é atribuído

ao atual Chefe do Departamento de Contabilidade da UFG, apensado às fls. 308/311 dos

autos (Proc. nº 23070.010.406/2013-03 - FUNAPE), onde é alegado, in verbis:

“AO ANALISARMOS AS NOTAS FISCAIS da Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE, 

CNPJ - 00.799.205/0001-89, verificamos a solicitação de pagamentos para empregados 

celetistas pertencentes aos quadros da FUNAPE. A norma geral de licitações, 

disciplinada também pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e alterações na Lei 

nº 12.348, de 15 de dezembro de 2010, que dispõe sobre as relações entre as instituições 

federais de ensino superior e de pesquisa cientifica e tecnológica e as fundações de apoio, 

assim discerne:” (original sem grifo). 

Neste sentido reproduz-se, resumidamente, os entendimentos que orientaram o despacho 

s/nº proferido pelo Contador lotado no Departamento de Contabilidade e Finanças - 

DFC/UFG, que contém assinaturas de mais três profissionais servidores da DFC/UFG, 

contadores identicamente lotados no DFC/UFG, conforme segue: 

“Art. 1o  - As Instituições Federais de Ensino Superior - IFES e as demais Instituições 

Científicas e Tecnológicas - ICTs, de que trata a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, 

poderão celebrar convênios e contratos, nos termos do inciso XIII do caput do art. 24 da 

Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, POR PRAZO DETERMINADO, com fundações 

instituídas com a finalidade de apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão, 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm#art24xiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm#art24xiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm#art24xiii
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na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos” (original 

sem grifo). 

“§ 3o  - É VEDADO o enquadramento no conceito de desenvolvimento institucional, 

quando financiadas com recursos repassados pelas IFES e demais ICTs às fundações de 

apoio, DE: (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)” (original sem grifo). 

“Inciso I - atividades como manutenção predial ou infraestrutural, conservação, limpeza, 

vigilância, reparos, copeiragem, recepção, secretariado, serviços administrativos na 

área de informática, gráficos, reprográficos e de telefonia e demais atividades 

administrativas de rotina, bem como as respectivas expansões vegetativas, inclusive por 

meio do aumento no número total de pessoal; e (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)” 

(original sem grifo). 

“Inciso II - outras tarefas que não estejam objetivamente definidas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional da instituição apoiada. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 

2010)” (original sem grifo). 

“§ 4o - ............................................................................................................................; 

“§ 5o  - ...........................................................................................................................;  

“Por sua vez, o Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta a Lei nº 

8.958, de 20 de dezembro de 1994” (original sem grifo): 

“Art. 6o - .........................................................................................................................; 

“§ 1o  - Os projetos desenvolvidos com a participação das fundações de apoio devem ser 

baseados em PLANO DE TRABALHO, no qual sejam precisamente definidos” (original 

sem grifo): 

“I - objeto, projeto básico, PRAZO DE EXECUÇÃO LIMITADO NO TEMPO, bem como 

os resultados esperados, metas e respectivos indicadores” (original sem grifo); 

“Inciso II - ......................................................................................................................; 

“III - os participantes vinculados à instituição apoiada e autorizados a participar do 

projeto, na forma das normas próprias da referida instituição, identificados por seus 

registros funcionais, NA HIPÓTESE DE DOCENTES OU SERVIDORES TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS, observadas as disposições deste artigo, sendo informados os 

valores das bolsas a serem concedidas” (original sem grifo); e 

“Inciso IV - PAGAMENTOS PREVISTOS A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, por 

prestação de serviços, devidamente identificados pelos números de CPF ou CNPJ, 

conforme o caso” (original sem grifo). 

“§ 12 - É VEDADA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS baseados em prestação de serviço 

DE DURAÇÃO INDETERMINADA, bem como aqueles que, pela não fixação prazo de 

finalização ou pela reapresentação reiterada, assim se configurem” (original sem grifo). 

Por derradeiro, importa registrar as informações complementares fazendo menção à 

conclusão de tais questionamentos que, para melhor compreensão, transcreve-se: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art3
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“Verificamos que alguns empregados estão vinculados à FUNAPE a BASTANTE 

TEMPO, em atividades que sugerem serviços administrativos e de rotina, alguns COM 

MAIS DE 2 (DOIS) ANOS, tempo suficiente para caracterização de CONTRATO POR 

PRAZO INDETERMINADO” (original sem grifo). 

“O que nos faz crer que a UNIVERSIDADE (UFG), quando assume o ônus do pagamento 

da folha da Entidade de Apoio (aí entendido da FUNAPE), pode estar inclusive se 

imputando de obrigações que EXCEDAM O PRAZO DETERMINADO PELO 

CONTRATO COM A FUNAPE” (original sem grifo). 

Como disciplina a CLT, Decreto Lei nº 5.452, de 1° de maio de 1943, em seus artigos 

451 e 452 (original sem grifo): 

“Art. 451 - O CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO que, tácita 

ou expressamente, for prorrogado mais de uma vez PASSARÁ A VIGORAR SEM 

DETERMINAÇÃO DE PRAZO” (Vide Lei nº 9.601, de 1998 - original sem grifo). 

“Art. 452 - CONSIDERA-SE POR PRAZO INDETERMINADO todo contrato que 

suceder, dentro de 6 (seis) meses, a outro contrato por prazo determinado, salvo se a 

expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de 

certos acontecimentos” (original sem grifo). 

“A mais importante CLASSIFICAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO é aquela que 

se alicerça na sua DURAÇÃO. A caracterização do contrato individual por tempo 

indeterminado é que este pode ser feito de dois elementos, um subjetivo e outro objetivo” 

(original sem grifo). 

“O primeiro consiste na ausência de uma declaração de vontade das partes no sentido 

de limitar, de qualquer maneira, A DURAÇÃO DO CONTRATO. QUANDO O 

CELEBRAM, NÃO PENSAM NO SEU FIM” (original sem grifo). 

“O segundo traduz-se na necessidade de uma declaração de vontade de qualquer dos 

contraentes para que o contrato termine”.  

“Sem essa manifestação de vontade, O VINCULO CONTRATUAL NÃO SE DISSOLVE. 

Dessa forma, toda vez que os sujeitos da relação contratual de trabalho não se 

manifestam a intenção de limitar a sua duração e, para extingui-la, precisam manifestar 

sua intenção de forma expressa, O CONTRATO É POR TEMPO INDETERMINADO” 

(original sem grifo). 

“Na intenção de executarmos nossas atribuições com maior zelo e responsabilidade, 

entendemos que o pagamento das Notas Fiscais supracitadas deva ser apreciado por 

quem de direito, pois pode ensejar em descumprimento dos dispositivos legais 

mencionados” (original sem grifo). 

“Dessa forma, solicitamos apreciação por parte do Sr. Diretor (do Departamento de 

Contabilidade e Finanças da UFG), E PROVIDÊNCIA AFIM DE GARANTIR A 

LEGALIDADE DO ATO PRATICADO” (original sem grifo). 

Item II - Existência de mais de treze situações de contratação indireta de pessoal, 

efetuadas pela FUNAPE, via regime CLT e por prazo indeterminado, lotadas e em 

exercício na FUNAPE, por meio do Contrato nº 048/2013 - UFG x FUNAPE apenso 

ao Proc. nº 010.406/2013-03: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9601.htm#art1§2
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Por meio da Solicitação de Auditoria nº 201505095-08/CGUGO, de 8 de setembro de 

2016, de forma parcial nos itens 1, 1.1, 1.1.1 e 1.2, requereu-se que fosse encaminhada a 

documentação complementar e prestados os esclarecimentos necessários acerca de 

questões pontuais, conforme abaixo requeridos: 

“Item 1) cópia dos contratos de trabalho e das respectivas atas de rescisões trabalhistas 

relacionados às duas servidoras a seguir indicadas, à época, lotadas e em exercício na 

Fundação de Apoio à Pesquisa FUNAPE, as quais foram contratadas via regime 

celetista, por meio do Contrato nº 048/2013 - UFG x FUNAPE autuado no Proc. nº 

010.406/2013-03” 

“Subitem 1.1) A.H.M., CPF nº ***.418.591-**, na função de Agente de Atendimento” 

(original sem grifo); 

“Subitem 1.1.1) A.H.M., CPF nº ***.418.591-**, idem acima, porém, na função de 

Agente Administrativo, conforme especificação detalhada no respectivo Plano de 

Trabalho, parte integrante da citada avença contratual, a que alude às fls. 146 (frente e 

verso) dos autos em epígrafe” (original sem grifo). 

Segue o detalhamento dos dados pessoais relacionados à empregada celetista A.H.M., 

CPF ***.418.591-**: 

Quadro I - Detalhamento da Ficha de Registro de Trabalho - Contrato de Trabalho Por 

Prazo Determinado - (empregados contratados via regime da CLT pela FUNAPE): 

Nome do 

Empregado e 

número da 

matrícula e 

CPF 

Período Aquisitivo (até OUT/2016) 

Cargo 

Desempenhado 

junto à 

FUNAPE 

Salário 

Bruto 

(em R$) 

Início Término 

Tempo 

Parcial de 

Serviço 

Computado 

A.H.M - CPF nº 

***.418.591-** - 

matrícula nº 

6*** - FUNAPE

08/05/2013 07/05/2016 03 (três) 

anos 

ininterruptos 

1) Agente de

Atendimento

1.537,00 

A.H.M. - CPF nº 

***.418.591-** - 

FUNAPE 

01/07/13, nos 

termos da 

Cláusula Sexta 

do Contrato de 

Trabalho sob 

exame 

31/06/15, nos 

termos da 

Cláusula Sexta 

do Contrato de 

Trabalho sob 

exame 

02 (dois) 

anos 

ininterruptos

, nos termos 

da Cláusula 

Sexta 

1) Agente

Administrativo,

de acordo com o

Plano de

Trabalho, págs.

146, frente e

verso.

1.200,00, 

de 

acordo 

com o 

Plano de 

Trabalho. 

Fonte: Ofício nº 0751/2016/GAB/UFG, de 13 de setembro de 2016, complementado com o Memorando nº 

113/2016/PROAD/UFG, de 12 de setembro de 2016, e Contrato nº 048/2013 - UFG x FUNAPE apenso 

Proc. nº 010.406/2013-03, assim como o respectivo Plano de Trabalho s/n datado de 1º de julho de 2013, 

juntado às fls. 144/147 dos autos em referência. 

Ainda sobre a mesma questão relacionada à contratação indireta de pessoal via CLT, para 

atuar nos projetos acadêmicos custeados com verba federal, tendo por base o Memorando 

nº 078/2016 - PROAD, página 13, que instruem o Oficio 0474/2016/GAB/UFG, 

originário da citada IFES, deu-se destaque, de forma parcial, aos argumentos nele 

expendidos: 

“Nestes itens há um equívoco ao se relacionar o contrato de colaboradores com a 

duração do projeto” (original sem grifo): 
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“Todos os projetos e contratos realizados com as fundações de apoio são por prazo 

determinado como requer a legislação vigente e acima citada” (original sem grifo): 

 “Este contrato objeto destas observações foi firmado com a FUNAPE com vigência de 

01 de julho de 2013 a 30 de junho de 2015, sendo encerrado nesta data e com toda a 

prestação de contas realizada e aprovada pelo CONSUNI em 08 de abril e 2016” 

(original sem grifo): 

“Para complementar nossas observações solicitamos que seja apreciado o documento 

encaminhado pela FUNAPE com os esclarecimentos para estas observações, somadas 

àquelas do item c, - documento 10 anexo” (original sem grifo). 

“....., salientamos que para execução dos projetos geridos pela FUNAPE, procede-se a 

contratação de pessoal complementar, em regime CLT, pelo prazo do projeto. 

“A contratação de pessoal para a composição do quadro de projetos deve estar previsto 

no Plano de Trabalho, com indicativo de nome, função, CPF, período/duração, carga-

horária semanal, Salário base, Benefícios e encargos e Valor total” (original sem grifo). 

“Cabe destacar que a contratação de pessoal pode se dar POR PRAZO DETERMINADO 

ou INDETERMINADO, conforme Art. 443 da CLT, esta informação refere-se ao 

tratamento jurídico dos encargos trabalhistas e não possui qualquer relação com o prazo 

do projeto. A FUNAPE, em função da tipicidade do projeto avalia, junto com o 

Contratante/Convenente sobre o melhor enquadramento” (original sem grifo). 

“A contratação de empregado POR PRAZO DETERMINADO pode se dar por até 2 anos, 

sendo que os benefícios para o projeto são a dispensa da multa rescisória e do aviso 

prévio para o empregado, o que acarreta em economia para o projeto” (original sem 

grifo). 

“Contudo, esta modalidade só deve ser aplicada em situações que o prazo de contratação 

seja previamente conhecido, pois qualquer mudança no contrato de trabalho acarreta na 

incidência de todos os encargos. Como a maioria dos projetos excede 2 anos, a Fundação 

trabalha majoritariamente NA MODALIDADE PRAZO INDETERMINADO” (original 

sem grifo). 

“Desta forma, ressaltamos que apesar da contratação POR PRAZO INDETERMINADO,  

a manutenção de empregados pela FUNAPE ocorre impreterivelmente pelo PRAZO 

DETERMINADO DO PROJETO e com a observância e aplicação das determinações 

legais” (original sem grifo). 

De outra parte, quanto ao fato abordado no “Subitem 1.2 - Encaminhamos anexo 

(documento 3) cópia do contrato de M.R.B.F., CPF ***.179.181-**, na função de 

Recepcionista” (original sem grifo); 

“Esclarecemos que a COLABORADORA (aí entendida a empregada celetista M.R.B.F., 

CPF ***.179.181-**) NÃO FOI DEMITIDA estando desenvolvendo atividades em outro 

projeto” (original sem grifo); 

Quadro II - Detalhamento da Ficha de Registro de Trabalho - Contrato de Trabalho 

Por Prazo Determinado - (empregados contratados via  CLT pela FUNAPE): 
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Nome do 

Empregado e 

número da 

matrícula e CPF 

Período Aquisitivo (Até  OUT/2016) Cargo 

Desempenhado 

junto à 

FUNAPE 

Salário 

Bruto 

(em R$) 
Início Término 

Tempo Parcial 

de Serviço 

Computado 

M.R.B.F. - CPF nº

***.179.181-** -

matrícula nº 6*** -

FUNAPE

02/05/20

13 
01/05/2017 

04 (quatro) anos 

ininterruptos 

1) Recepcionista

2) Ajudante de

Logística

1.895,00 

Fonte: Ofício nº 0751/2016/GAB/UFG, de 13 de setembro de 2016, complementado com o Memorando nº 

113/2016/PROAD/UFG, de 12 de setembro de 2016, assim como o Plano de Trabalho s/n datado de 

01/07/13, parte integrante do Contrato nº 048/2013 - UFG x FUNAPE apenso ao Proc. nº 010.406/2013-

03, juntado às fls. 146, frente e verso, deste. 

Na sequência, deu-se destaque à análise efetuada em cada uma das fichas de registro de 

trabalho associado aos respectivos contratos de trabalhos por prazo indeterminado, que 

instruem, sob forma de anexo, o Ofício nº 0751/2016/GAB/UFG, de 13 de setembro de 

2016, secundado pelo Memorando nº 113/2016/PROAD, de 12 de setembro de 2016, 

respectivamente, subscritos pelo Reitor e Pró- Reitor da UFG, em face do pedido 

formulado no Item 2 constante da Solicitação de Auditoria nº 201505095-08/CGUGO, 

de 8 de setembro de 2016: 

Quadro III - Detalhamento da Ficha de Registro de Trabalho - Contrato de Trabalho 

Por Prazo Determinado - (empregados contratados via regime da CLT pela FUNAPE): 

Nome do 

Empregado, número 

da matrícula e CPF 

Período Aquisitivo (Até  OUT/2016) Cargo 

Desempenhado 

junto à FUNAPE 

Salário 

Bruto 

(em R$) 
Início Término 

Tempo Parcial 

de Serviço 

Computado 

D.A.M. - CPF nº

***.180.151-** -

matrícula nº 5*** -

FUNAPE

14/01/20

08 

13/01/2017 11 (onze) anos 

ininterruptos 

1) Motorista

2) Operador de

Logística

3) Auxiliar de

Logística

2.342,00 

A.P.M.S. – CPF nº 

***.089.781-** -

Matrícula nº 5*** -

FUNAPE 

03/03/20

08 

02/03/2017 09 (nove) anos 

ininterruptos 

Auxiliar de Serviço 

Pedagógico   

2.342,00 

E.P.S. – CPF nº 

***.751.203-** - 

matrícula nº 5*** -

FUNAPE 

01/02/20

08 

31/01/2017 09 (nove) anos 

ininterruptos 

1) Auxiliar

Operacional

2) Ajudante

Administrativo  3)

Agente de

Atendimento

1.537,00 

L.M.S.J. - CPF nº

***.497.641-** -

matrícula nº 5*** -

FUNAPE

02/06/20

08 

01/06/2016 09 (nove) anos 

ininterruptos 

1) Auxiliar de 

Logística

2) Auxiliar de

Logística

2.342,00 

R.A.S. – CPF nº 

***.395.588-** - 

matrícula nº 5*** -

FUNAPE 

01/04/20

08 

31/03/2017 09 (nove) anos 

ininterruptos 

Agente de 

Atendimento 

1.537,00 

S.R.S. – CPF nº 

***.740.321-** - 

matrícula nº 5*** –

FUNAPE  

02/08/20

08 

01/08/2015 08 (oito) anos 

ininterruptos 

1) Auxiliar de 

Logística

2) Auxiliar de

Serviços

Pedagógicos

C.B.S. – CPF nº

***.128.111-** -

matrícula nº 5*** –

FUNAPE

01/08/20

08 

31/07/2016 07 (sete) anos 

ininterruptos 

1) Agente de 

Atendimento

2) Auxiliar de

Logística Júnior;

3.324,00 
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3) Programador de

Sistema de

Informação

4) Programador

J.A.N. – CPF nº 

***.622.421-** - 

matrícula nº 5*** –

FUNAPE  

01/12/20

09 

29/11/2016 07 (sete) anos 

ininterruptos 

1) Auxiliar de 

Secretaria

2) Auxiliar de 

Serviços

Pedagógicos

2.342,00 

J.T.B. – CPF nº 

***.180.152-** - 

matrícula nº 5*** –

FUNAPE  

01/02/20

12 

31/01/2016 05 (cinco) anos 

ininterruptos 

1) Auxiliar de 

Estatística

2) Auxiliar de

Serviços

Pedagógicos

2.342,00 

N.A.P.N. - CPF nº 

***.514.251-** - 

matrícula nº 6*** –

FUNAPE  

01/02/20

13 

31/01/2016 05 (cinco) anos 

ininterruptos 

1) Auxiliar de 

Contabilidade

2) Técnico de

Suprimento de

Informática

3.458,00 

V.V.P. – CPF nº

***.838.151-** -

matrícula nº 6*** -

FUNAPE

01/06/20

12 

30/09/2016 05 (cinco) anos 

ininterruptos 

1) Arquiteto de

Softwares

2) Analista de

Tecnologia da

Informação

4.533,00 

G.S.M. – CPF nº 

***.621.501-** - 

matrícula nº 6*** –

FUNAPE  

01/11/20

12 

31/10/2015 05 (cinco) anos 

ininterruptos 

1) Técnico de 

Suporte de 

Informática

2) Analista de

Tecnologia da

Informação

4.533,00 

D.S.A.D. – CPF nº

***.108.921-96-** -

matrícula nº 6*** –

FUNAPE

01/05/20

12 

30/04/2016 04 (quatro) anos 

ininterruptos 

Técnico em 

Suporte de 

Informática 

3.458,00 

Fonte: Ofício nº 0751/2016/GAB/UFG, de 13 de setembro de 2016, complementado com o Memorando nº 

113/2016/PROAD/UFG, de 12 de setembro de 2016 e Contrato nº 048/2013 - UFG x FUNAPE apenso 

Proc. nº 010.406/2013-03. 

Limitado ao Contrato nº 048/2013 - UFG x FIUNAPE apenso ao Proc. 010.406/2013-03, 

foram identificadas a existência de mais de treze situações de contratação indireta de 

pessoal, efetuadas pela FUNAPE, via regime CLT e por prazo indeterminado, para atuar 

na execução de um único projeto da unidade acadêmica, em que pese o número de outros 

convênios pactuados com a própria FUNAPE, em número de 36, além de um oriundo da 

FRTVE, a saber: 

Quadro IV - Relação dos Contratos celebrados com as Fundações de Apoio, FUNAPE 

e FRTVE (Finalizados em 2015): 

Anos/Data de 

Celebração 
Contratos Pactuados – Quantidade Parcial/Total 

Órgão Gestor da Dotação 

Orçamentária - Previsão 

2012 até 2015 30 (vinte e sete) contratos sendo 04 (quatro) contratos 

- Ano/Vigência: 2012/2016; 12 (doze) contratos -

Ano/Vigência: 2013/2016; 08 (oito) contratos -

Ano/Vigência: 2014/2016; e 05 (cinco) contratos -

Ano/Vigência: 2015/2016, todos entre a UFG x

FUNAPE, e apenas 01 (um) firmado entre a UFG x

FRTVE - Ano/Vigência: 2014/2016.

UFG - Orçamento

Próprio/União Federal 

Fonte: Ofício nº 0751/2016/GAB/UFG, de 13 de setembro de 2016, complementado com o Memorando nº 

113/2016/PROAD/UFG, de 12 de setembro de 2016 e Contrato nº 048/2013 - UFG x FUNAPE apenso 

Proc. nº 010.406/2013-03. 
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Quadro V - Relação dos sete contratos celebrados com a Fundação de Apoio, FUNAPE 

(finalizados em 2015), sem ter sido por parte da IFES especificado o valor total 

contratual de cada um deles/individual: 

Anos/Data de 

Celebração 

Contratos Pactuados – 

Quantidade Parcial/Total 

Valor Total pactuado 

(em R$) 

Órgão Gestor da 

Dotação 

Orçamentária - 

Previsão 

2012 até 2015 Firmado em 2012: nº 

098/2012 - UFG x 

FUNAPE - Obs.: 

Identificamos a existência 

de 01 (um) contrato 

Não informado pela IFES, 

embora tivesse sido objeto de 

Solicitação de Auditoria nº 

201505095-01- CGU/GO, de 

19/10/15, nos termos dos itens 

3 e 4, de que tratam o Oficio nº 

1.186/GAB/UFG, de 

03/11/15, e o consequente 

Memorando nº 

137/PROAD/UFG, de 

29/10/15, implicando em 

descumprimento ao  disposto 

no art. 26 da Lei nº 10.180/01. 

UFG - Orçamento 

Próprio/União 

Federal  

Firmados em 2013: nº 

047/2013 - UFG x 

FUNAPE, 085/2013 - UFG 

x FUNAPE, e 103/2013 - 

UFG x FUNAPE - Obs.: 

Identificamos 03 (quatro) 

contratos   

Firmados em 2014: nº 

085/2014 - UFG x 

FUNAPE, e 077/2014 - 

UFG x FUNAPE - Obs.: 

Identificamos 02 (dois) 

contratos   

Firmado em 2015: nº 

034/2015 - UFG x 

FUNAPE - Obs.: 

Identificou-se 01 (um) 

contrato   

Fonte: Ofício nº 0751/2016/GAB/UFG, de 13 de setembro de 2016, complementado com o Memorando nº 

113/2016/PROAD/UFG, de 12 de setembro de 2016 e Contrato nº 048/2013 - UFG x FUNAPE apenso 

Proc. nº 010.406/2013-03. 

Ressalte-se que os outros trinta contratos firmados entre a UFG e a FUNAPE (29) e UFG 

e a FRTVE (um), direcionados ao pagamento de bolsas, foram utilizados de forma 

inadequada para fins de contratação indireta de pessoal, via regime CLT e por prazo 

indeterminado, com anuência da direção superior da UFG:  

a) firmados em 2012: nº 083/2012 - UFG x FUNAPE, no valor total de R$ 250.000,00;

086/2012 - UFG x FUNAPE, no valor total de R$ 700.000,00; 100/2012 - UFG x

FUNAPE, no valor total de R$ 150.000,00; total parcial R$ 1.100.000.00;

a.1) firmado em 2012: nº 098/2012 - UFG x FUNAPE (valor não informado);

b) firmados em 2013: nº 028/2013 - UFG x FUNAPE, no valor total de R$ 822.400,00;

053/2013 - UFG x FUNAPE, no valor total de R$ 162.043,20; 054/2013 - UFG x

FUNAPE, no valor total de R$ 38.342,82; 055/2013 - UFG x FUNAPE, no valor total de

R$ 150.754,36; 083/2013 - UFG x FUNAPE, no valor total de R$ 416.927,55; 086/2013

- UFG x FUNAPE, no valor total de R$ 2.015.792,57; 100/2013 - UFG x FUNAPE, no

valor total de R$ 11.004,00; 102/2013 - UFG x FUNAPE, no valor total de R$

2.493.120,00; total parcial R$ 6.110.384.50;

b.1) firmados em 2013: nº 047/2013 - UFG x FUNAPE, 048/2013 - UFG x FUNAPE,

085/2013 - UFG x FUNAPE, e 103/2013 - UFG x FUNAPE (Obs. conforme mencionado

no item “a.1” supra);



    Dinheiro público é da sua conta  www.portaldatransparencia.gov.br

34 

c) firmados em 2014: nº 039/2014 - UFG x FUNAPE, no valor total de R$ 1.600.150,20;

040/2014 - UFG x FUNAPE, no valor total de R$ 409.200,00; 052/2014 - UFG x

FUNAPE, no valor total de R$ 819.971,00; 053/2014 - UFG x FUNAPE, no valor total

de R$ 95.700,00; 076/2014 - UFG x FUNAPE, no valor total de R$ 400.000,00; 087/2014

- UFG x FUNAPE, no valor total de R$ 150.754,56; total parcial R$ 3.475.775,76;

c.1) firmados em 2014: nº 085/2014 - UFG x FUNAPE, e 077/2014 - UFG x FUNAPE

(Obs. conforme mencionado no item “a.1” supra);

d) firmado em 2014: nº 054/2014 - UFG x FRTVE, no valor total de R$ 2.188,560,00;

total parcial R$ 2.188.560,00;

e) firmados em 2015: nº 013/2015 - UFG x FUNAPE, no valor total de R$ 1.151.656,00;

014/2015 - UFG x FUNAPE, no valor total de R$ 9.888.611,64; 021/2015 - UFG x

FUNAPE, no valor total de R$ 550.000,00; 022/2015 - UFG x FUNAPE, no valor total

de R$ 250.000,00; total parcial R$ 11.840.267,64;

e.1) firmado em 2015: nº 034/2015 - UFG x FUNAPE (Obs. conforme mencionado no

item “a.1” supra).

Quadro VI - Detalhamento dos valores financeiros anuais relacionados aos 30 (trinta) 

contratos de prestação de serviços pactuados entre a UFG e a FUNAPE (29) e UFG e 

a FRTVE (01): 

Ano Calendário FUNAPE FRTVE 
Total Geral 

(em R$) 

2012 1.100.000.00 xxxx 

2013 6.110.384.50 xxxx 

2014 3.475.775,76 2.188,560,00 

2015       11.840.267,64 xxxx 

 Soma ...... R$       22.526.427,90 2.188.560,00 24.714.987,90 

Fonte: Memorando nº 142 - PROAD/UFG, de 13 de novembro de 2015, subscrito pelo Pró-Reitor de 

Administração e Finanças, conforme constante dos itens 1 e 1.1 deste, em resposta ao pedido formulado 

consoante os mesmos itens (1 e 1.1) relacionados na Solicitação de Auditoria nº 201505095-02/CGUGO, 

de 26 de novembro de 2015. 

Chama-se à atenção que foram requeridos na Solicitação de Auditoria nº 201505095-

01/CGUGO, de 19 de outubro de 2015, de que tratam os itens 3 e 4, conforme a seguir 

transcritos: 

“Item 3 - Encaminhar a relação dos contratos/convênios vigentes ou finalizados, no 

exercício de 2015, com as fundações, contendo: fundação contratada/convenente (razão 

social e CNPJ), objeto, VALOR DA AVENÇA, data de celebração, período de vigência” 

(original sem grifo). 

Complementando, os quadros formatados com este fim pela área técnica da IFES, em 

resposta à Solicitação de Auditoria nº 201505095-01/CGUGO, foram encaminhados à 

consideração desta equipe da CGU/GO por meio do Oficio nº 1.186/GAB/UFG, de 3 de 

novembro de 2015, secundado pelo Memorando nº 137/PROAD/UFG, de 29 de outubor 

de 2015. 

Segundo apurou-se, em relação a cada uma das avenças contratuais pactuadas entre a 

UFG e FUNAPE e a UFG e FRTVE, compreendendo aqueles vigentes ou finalizados em 

2015, totalizado 37, deste total, sete sem constar o valor contratual unitário, em razão de 

que, este último, na forma acima destacada, implica em descumprimento ao disposto no 

caput do art. 26 da Lei nº 10.180/01. 
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Há que se registrar que tendo por exemplo apenas o Contrato nº 048/2013 - UFG x 

FUNAPE (fls. 139/147) apenso ao Proc. nº 010.406/2013-03 que serviu de suporte à  

análise tratada neste tópico do relatório em referência, relacionado ao projeto de 

desenvolvimento institucional intitulado “Desenvolvimento Sustentável dos Processos 

Seletivos e Concursos Públicos realizados pelo Centro de Seleção - CS/UFG”, consoante 

a Cláusula Quarta - DO VALOR DO CONTRATO E DAS CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO - que instruem o Contrato nº 048/2013 em tela, foi-nos possível aferir que 

o valor anual total teria sido fixado em R$ 2.015.792,57.

Ratifique-se que deixou de ser informado pela IFES, em resposta ao pedido formulado na 

Solicitação de Auditoria nº 201505095-01/2015/CGUGO, nos termos dos itens 3 e 4 

deste, os valores dos outros 7 (sete) contratos que foram firmados entre a UFG e a 

FUNAPE, na forma acima destacados, patrocinados com recursos financeiros oriundos 

da dotação orçamentária própria da IFES, ou seja, repassado indiretamente via orçamento 

geral da União. 

Como subsídio à análise, destacamos o montante de R$ 90.887.239,66 provenientes de 

recursos descentralizados, nos períodos compreendidos de 2009 a 2014, oriundos dos 

demais órgãos públicos integrantes das esferas federal e estadual, assim como de 

entidades privadas, conforme abaixo demonstrado: 

Quadro VII - Contratos firmados entre a UFG x Órgãos Públicos das esferas federal, 

estadual e entidades privadas: 

Anos/Data 

de 

Celebração 

Contratos Pactuados – 

Quantidade 

Parcial/Total 

Valor Total pactuado 

(em R$) 

Órgão Gestor da Dotação 

Orçamentária - Previsão 

2009 a 2014 16 (dezesseis) contratos, 

sendo 01 (um) contrato – 

Ano/Vigência: 2009/2016; 

03 (três anos) contratos – 

Ano/Vigência: 2010/2018; 

04 (quatro) contratos – 

Ano/Vigência: 2012/2017; 

03 (três) anos contratos – 

Ano/Vigência: 2013/2016; 

e 03 (três) contratos – 

Ano/Vigência: 2014/2017.  

R$ 66.517.062,87 Financiadora de Estudos e 

Projetos - FINEP - Recursos 

Descentralizados 

2011, 2013 

a 2015 

05 (cinco), deste total, 

sendo 01 (um) contrato – 

Ano/Vigência: 2011/2015; 

01 (um) contrato – 

Ano/Vigência: 2013/2016; 

01 (um) contrato – 

Ano/Vigência: 2014/2017; 

e 01 (um) contrato – 

Ano/Vigência: 2015/2017. 

R$ 11.490.891,21 Petróleo Brasileiro S/A- 

PETROBRÁS - Recursos 

Descentralizados  

2014 01 (um) contrato – 

Ano/Vigência - 2014/2015 

R$ 691.589,20 Controladoria Geral do Estado 

de Goiás - CGE  

2012 01 (um) contrato – 

Ano/Vigência - 2012/2016 

R$ 2.383.474,50 Furnas Centrais Elétricas S/A - 

Recursos Descentralizados 

2013 01 (um) contrato – 

Ano/Vigência - 2013/2015 

R$ 590.000,00 Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e dos Recursos 

Hídricos - SEMARH - 

Recursos Descentralizados  

2012 

2014 

01 (um) contrato – 

Ano/Vigência - 2012/2015 

R$ 1.838.235,45 CELG – Distribuição S/A 
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e 01 (um) contrato – 

Ano/Vigência - 2014/2016 

2013 01 (um) contrato – 

Ano/Vigência - 2013/2015  

R$ 266.340,00 Espora Energética S/A - 

Recursos Descentralizados  

2014 01 (um) contrato – 

Ano/Vigência - 2014/2016 

R$ 82.800,00 NEOKOROS Brasil Ltda. - 

Recursos Descentralizados 

2014 01 (um) contrato – 

Ano/Vigência - 2014/2016 

R$ 54.830,00 WWF - BRASIL 

2014 01 (um) contrato – 

Ano/Vigência - 2014/2016 

R$ 1.355.020,43 GORDON Ande Betty Moore 

Foundation - Recursos 

Descentralizados 

2011 01 (um) contrato – 

Ano/Vigência - 2011/2015 

R$ 357.228,20 GLAXOSMITHKLINE Brasil 

Ltda. - Recursos 

Descentralizados  

2014 

2014 

01 (um) contrato – 

Ano/Vigência - 2014/2015 

01 (um) contrato – 

Ano/Vigência - 2014/2015 

R$ 308.000,00 Organização Pan-Americana 

da Saúde – OPAS - Recursos 

Descentralizados 

2013 01 (um) contrato – 

Ano/Vigência - 2013/2016 

R$ 96.000,00  SANOFI - AVENTIS 

Farmacêuticas Ltda. - 

Recursos Descentralizados 

2015 01 (um) contrato – 

Ano/Vigência - 2015/2019 

R$ 920.945,52 Serra do Falcão - SEFAC - 

Recursos Descentralizados 

2014 01 (um) contrato – 

Ano/Vigência - 2014/2016 

R$ 305.052,00 Consórcio Capim Branco – 

CCB - Recursos 

Descentralizados 

2013 01 (um) contrato – 

Ano/Vigência - 2013/2015 

R$ 53.200,00 RAIZEN/Grupo Cosan- 

Recursos Descentralizados  

2013 01 (um) contrato – 

Ano/Vigência - 2013/2015 

R$ 156.180,00  BRENCO - Companhia 

Brasileira de Energia 

Renovável - Recursos 

Descentralizados 

2013 01 (um) contrato – 

Ano/Vigência - 2013/2016 

                R$ 12.000,00

  

Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária - 

EMBRAPA 

2010 01 (um) contrato – 

Ano/Vigência - 2010/2015 

R$ 269.156,89 Ministério do Trabalho e 

Emprego - MTE - Recursos 

Descentralizados 

2014 

2015 

01 (um) contrato – 

Ano/Vigência - 2014/2016 

e 

01 (um) contrato – 

Ano/Vigência - 2015/2017 

R$ 875.873,39 Instituto do Patrimônio 

Histórico e Cultural – IPHAN 

- Recursos Descentralizados  

2012 01 (um) contrato – 

Ano/Vigência - 2012/2015 

R$ 330.000,00 Serviços Brasileiros de Apoio 

às Micros e Pequenas 

Empresas – SEBRAE - 

Recursos Descentralizados  

2013 01 (um) contrato – 

Ano/Vigência - 2013/2015 

R$2.200.000,00 Secretaria da Fazenda do 

Estado de Goiás – SEFAZ/GO 

- Recursos Descentralizados  

Soma ................................ R$ 90.887.239,66 xxxxxxxx 

Fonte: Relação de Contratos celebrados com as Fundações de Apoio (FUNAPE e FRTVE) pactuados a 

partir de 2009 e ainda vigentes, sendo alguns finalizados em 2015 e outros previstos até 2018, constante do 

Ofício nº 1.319 - GAB/UFG, de 21/12/15, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201505095-07-

CGU/GO, de 16/12/15. 

 
##/Fato## 

Causa 
 

Item I - Contratação indireta de pessoal com prazo indeterminado, pelo regime 

celetista, envolvendo duas empregadas lotadas e em exercício na FUNAPE: 
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Ato ilegítimo praticado de forma compartilhada pelo Diretor Executivo da FUNAPE e 

pelo Reitor da IFES, materializada na avença contratual então firmada entre as partes, 

relacionado à contratação indireta de pessoal pelo regime da CLT, por prazo 

indeterminado, para desempenhar atividades de rotina inerentes aos integrantes do quadro 

de pessoal efetivo da IFES, no citado ente fundacional privado. 

 

Item II - Existência de mais de 13 (treze) situações de contratação indireta de 

pessoal, efetuadas pela FUNAPE, via regime CLT e por prazo indeterminado, 

lotadas e em exercício na FUNAPE, por meio do Contrato nº 048/2013 - UFG x 

FUNAPE apenso ao Proc. nº 010.406/2013-03: 

 

Ato ilegítimo praticado de forma compartilhada pelo Diretor Executivo da FUNAPE e 

pelo Reitor da IFES, materializada na avença contratual firmada entre as partes, 

relacionado à contratação indireta de pessoal pelo regime da CLT, por prazo 

indeterminado, patrocinado com verba federal, fazendo uso da inserção deles em dois ou 

mais projetos institucionais ou mediante prorrogação do contrato de trabalho original, 

para desempenhar atividades de rotina inerente aos integrantes do quadro de pessoal 

efetivo da IFES, no citado ente fundacional privado, em contrariedade à legislação 

aplicável. 

 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Item I - Contratação indireta de pessoal com prazo indeterminado, pelo regime 

celetista, envolvendo duas empregadas lotadas e em exercício na FUNAPE:  

 

No que refere à questão envolvendo a contratação indireta de pessoal por prazo 

indeterminado, via regime celetista, por parte da FUNAPE, na condição de contratada, 

com aquiescência da UFG, na condição de contratante, a área técnica da IFES assim se 

pronunciou: 

 

“Nestes itens há um equívoco ao se relacionar o contrato de colaboradores com a 

duração do projeto” (original sem grifo). 

 

“todos os projetos e contratos realizados com as fundações de apoio são por prazo 

determinado como requer a legislação vigente e acima citada” (original sem grifo). 

  

“Este contrato objeto destas observações foi firmado com a FUNAPE com vigência de 

01 de julho de 2013 a 30 de junho de 2015, sendo encerrado nesta data e com toda a 

prestação de contas realizada e aprovada pelo CONSUNI em 08 de abril e 2016” 

(original sem grifo). 

 

“Para complementar nossas observações solicitamos que seja apreciado o documento 

encaminhado pela FUNAPE com os esclarecimentos para estas observações, somadas 

àquelas do item c, - documento 10 anexo.” (original sem grifo). 

 

Em complemento às alegações acima prestadas pela IFES, damos destaque ao comentário 

vazado nos termos do Ofício 0553/2016/GEPRO/DIR/FUNAPE, de 3 de maio de 2016, 

subscrito pelo Diretor Executivo da FUNAPE, endereçado à Pró Reitoria de 

Administração e Finanças - PROAD (doc. 10 anexado ao Ofício nº 0474/2016/GAB/UFG 

e Memorando nº 078/2016/PROAD, ambos datados de 3 de junho de 2016): 

 

“Ao Professor C.L. 

 

Pró-Reitor de Administração e Finanças 
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Universidade Federal de Goiás - UFG 

 

Assunto: Atendimento ao Ofício nº 074/2016/PROAD (Pró Reitoria de Administração e 

Finanças). 

 

Senhor Pró-Reitor, 

 

Em atendimento ao oficio nº 074/2016/PROAD, de 31/05/2016, apresentamos 

manifestação quanto ao item 1.1.1.4 INFORMAÇÃO, subitem 1.6.8 - Detalhamento do 

quantitativo da força de trabalho das fundações de apoio, FUNAPE e Fundação RTVE, 

com a posição em novembro de 2015” 

 

Quanto ao segundo caso, salientamos que para execução dos projetos geridos pela 

FUNAPE, procede-se a contratação de pessoal complementar, em regime CLT, pelo 

prazo do projeto. A contratação de pessoal para a composição do quadro de projetos 

deve estar previsto no Plano de Trabalho, com indicativo de nome, função, CPF, 

período/duração, carga-horária semanal, Salário base, Benefícios e encargos e Valor 

total” (original sem grifo). 

 

Cabe destacar que a contratação de pessoal pode se dar por prazo DETERMINADO ou 

INDETERMINADO, conforme Art. 443 da CLT, esta informação refere-se ao tratamento 

jurídico dos encargos trabalhistas e não possui qualquer relação com o prazo do projeto. 

A FUNAPE, em função da tipicidade do projeto avalia, junto com o 

Contratante/Convenente sobre o melhor enquadramento” 

 

A contratação de empregado por prazo DETERMINADO pode se dar por até 2 (dois) 

anos, sendo que os benefícios para o projeto são a dispensa da multa rescisória e do 

aviso prévio para o empregado, o que acarreta em economia para o projeto” (original 

sem grifo). 

 

Contudo, esta modalidade só deve ser aplicada em situações que o prazo de contratação 

seja previamente conhecido, pois qualquer mudança no contrato de trabalho acarreta na 

incidência de todos os encargos. Como a maioria dos projetos excede 2 (dois) anos, a 

Fundação (de Apoio) trabalha majoritariamente na modalidade prazo indeterminado” 

(original sem grifo). 

 

Desta forma, ressaltamos que apesar da contratação por prazo INDETERMINADO, a 

manutenção de empregados pela FUNAPE ocorre impreterivelmente pelo PRAZO 

DETERMINADO DO PROJETO e com a observância e aplicação das determinações 

legais” 

 

Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos e renovamos votos de 

consideração e respeito. Atenciosamente, Prof. R.G.N., Diretor Executivo (FUNAPE), 

datado de 03/05/2016” 

 

Item II - Existência de mais de treze situações de contratação indireta de pessoal, 

efetuadas pela FUNAPE, via regime CLT e por prazo indeterminado, lotadas e em 

exercício na FUNAPE, por meio do Contrato nº 048/2013 - UFG x FUNAPE apenso 

ao Proc. nº 010.406/2013-03: 

 

Por seu turno, em resposta aos questionamentos apontados na Solicitação de Auditoria nº 

201505095-08/CGUGO, de 8 de setembro de 2016, a IFES assim se pronunciou: 
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“Em resposta aos itens constantes na (Solicitação de Auditoria - CGU/GO) SA nº 

201505095-08, de 08/09/16, vimos atender ao solicitado apresentando os documentos e 

as seguintes informações: 

 

“Item I - Cópias dos contratos: 

 

“Subitem 1.1 - Encaminhamos anexo (documento 1) cópia do contrato de trabalho de 

A.H.M., CPF ***.418.591-**, na função de Agente de Atendimento” (original sem grifo); 

 

“Esclarecemos que a colaboradora (aí entendida a empregada A.H.M., CPF 

***.418.591-**) NÃO FOI DEMITIDA ESTANDO DESENVOLVENDO ATIVIDADES 

EM OUTRO PROJETO” (original sem grifo); 

 

“Subitem 1.1.1 - Em relação ao contrato de A.H.M., CPF ***.418.591-**, na função de 

Agente Administrativo conforme consta às folhas 146 do processo 23070.010406/2013-

03” 

 

“... esclarecemos que FOI UM EQUÍVOCO A INSERÇÃO DELA (aí entendida da 

empregada A.H.M., CPF ***.418.591-**) NO PLANO DE TRABALHO NESTA 

FUNÇÃO” (original sem grifo); 

 

“Este equívoco foi corrigido em documentos subsequentes do processo, folhas 167 a 174, 

documento 2” (original sem grifo). 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Item I - Contratação indireta de pessoal com prazo indeterminado, pelo regime 

celetista, envolvendo duas empregadas lotadas e em exercício na FUNAPE: 

 

Por essas razões, conclui-se pela impossibilidade da contratação de forma indireta de 

pessoal, via CLT, patrocinado com verba federal para atuar, além do prazo contratual, 

conforme fixado no projeto institucional, ficando estritamente limitado aos ditames 

disciplinadores esculpidos nos artigos 451 e 452 da CLT, regulamentado nos termos do 

Decreto Lei nº 5.452/1943 c/c a Cláusula Sexta da citada avença contratual nº 048/2013-

03 - UFG x FUNAPE apenso ao Proc. nº 010.406/2013. 

 

Ademais, contrapondo-se à justificativa prestada pelo dirigente da FUNAPE, na forma 

acima explicitada, o Tribunal de Contas da União, por meio da Decisão nº 141 - TCU/ 

Plenário, exarada na Sessão de 13 de junho de 1995, portanto, há mais de 21 anos, o 

referido procedimento posto em prática pela contratada, FUNAPE, com anuência da 

contratante, UFG, já teria sido decidido pela impropriedade de tal ato administrativo, 

conforme transcrição a seguir: 

 

a) determinar à Universidade Federal de Goiás - UFG a adoção de providências com 

vistas ao saneamento das falhas/irregularidades ora detectadas, a saber: 

 

a.1) contratação indireta de pessoal a título de serviços de terceiros, pessoa física, para 

desempenhar funções inerentes ao quadro de pessoal da UFG, por contrariar o disposto 

no art. 37, inc. II, da Constituição Federal - CF/1988. 

 

Baseado no Parecer nº 196/2013, de 21 de junho de 2013, exarado pela Procuradoria 

Federal - PF/UFG (fls. 94/110, frente e verso), podemos concluir que o conteúdo 

constante do citado parecer não entra no mérito acerca da contratação de empregados 

celetista para participar das atividades do projeto consoante o objeto previsto nos termos 



 

    Dinheiro público é da sua conta                                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
40 

da Cláusula Primeira do aludido contrato; apenas se limita a enfatizar, dentre outros 

dispositivos legais, o disposto no artigo 9º, § § 1º e 2º, da Resolução CONSUNI nº 6/2011, 

conforme abaixo, na íntegra, transcreve-se: 

 

“Item 7 - Por sua vez, o Conselho Universitário da Universidade Federal de Goiás editou 

a RESOLUÇÃO Nº 06/2011, DE 06 DE MAIO DE 2011, disciplinando o relacionamento 

entre a esta a Fundação de Apoio à Pesquisa, que, AO TRATAR DA CONCESSÃO DE 

BOLSA, assim dispôs, in verbis” 

 

“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” (original sem grifo). 

 

“§ 1º - AS BOLSAS PODERÃO SER CONCEDIDAS a todos os participantes do projeto 

incluindo os DOCENTES, SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, ALUNOS 

REGULARES e PESQUISADORES participantes que deverão ter a participação 

remunerada previamente autorizada pela Unidade Acadêmica/Órgão ou Instituição de 

Ensino Superior correspondente, sem prejuízo de suas atribuições funcionais” (original 

sem grifo). 

 

“§ 2º - A CONCESSÃO DE BOLSAS a DOCENTES e SERVIDORES TÉCNICO 

ADMINISTRATIVOS da UFG ficará condicionada ao atendimento dos critérios 

estabelecidos em normas específicas da UFG e será AUTORIZADA mediante 

apresentação destes na RELAÇÃO DE BOLSISTAS constante no PLANO DE 

TRABALHO com informação do número de sua matrícula, carga horária no projeto, 

duração e valor da bolsa, segundo o disposto no artigo 5º” (original sem grifo). 

 

Conforme se verifica, o citado diploma legal, na forma acima descrita, define o universo 

da clientela de participantes previsto neste tipo de projeto acadêmico, que abrange a 

concessão de bolsas a docentes e servidores técnico-administrativos da UFG, alunos 

universitários regulares, pesquisadores etc., necessariamente atendo-se ao atendimento 

aos critérios estabelecidos nas normas específicas da própria IFES, cuja autorização é 

processada, mediante a inserção de tais beneficiários na relação de bolsistas previamente 

constante do plano de trabalho, parte integrante da avença contratual firmada (UFG x 

FUNAPE). 

 

Em complemento, com relação à Resolução CONSUNI nº 06/2011, damos destaque ainda 

ao art. 5, incisos V, VI e VII, e, primordialmente, quanto ao regulamentado nos artigos 6º 

e 7º deste, que reforça o universo da clientela de participantes neste tipo de projeto 

acadêmico, restrita às atividades de pagamento de bolsas de ensino e da equipe de apoio 

visando dar suporte ao projeto de desenvolvimento institucional (PDI), in verbis: 

 

“Art. 5º - Para cada projeto deverá ser elaborado um PLANO DE TRABALHO, 

formulário disponibilizado em www.proad.ufg.br, ONDE DEVERÃO CONSTAR” 

(original sem grifo): 

 

“Inciso V - relação dos SERVIDORES DA UFG autorizados a participar do projeto, 

identificados por seus registros funcionais, com a carga horária e valor da bolsa, se for 

o caso;  

 

“Inciso VI - relação de ACADÊMICOS DA UFG autorizados a participar do projeto, 

identificados pelo número de seu CPF ou de sua matrícula com a carga horária e VALOR 

DA BOLSA, se for o caso” (original sem grifo); 
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“Inciso VII - planilha detalhada contendo a previsão de receita com a origem dos 

recursos; OS PAGAMENTOS PREVISTOS A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, POR 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, devidamente identificados pelos números do CPF ou 

CNPJ, conforme o caso; as despesas administrativas e operacionais relativas à 

Fundação; bem como as demais despesas do projeto” (original sem grifo); 

 

“Art. 6º - Os projetos devem ser realizados por no mínimo dois terços de pessoas 

vinculadas à UFG, incluindo docentes, servidores técnico-administrativos, alunos 

regulares, pesquisadores de pós-doutorado e bolsistas com vínculo formal a programas 

de pesquisa da UFG, sem a inclusão no cálculo dos participantes externos vinculados à 

Fundação” (original sem grifo). 

 

“Art. 7º - É VEDADA A UTILIZAÇÃO DAS FUNDAÇÕES para CONTRATAÇÃO 

DE PESSOAL para prestar serviços ou atender a necessidades de caráter permanente 

da UFG” (original sem grifo). 

 

Em que pese o fato da prestação de contas relativa às contratações de celetistas, por prazo 

indeterminado via CLT ter sido, supostamente aprovada pelo Conselho Universitário da 

Universidade Federal de Goiás - CONSUNI, a referida decisão atribuída ao CONSUNI 

por não ter o condão de terminativa, poderá ser rejeitada pelos órgãos de controle, no caso 

aqui tratado pela equipe de auditoria da CGU/GO. 

 

Outro fator preponderante visando a regularidade dos atos praticados pela FUNAPE, na 

condição de contratada, impõem-se na medida em que a contratação das duas servidores 

já citadas, A.H.M. e M.R.B.F., segundo apurou-se, extrapolou a prazo contratual nº 

048/2013 - UFG x FUNAPE fixado em dois anos, associado ao projeto institucional que 

instruem o Proc. nº 010.406/2013-03, ficando evidente a comprovação da contratação, de 

forma indireta pelo regime celetista, por continuar atuando na citada fundação privada, 

bancada com verba federal, o que caracteriza ato arbitrário atribuído aos agentes públicos 

que lhes deram causa, por se insurgir em contrário aos artigos 451 e 452 da CLT, 

regulamentado nos termos do Decreto Lei nº 5.452/1943 c/c a Cláusula Sexta - DA 

DURAÇÃO E DA VIGÊNCIA - constante da avença contratual nº 048/2013 - UFG x 

FUNAPE autuado no Proc. nº 010.406/2013 - 03. 

 

Item II - Existência de mais de treze situações de contratação indireta de pessoal, 

efetuadas pela FUNAPE, via regime CLT e por prazo indeterminado, lotadas e em 

exercício na FUNAPE, por meio do Contrato nº 048/2013 - UFG x FUNAPE apenso 

ao Proc. nº 010.406/2013-03: 

 

Vê-se, assim, de forma clara e objetiva, a comprovação da efetiva contratação indireta de 

pessoal pelo regime celetista, por prazo indeterminado, abrangendo períodos de duração 

que vão de três a dez anos, havendo caso de um deles, que já ultrapassou o lapso temporal 

de onze anos, envolvendo empregados lotados e em exercício na FUNAPE, causando-

nos espécie, por conflitar com as alegações, decerto infundadas, prestadas pela própria 

IFES, nos termos do Ofício nº 0751/2016/GAB/UFG, de 13 de setembro de 2016 

complementado com o Memorando nº 113/2016/PROAD/UFG, de 12 de setembro de 

2016, em resposta ao questionamento a esse respeito formulado na Solicitação de 

Auditoria nº 201505095-08/CGU-GO, de 8 de setembro de 2016, o qual, para melhor 

facilitar a sua compreensão, novamente transcreve-se: 

 

“Desta forma, ressaltamos que apesar da contratação por prazo INDETERMINADO, a 

manutenção de empregados pela FUNAPE ocorre impreterivelmente pelo PRAZO 

DETERMINADO DO PROJETO e com a observância e aplicação das determinações 

legais” (original sem grifo).  
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Em adendo, convém trazer à lume um exemplo de Contrato de Trabalho por prazo 

indeterminado utilizado pela FUNAPE na captação de empregados contratados, via 

regime CLT, para atuar na execução dos projetos institucionais no âmbito das unidades 

acadêmicas de origem junto à UFG, com lastro em verba federal, por meio de convênio 

firmado entre os participes (UFG x Fundação de Apoio) dentre aqueles projetos 

institucionais que preveem o pagamento de bolsas direcionados a docentes, técnicos-

administrativos, estudantes universitários regulares, pesquisadores etc.: 

“CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO - (CLT art.445 e 481) 

“Entre a EMPRESA (quando o correto, seria mencionar fundação privada ?) FUNAPE 

- FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA com sede no prédio centro de convivência S/N,

Campus Samambaia Goiânia-Go, doravante designado simplesmente EMPREGADOR

(A) e A.H.M. portador (a) da carteira profissional nº 716**** série 0010/GO,

residente e domiciliado em

, a seguir chamado apenas EMPREGADO (A), 

e celebrado o presente CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO que terá vigência a 

partir de 08/05/2013 data de início da prestação de serviços, até 07/05/2014, de 

acordo com as condições abaixo especificadas” (original sem grifo):

Item 9 - PRORROGAÇÃO - PERMITE-SE “UMA ÚNICA PRORROGAÇÃO”, DESTE 

CONTRATO, NÃO PODENDO ULTRAPASSAR O PRAZO MÁXIMO DE 2 (DOIS) 

ANOS. HAVENDO MAIS DE UMA PRORROGAÇÃO O CONTRATO PASSARÁ A 

VIGORAR POR PRAZO INDETERMINADO” (original sem grifo). 

“E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de 

Trabalho em duas vias, ficando a primeira em poder do EMPREGADOR (A), e a segunda 

com o EMPREGADO (A). Goiânia, 08 de maio de 2013. Vai assinado pela empregada 

celetista contratada A.H.M, CPF nº ***.418.591-**, pelo Diretor Executivo da 

FUNAPE, Profº C.R.L, e por duas testemunhas, porém sem que estejam identificados, 

devido a falta do carimbo comumente utilizado com esse fim” (original sem grifo). 

Por dedução lógica, denota-se que o item 9 do citado Contrato de Trabalho Por Prazo 

Determinado, selecionado por amostragem, em nome de empregada celetista contratada 

A.H.M, CPF nº ***.418.591-**, fragiliza o argumento esboçado no Memorando nº 

113/2016/PROAD/UFG, de 12 de setembro de 2016, suportado pelo Ofício nº 

0751/2016/GAB/UFG, de 13 de setembro de 2016, razão pela qual faz-se necessário 

ratificar quando enfatiza: “...a manutenção de empregados pela FUNAPE ocorre 

impreterivelmente pelo PRAZO DETERMINADO DO PROJETO...”, considerado 

totalmente infundado, haja vista a presença de vários empregados celetista contratados 

pela FUNAPE, conforme indicado no Quadro III constante nas páginas 4 e 5 deste 

relatório, baseado nos convênios firmados com a IFES, patrocinado com recursos 

federais, havendo casos de alguns deles computarem de onze a quatro anos de tempo de 

serviço já prestados neste contexto. 

Portanto, os fatos acima narrados, falecem na medida que restou detectado que os 

contratos de trabalho, dentre aqueles relacionados no Quadro III, acima destacado, que 

dizem respeito aos empregados lotados e em exercício n FUNAPE, vêm sendo 

ininterruptamente, sem exceção, prorrogados sistematicamente pelo citado ente 

fundacional privado, com a inserção tempestiva de cada um deles oriundos da clientela 

de empregados celetistas, em vários outros projetos institucionais desenvolvidos no 

âmbito da IFES, em flagrante acinte à legislação aplicável e demais normas 

complementares vigentes, conforme segue: 
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a) Resolução CONSUNI nº 06/2011: “Art. 7º - É VEDADA A UTILIZAÇÃO DAS

FUNDAÇÕES para CONTRATAÇÃO DE PESSOAL para prestar serviços ou atender a

necessidades de caráter permanente da UFG” (original sem grifo);

b) Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, fundamentada nos termos do Decreto-Lei

nº 5.452, de 01/05/1943: “Art. 451 - O CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO

DETERMINADO que, tácita ou expressamente, for prorrogado mais de uma vez

PASSARÁ A VIGORAR SEM DETERMINAÇÃO DE PRAZO” (Vide Lei nº 9.601, de 1998

- original sem grifo) e “Art. 452 - CONSIDERA-SE POR PRAZO INDETERMINADO

todo contrato que suceder, dentro de 6 (seis) meses, a outro contrato por prazo

determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços

especializados ou da realização de certos acontecimentos” (original sem grifo);

c) Decreto nº 7.423, de 31/12/2010: “Art. 6o - O relacionamento entre a instituição

apoiada e a fundação de apoio, especialmente no que diz respeito aos projetos específicos

deve estar disciplinado em norma própria, aprovada pelo órgão colegiado superior da

instituição apoiada, observado o disposto na Lei nº 8.958, de 1994, e neste Decreto

(original sem grifo) e “§ 12 - É VEDADA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS baseados em

prestação de serviço DE DURAÇÃO INDETERMINADA, bem como aqueles que, pela

não fixação prazo de finalização ou pela reapresentação reiterada, assim se configurem”

(original sem grifo); 

d) Decisão nº 141 - TCU/Plenário, exarada na seção ordinária realizada em 13 de junho

de 1995:

d.1) determinar à Universidade Federal de Goiás - UFG a adoção de providências com

vistas ao saneamento das irregularidades ora detectadas, a saber:

d.1.1) contratação indireta de pessoal a título de serviços de terceiros, pessoa física, para

desempenhar funções inerentes ao quadro de pessoal da UFG, por contrariar o disposto

no art. 37, inc. II, da Constituição Federal - CF/1988” (original sem grifo).

É evidente que não houve qualquer evolução no sentido de superar o impasse com relação 

à duplicidade de contratações envolvendo a mesma empregada celetista A.H.M., CPF nº 

***.481.591-**, em especial, na função da Agente Administrativo, lotada e em exercício 

desde 8 de maio de 2013 na FUNAPE, lastreado no Contrato nº 048 - UFG x FUNAPE, 

de 31 de dezembro de 2013 (Proc. nº 010.406/2013), conforme deduz-se, de forma 

parcial, nos termos do último subitem adiante destacado, constante do Memorando nº 

134/PRES/CS/UFG, de 26 de agosto de 2013, subscrito pela Profª. L.F.E.C.P.S., na 

condição de Presidenta do Centro de Seleção - CS/UFG, que instruem o Ofício nº 

0751/2016/GAB/UFG, de 13 de setembro de 2016, secundado pelo Memorando nº 

113/2016/PROAD, de 12 de setembro de 2016: 

“MEMORANDO nº 134IPRES/CS Goiânia, 26 de agosto de 2013. 

“Prezado Pró-Reitor, 

“Solicitamos alteração no plano de trabalho do Centro de Seleção, cujo projeto é 

"Desenvolvimento sustentável dos processos seletivos e concursos públicos realizados 

pelo Centro de Seleção da UFG" fazendo as seguintes adequações: 

√ exclusão da participante, com regime CLT, de G.A.C.C.;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9601.htm#art1§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9601.htm#art1§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8958.htm
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√ inclusão da bolsista F.N.C., matrícula SIAPE 1*****7, com bolsa no valor de R$ 
1.000,00;

√ alteração no valor da bolsa de E.S.F.O. para R$ 1.800,00;

√ CORREÇÃO DE EQUÍVOCOS IDENTIFICADOS NO PROJETO” (original sem 
grifo). 

À vista do posicionamento acima comentado atribuída à IFES, não obstante sem nenhum 

efeito prático, é notório que se tivesse sido remetido à consideração desta equipe da 

CGU/GO exemplares, sob forma de cópia, das “folhas analíticas de pagamentos” 

referentes aos empregados celetistas atuando junto a FUNAPE; como exemplo, no que 

tange aos meses de junho e setembro de 2014 e 2015, consignado no centro de custo nº 

78.084, suportado na conta corrente nº 17.965-5 oriunda do Banco do Brasil S.A., as quais 

instruem a Prestação de Contas Final da FUNAPE, objeto do Contrato nº 048/2013, que 

compreendeu o período compreendido de 21 de junho de 2013 a 15 de setembro de 2015; 

a nosso juízo propiciaria a superação do impasse que irá permanecer pendente de solução, 

o que deixou de ser observado pela IFES.

Restrito ao Contrato nº 048/2013 - UFG x FUNAPE, de 01/07/2013, autuado no Proc. nº 

010.406/2013-03, segundo apuramos, baseado no teor do Ofício nº 

0751/2016/GAB/UFG, de 13 de setembro de 2016, secundado pelo Memorando nº 

113/2016/PROAD, de 12 de setembro de 2016, teriam sido processadas nove rescisões 

contratuais neste contexto, fazendo juntada do respectivo Termo de Homologação do 

Contrato de Trabalho daí decorrente, conforme abaixo, resumidamente, transcritas: 

Quadro I - Detalhamento da Rescisão de Contrato de Trabalho de empregados 

contratados via regime da CLT pela FUNAPE, que teriam atuado junto a FUNAPE: 

Nome do Empregado, 

número da matrícula e 

CPF 

Período Aquisitivo 

(Até a data de afastamento do empregado 

celetista) 

Último 

Salário em 

relação ao 

período de 

afastamento 

Causa do 

afastame

n- toData de 

admissão 

Data do 

Aviso 

Prévio 

Data de 

Afastamento –

Período 

Computado 

C.F.R.R - CPF nº 

***.781.541-**

03/01/2013 19/05/2016  18/06/2016 = 

Mais de 03 

(três) anos 

R$ 3.458,00 Despedid

a sem 

justa 

causa 

pelo 

emprega-

dor 

A.R.C.B. - CPF nº 

***.917.599-** 

01/04/2010 02/06/2014 11/07/2014 = 

Mais de 04 

(quatro) anos 

R$ 8.599,00 Idem 

acima 

D.R.S. - CPF nº 

***.265.361-**

01/04/2011 01/07/2017 09/08/2014 = 

Mais de 06 

(seis) anos 

R$ 2.811,00 Idem 

acima 

E.S.C.M. - CPF nº 

***.323.471-** 

01/04/2011 01/07/2014 09/08/2014 = 

Mais de 03 

(três) anos 

R$ 2.811,00 Idem 

acima 

G.C.C.G. - CPF nº 

***.068.461-**

20/08/2012 30/12/2014 29/01/2015 = 

Mais de 02 

(dois) anos 

R$ 4.013,00 Rescisão 

Contratua

l a pedido

do

empregad

o



    Dinheiro público é da sua conta  www.portaldatransparencia.gov.br

45 

Fonte: Ofício nº 0751/2016/GAB/UFG, de 13 de setembro de 2016 complementado com o Memorando nº 

113/2016/PROAD/UFG, de 12 de setembro de 2016 e Contrato nº 048/2013 - UFG x FUNAPE, apenso 

Proc. nº 010.406/2013-03. 

Portanto, não há mais o que se discutir acerca do mérito da questão aqui ventilada, por 

ficar evidente o conflito com a própria alegação prestada pela área técnica da IFES, 

consoante narrativa acima descrita, sobretudo por insurgir, há mais de 21 anos, contra a 

Decisão nº 141 - TCU/Plenário, exarada na seção daí decorrente realizada em 13 de 

setembro de 1995, assim como o que reza o disposto no art. 6º, § 12, do Decreto nº 7.423, 

de 31 de dezembro de 2010. 

Informações Complementares: 

Registre-se, por derradeiro, que constou dentre os pedidos formulados na Solicitação de 

Auditoria nº 201505095-08/CGUGO, de 8 de setembro de 2016, indicado no item 2, no 

sentido de que fosse encaminhada cópia pertinente à documentação relativa às 

contratações de servidores, no regime CLT, efetuada pela FUNAPE, que atuaram no 

Projeto de Desenvolvimento Institucional intitulado  “Desenvolvimento Sustentável dos 

Processos Seletivos e Concursos Públicos realizados pelo Centro de Seleção - CS/UFG,  

todavia não tendo sido encaminhada “cópias das prorrogações dos mencionados contratos 

de trabalho”, o que enseja descumprimento ao disposto no art. 26 da Lei nº 10.180/01. 

De igual modo, também teria sido solicitado por meio da Solicitação de Auditoria nº 

201505095-08/CGUGO, de 8 de setembro de 2016, cópia do regimento interno da UFG 

vigente no ano de 2006, sem êxito, com reflexo no citado dispositivo legal quanto ao seu 

não pronto atendimento. 

##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1 - Deve a IFES adotar os procedimentos necessários visando a rever as 

contratações indiretas de pessoal com prazo indeterminado, pelo regime celetista, 

envolvendo empregados lotados e em exercício na FUNAPE, preocupação maior do 

Tribunal de Contas da União, nos termos da decisão daquela Colenda Corte de Contas, 

promulgada há mais de 21 anos (Decisão nº 141 - TCU/Plenário, exarada na Sessão 

Ordinária de 13 de junho de 1995). 

 Recomendação 2 - Comunicar de forma expressa à CGU/GO, com a brevidade possível, 

os demais casos assemelhados relacionados às contratações indiretas de pessoal com 

G.A.C.C. - CPF nº 

***.136.091-** 

11/05/2011 01/07/2013 06/08/2013 = 

Mais de 02 

(dois) anos 

R$ 1.225,00 Idem 

acima 

K.S.P.R. - CPF nº 

***.842.871-** 

01/05/2012 21/01/2014 26/02/2014 = 

Mais de 01 (um) 

ano 

R$ 4.121,74 Despedid

a sem 

justa 

causa, 

pelo 

empregad

or 

P.J.M.  –  

CPF nº ***.165.994-** 

01/02/2012 20/06/2015 19/07/2015 = 

Mais de  03 

(três) anos 

R$ 2.230,00 Idem 

acima 

S.S.M.  –  

CPF nº ***.864.931-** 

09/05/2012 14/02/2014 14/02/2014 = 

Mais de01 (um) 

ano 

R$ 1.376,00 Rescisão 

Contratua

l a pedido

do

empregad

o
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prazo indeterminado, pelo regime celetista, patrocinado com verba federal, envolvendo 

empregados lotados e em exercício na FUNAPE, que atuaram e vêm atuando na execução 

dos projetos institucionais a cargo das fundações de apoio (FUNAPE e FRTVE) em 

parceria com a unidade acadêmica de origem.  

1.1.1.6 CONSTATAÇÃO 

Falhas formais e ilegalidades identificadas na formalização dos Contratos de 

Permissão de Uso nº 009/2006 e 010/2006, pactuados entre a UFG e a FUNAPE, com 

a interveniência da Pró-Reitoria de Administração e Finanças - PROAD/UFG. 

Fato 

Item I - Contrato de Permissão de Uso nº 010/2006 - UFG x FUNAPE, de 7 de maio 

de 2006 (fls. 108/111) apenso ao Proc. nº 008.682/1993-25: 

Verificou-se, em 7 de maio de 2006, a formalização do Contrato de Permissão de Uso nº 

010/2006 - UFG x FUNAPE, SEM ÔNUS (fls. 112/115 dos autos), relativo ao prédio 

situado ao lado do Centro de Conveniência situado no Campus Universitário II, Bairro 

Samambaia, com a área total de 296,50 m², em que são partes a UFG, na condição de 

permitente e a Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE, na condição de permissionária, 

de que trata o Proc. nº 008.682/1993-25. 

Após análise da documentação disponibilizada pela IFES, limitado ao processo em 

epígrafe, foram identificadas as seguintes falhas formais e ilegalidades na sua 

formalização: 

a) consoante disposto no § 2º da Cláusula Primeira, ou seja, do mesmo dispositivo legal

supramencionado, é informado de forma infundada por padecer de amparo legal, que o

citado imóvel sob domínio da UFG teria sido doado pela FUNAPE: ...”conforme Termo

de Doação nº 001/2005/FUNAPE em anexo ...”, pelas razões que seguem:

a.1) quanto à suposta DOAÇÃO objeto do Contrato de Permissão de Uso nº 010/2006 -

UFG x FUNAPE autuado no Proc. nº 008.682/1993-25:

a.1.1) dê-se ênfase ao fato de que na Certidão lavrada, em 03/10/1984, pelo Cartório do

Registro Geral de Imóveis da 2ª Zona de Goiânia consta o registro (R-1-31.024) do qual,

de forma parcial, transcreve-se:

“...., Foi Conferido à Autora, “Universidade Federal de Goiás”, autarquia em regime 

especial, criada pela Lei nº 3.834-C, de 14/12/60, o DOMÍNIO do imóvel objeto da 

matrícula supra. Sem valor declarado. Não foi pago ITBI, por ser a ora Adquirente do 

domínio, imune de tributos, conforme art. 120, inciso I, da Lei (Estadual) nº 7.730, de 

30/10/73. ... A Oficial Lucia Maria Valadão Machado - Oficial - Substituta. Dou Fé”. .... 

É o que quanto ao pedido, me cabe certificar, dou fé. ............ Goiânia, 03 de outubro de 

1984. Lúcia Maria Valadão Machado, Oficial - Substituta. 

a.1.2) ademais, baseado no despacho s/nº, de 30 de novembro de 2006 (fl. 82 dos autos),

da lavra do ex-Coordenador de Administração/PROAD-UFG, foi possível conhecer a

situação relacionada à edificação em referência, que supostamente teria sido doada pela

FUNAPE à UFG, conforme na íntegra, transcreve-se:

“Senhor Pró-Reitor, “Referindo-nos ao Ofício FUNAPE nº 1307/06/DIR e analisado o 

Processo 23070.008682/1993-25, verifica-se que tratam da ocupação de uma área de 
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259,04 m², pela qual a FUNAPE paga o valor de R$ 1.347,83, desde 07 de maio de 2005, 

conforme Termo Aditivo nº 16, ao Contrato nº 20/1993” (fls. 04/06 dos autos - original 

sem grifo). 

“Consultado o Sr. G., Gestor da FUNAPE, constatou-se que apesar da devolução de

145,13 m², em 01 de setembro de 2006, ocupados na PROCOM (Pró Reitoria de 

Assuntos da Comunidade Universitária), e da devolução de 17,15 m², em 01 de julho de 

2006, ocupados no Centro de Convivência, a FUNAPE ainda continua utilizando uma 

área de 650 m², dos quais 296,50 m² foram construídos pela mesma (aí entendido pela 

FUNAPE), EM ESPAÇO PERTENCENTE A UNIVERSIDADE (salientando-se sob 

domínio da  UFG), e “DOADOS” à UFG, em 08 de dezembro de 2005 (Conforme Termo 

de Doação anexo). Considerando a área ocupada de 650,00 metros quadrados, o valor 

de 1.347,83 equivale a R$ 2,07 por metro quadrado” (original sem grifo). 

a.1.2.1) a propósito, quanto ao mencionado Termo de Doação, datado de 08 de dezembro

de 2005, subscrito pela então Diretora Executiva da FUNAPE, apurou-se que o mesmo

está interligado à Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº 11859 00015 09, de

30 de abril de 2003, junto ao CONFEA/CREA/GO, cuja descrição dos serviços constante

do contrato específico é abaixo transcrita:

“Execução de edifício de alvenaria, em dois pavimentos, com estrutura metálica, 

destinado a abrigar o Anexo à sede da FUNAPE - Fundação Nacional de Apoio à 

Pesquisa. Área construída: 296,50 m²; Estrutura metálica em aço SAC - 41: 

aproximadamente 8.000,00 Kg” (original sem grifo). 

a.2) no mais, atente-se ao fato alegado no Parecer AGU-PGF-PF-UFG/JC-062/06, de 14

de dezembro de 2006 (fls. 103/104), subscrito pelo Procurador Chefe em exercício, mat.

nº 302715 cujo teor, de forma parcial, transcreve-se:

“Em obediência ao que determina o parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93, 

.............., visando, a primeira (minuta do Termo de Permissão de Uso nº 009-2006-P) o 

uso de área de 353,50 m², COM ÔNUS para a permissionária (FUNAPE); a segunda 

(minuta do Termo de Permissão de Uso nº 010-2006-P) visando permitir o uso de área 

de 296,50, SEM ÔNUS (aí entendido à FUNAPE), visto tratar-se DE EDIFICAÇÃO 

DOADA pela permissionária (FUNAPE) à UFG” (original sem grifo). 

a.2.1) ora, se a própria gleba de terras, segundo apuramos, com área de 50,1380 hectares,

ou 10 alqueires, 28 litros e 440 m², originárias das Fazendas Retiro e Planície, localizadas

em Goiânia/GO, que engloba o Campus Universitário Samambaia sob domínio da UFG,

conforme assevera o teor refletido na sentença de primeira instância, prolatada em 31 de

agosto de 1984, pelo Juiz Federal da 1ª Vara, Seção Judiciária do Estado de Goiás, Dr.

José de Jesus Filho, objeto do Proc. nº 026/84, lastreado na Ação de Usucapião, tendo

como Autor a UFG e Réus o Espólio de João Pimenta de Oliveira e Outros, se limitou a

reconhecer e declarar o domínio de tal gleba de terras à UFG,  é patente que a  FUNAPE

por não dispor da escritura pública de tal área de terreno, anteriormente cedido  pela UFG,

não teria a mínima possibilidade de fazer a sua doação para a própria IFES.

Tal situação ensejou, a partir daí, na ilegitimidade de tal instrumento contratual, 

complementada com os demais pontos de questionamento identificados na condução do 

suposto ato administrativo, conforme a seguir transcritos: 

b) em relação ao conteúdo inserto no texto original do Contrato de Permissão de Uso nº

010/2006 - UFG x FUNAPE, lavrado em 7 de maio de 2006, autuado no Proc. nº

008.682/1993-25, abrangendo a UFG versus a FUNAPE, deduz-se que:
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b.1) observa-se, assim, que a doação da “área do terreno” situado no Campus

Universitário Samambaia, sob domínio da UFG e em favor da FUNAPE, onde foi por

ela, às suas expensas, edificada e instalada a sua sede, teria sido efetivada pela citada

IFES de forma inadequada, conquanto deu-se ao arrepio do prescrito na legislação

aplicável, pois, em condições de normalidade, deveria ter-se pautado expressamente ao

que reza o art. 18, inc. I, ainda c/c §§ 3º e 4º deste, além do art. 31, § 1º, da mesma Lei

9.636/98, conforme transcreve-se:

“Caput do art. 18 - A critério do Poder Executivo poderão ser CEDIDOS, 

GRATUITAMENTE ou EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, sob qualquer dos regimes 

previstos no Decreto-Lei no 9.760, de 1946, “IMÓVEIS DA UNIÃO A” (original sem 

grifo): 

“Art. 18, inc. I - Estados, Distrito Federal, Municípios e ENTIDADES SEM FINS 

LUCRATIVOS DAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA, assistência social ou saúde, 

Redação dada pela Lei nº 11.481, de 2007,” (original sem grifo); 

“Art. 18, § 3o - A CESSÃO SERÁ AUTORIZADA (aí entendido PREVIAMENTE) EM 

ATO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA e se formalizará mediante TERMO (sob 

regime de cessão de uso de imóvel) ou CONTRATO (sob regime de cessão de uso de 

imóvel), do qual constarão expressamente as condições estabelecidas, entre as quais a 

finalidade da sua realização e o prazo para seu cumprimento, e tornar-se-á nula, 

independentemente de ato especial, se ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada 

aplicação diversa da prevista no ato autorizativo e consequente termo ou contrato” 

(original sem grifo); 

“Art. 18, § 4o - A COMPETÊNCIA PARA AUTORIZAR (aí entendido 

PREVIAMENTE) A CESSÃO de que trata este artigo poderá ser DELEGADA AO 

MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA (presentemente a cargo do Ministro do 

Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, uma vez que a Secretaria de Patrimônio 

da União - SPU está sob supervisão ministerial do citado MPOG, e não mais do 

Ministério da Fazenda), permitida a subdelegação - no caso concreto, desde que seja 

outorgado tal instrumento legal por quem de direito” (original sem grifo); 

“Art. 31 - Mediante ATO DO PODER EXECUTIVO e a SEU CRITÉRIO, poderá ser 

AUTORIZADA A DOAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE DOMÍNIO DA UNIÃO, observado 

o disposto no art. 23 desta Lei, a: Redação dada pela Lei nº 11.481, de 2007,”(original

sem grifo);

“Art. 31, inc. I - Estados, Distrito Federal, Municípios, FUNDAÇÕES PÚBLICAS 

(lembrando, que a FUNAPE e FRTVE são consideradas fundações de direitos privados 

e não de natureza públicas) e autarquias públicas federais, estaduais e municipais, 

incluído pela Lei nº 11.481, de 2007,” (original sem grifo); 

b.1.1) em tais circunstâncias, importa observar que a legitimidade do procedimento de

doação de imóveis sob domínio da UFG está prescrita na Lei nº 9.636/98, consoante

dispositivos legais, não obstante podendo ser realizada, se presente o interesse público, à

conveniência e oportunidade do ato administrativo a ser praticado e demais requisitos

legais específicos existentes que lhe são aplicáveis;

b.2) no preâmbulo menciona a sua sujeição apenas à Lei nº 8.666/93, quando deveria

necessariamente invocar no seu bojo, primordialmente a Lei nº 9.636, o Decreto-Lei nº

9.760 e o Decreto nº 99.509, além das demais normas e regulamentos aplicáveis; e

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del9760.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm#art1
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b.3) na definição do objeto contratual, constante do Parágrafo Único da Cláusula

Primeira, na forma assinalada na citada avença, limitou-se apenas a mencionar um prédio

localizado ao lado do Centro de Conveniência no Campus Universitário II da UFG, Bairro

Samambaia, em Goiânia/GO, com área total de 296,50 m², sendo omisso ao deixar de

especificar a descrição detalhada em relação a cada um dos cômodos nele efetivamente

existente.

Desta forma, ao contrato de permissão de uso de bens imóveis (Contrato de Permissão de 

Uso nº 010/2006 - UFG x FUNAPE) aqui tratado, desde que viessem a ser atendidas as 

formalidades legais que a ele se impõem sob forma de obrigação contratual, caberia a 

fixação de ônus real mensal, decorrente da locação do citado imóvel sob o domínio da 

UFG pelo seu uso, a partir de sua lavratura, 7 de maio de 2006, por parte da permissionária 

FUNAPE e não sem a figura da contrapartida pecuniária, conforme acima citado, por não 

ser admissível tal procedimento nos termos da legislação vigente, consoante o disposto 

no art. 95, parágrafo único, c/c o caput do art. 96 e ainda c/c o parágrafo único deste, 

ambos do Decreto-Lei nº 9.760/46, conforme, parcialmente, transcreve-se: 

“Caput do art. 95 - Os imóveis da União não aplicados em serviço público e que não 

forem utilizados nos fins previstos nos itens I e II do art. 86, poderão ser ALUGADOS a 

quaisquer interessados” (original sem grifo). 

“Art. 95, parágrafo único - A LOCAÇÃO se fará, em concorrência pública e pelo maior 

preço oferecido, na base mínima do valor locativo fixado” (original sem grifo). 

Por derradeiro, é oportuno realçar o entendimento predominante na doutrina e 

jurisprudência brasileiras de que aos imóveis da União (terrenos, edificações etc.) em 

nenhuma hipótese pode ser aplicado o usucapião; consequentemente, a União não perde, 

jamais, o direito de retomada, a qualquer tempo, de imóvel de sua titularidade. 

c) alertamos, num primeiro momento, que a cessão de uso de imóvel sob domínio da UFG

deveria ter sido autorizada previamente em ato do Presidente da República, em estrito

cumprimento à legislação vigente (caput do art. 18 c/c os § § 3º e 4º deste, da Lei nº 9.636,

complementado pelo art. 4º, inc. II, alínea “a”, do Decreto-Lei nº 200/67), mediante termo

ou contrato específico para fins de cessão de uso de bem imóvel e não por meio de

contrato intitulado, carente de previsão legal, como sendo de Permissão de Uso (nº

009/2006 - UFG x FUNAPE e 010/2006 - UFG x FUNAPE);

c.1) como vimos, a área técnica da IFES por meio de “decisão unilateral”, em flagrante

descumprimento ao caput do art. 96, c/c o parágrafo único deste, do Decreto-Lei nº 9.760,

e ainda c/c o caput do art. 21 da Lei nº 9.636, adiante destacados, formalizou em 7 de

maio de 2006, o tal Contrato de Permissão de Uso nº 010/2006 com a FUNAPE, A título

gratuito, ou seja, sem ônus, no decorrer do período de vigência, pré-fixada em vinte anos

anos, a contar de 7 de maio de 2006, indo até 6 de maio de 2026, complementada com a

informação de que decorrido o prazo inicial, a permissionária FUNAPE deverá começar

a pagar, entendido como aluguel, consequentemente, a partir de 7 de maio de 2016 em

diante, o valor mensal daí decorrente, consoante abaixo transcritos:

“Cláusula Segunda - DA VIGÊNCIA -: 

“Parágrafo Primeiro - A presente permissão de uso terá vigência de 240 meses, com 

início em 07 de maio de 2006 e término em 06 de maio de 2016” (original sem grifo);  
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“Parágrafo Segundo - Decorrido o período de vigência da presente permissão de uso, a 

PERMISSIONÁRIA (FUNAPE) deverá) pagar (aí entendido o aluguel) à PERMITENTE 

(UFG) o valor mensal de acordo com os valores de mercado de maio de 2026” (original 

sem grifo).  

Importante frisar que a condição contratual fixada nos termos do § 2º constante da 

Cláusula Segunda, na forma acima descrita, prevendo a cobrança do aluguel do imóvel 

objeto do suposto Contrato de Permissão de Uso nº 010/2006 - UFG x FUNAPE apenso 

ao Proc. nº 008.682/1993-25, após decorridos o prazo de vigência  de vinte anos, 

compreendido no período de 7 de maio de 2006 a 6 de maio de 2026 e a sua cobrança 

iniciar a partir da data subsequente  ao período da vigência do contrato, padece de amparo 

legal visto que a legislação aplicável não vislumbra tal possiblidade que, assim, se 

expressa: 

“Caput do art. 96 - Em se tratando de exploração de frutos ou prestação de serviços, a 

LOCAÇÃO se fará SOB FORMA DE “ARRENDAMENTO”, mediante condições 

especiais, APROVADAS (aí entendido PREVIAMENTE) pelo MINISTRO DA 

FAZENDA (presentemente pelo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, uma 

vez que a Secretaria de Patrimônio da União - SPU está sob a sua supervisão 

ministerial)” (original sem grifo). 

“Art. 96, parágrafo único - Salvo em casos especiais, EXPRESSAMENTE 

DETERMINADOS EM LEI, NÃO SE FARÁ “ARRENDAMENTO” “POR PRAZO 

SUPERIOR A 20 (VINTE) ANOS” - Redação dada pela Lei nº 11.314 de 2006” - 

(original sem grifo). 

“Caput do art. 21 - Quando o projeto envolver investimentos cujo retorno, 

JUSTIFICADAMENTE (aí entendido ASSENTADO NOS AUTOS pertinente), não 

possa ocorrer dentro do PRAZO MÁXIMO DE 20 (VINTE) ANOS, A CESSÃO SOB 

O REGIME DE “ARRENDAMENTO” poderá ser REALIZADA POR PRAZO 

SUPERIOR, observando-se, nesse caso, como prazo de vigência, O TEMPO 

SEGURAMENTE NECESSÁRIO À VIABILIZAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO 

EMPREENDIMENTO, não ultrapassando o período da possível renovação - Redação 

dada pela Lei nº 11.314 de 2006” (original sem grifo). 

Cabe enfatizar que a “CESSÃO” de bens imóveis, no caso sob domínio da UFG, ao invés 

de ter sido concretizada de forma indevida, por meio da “decisão unilateral” por parte da 

UFG, somente poderia ser efetivada desde que “previamente autorizada” e processada 

em consonância com o disposto nos termos do art. 64, § 3º, do Decreto-Lei nº 9.760/46 

c/c o art. 18, inc. I, da Lei nº 9.636/98, conforme, parcialmente, transcritos: 

“Caput do art. 64 - Os bens imóveis da União não utilizados em serviço público 

PODERÃO, qualquer que seja a sua natureza, ser ALUGADOS, aforados ou cedidos” 

(original sem grifo). 

“Art. 64, § 1º - ..............................................................................................................; 

“Art. 64, § 2º - ..............................................................................................................; 

“Art. 64, § 3º - A CESSÃO se fará quando interessar (a ser mensurada PREVIAMENTE) 

à União CONCRETIZAR, com a permissão da utilização gratuita de imóvel seu, auxílio 

ou colaboração que entenda prestar” (original sem grifo). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11314.htm#art12
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“Art. 18, § 3o - A CESSÃO (sob regime de bem imóvel sob domínio da UFG) será 

AUTORIZADA (aí entendido PREVIAMENTE) em ATO DO PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA e se FORMALIZARÁ mediante TERMO (sob regime de cessão de uso de 

imóvel) ou CONTRATO (sob regime de cessão de uso de imóvel), do qual constarão 

expressamente as condições estabelecidas, entre as quais a finalidade da sua realização 

e o prazo para seu cumprimento, e tornar-se-á nula, independentemente de ato especial, 

se ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada aplicação diversa da prevista no ato 

autorizativo e consequente termo ou contrato” (original sem grifo).  

“Art. 18, § 4o - A COMPETÊNCIA PARA AUTORIZAR A CESSÃO de que trata este 

artigo PODERÁ ser DELEGADA ao MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA 

(presentemente, a cargo do Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, uma vez que 

a Secretaria de patrimônio da União - SPU passou a integrar a estrutura básica do 

MPOG), permitida a SUBDELEGAÇÃO - todavia, somente terá validade desde que seja 

outorgada por quem de direito -” (original sem grifo).  

h) Por conseguinte, conclui-se pela prevalência das seguintes falhas e ilegalidades

detectadas na documentação peculiar que instruem o Contrato de Permissão de Uso nº

010/2006 - UFG x FUNAPE, em relação à legislação aplicável, conforme transcreve-se:

h.1) ausência, nos autos, do extrato relativo ao Contrato de Permissão de Uso nº 010/2006

- UFG x FUNAPE, o que far-se-ia necessário à sua eficácia, o que deixou de ser observado

pela IFES, em contrariedade ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666;

h.2) ressalte-se a figura do Contrato de Permissão de Uso nº 010/2006 - UFG x FUNAPE,

de forma inadequada, pois, deveria ter sido formalizada sob forma de “termo” ou

“contrato” sob regime de cessão de uso de bem imóvel, sob domínio da UFG, conforme

prescrito nos termos do § 3º do art. 18 da Lei nº 9.636;

h.3) formalização de avença contratual, acima mencionada, tendo por objeto a cessão do

imóvel em referência sob domínio da UFG, o qual teria sido cedido pela UFG para a

permissionária FUNAPE, de forma ilegítima, haja vista que deu-se por meio da decisão

unilateral atribuída à instituição federal de ensino superior, em flagrante acinte ao

disposto no art. 18, §§ 3º e 4º c/c o caput do art. 99 da Lei nº 9.636;

“Parágrafo Segundo - Decorrido o período de vigência da presente permissão de uso, a 

PERMISSIONÁRIA (FUNAPE) deverá) pagar (aí entendido o aluguel) à PERMITENTE 

(UFG) o valor mensal de acordo com os valores de mercado de maio de 2026” (original 

sem grifo).  

h.4) além de prever na citada avença contratual (nº 010/2006 - UFG x FUNAPE) o prazo

de vigência fixado em mais de 20 (vinte) anos, foi inicialmente programado sem nenhum

ônus para o período compreendido de 7 de maio de 2006 a 6 de maio de 2026, ou seja, a

título gratuito;

h.4.1) após expirar o prazo de vigência inicial previsto para 6 de maio de 2016, na forma

acima descrita, conforme inserta na avença contratual em tela, prevê a cobrança de

aluguel do bem imóvel sob domínio da UFG associado ao objeto contratual, a partir de 7

de maio de 2026 subsequente; por conseguinte, em contrariedade com o que reza o art.

96, parágrafo único, do Decreto nº 9.760, c/c o caput do art. 21 da Lei nº 9.636:

“Art. 96, parágrafo único - Em se tratando de exploração de frutos ou prestação de 

serviços, a locação se fará sob forma de arrendamento, mediante condições especiais, 
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aprovadas (PREVIAMENTE) pelo Ministro da Fazenda (presentemente a cargo do 

Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão)” (original sem grifo). 

“Art. 96, parágrafo único - Salvo em casos especiais, expressamente determinados em 

lei, NÃO SE FARÁ ARRENDAMENTO POR PRAZO SUPERIOR A 20 (VINTE) ANOS - 

Redação dada pela Lei nº 11.314 de 2006” (original sem grifo). 

“Caput do art. 21 -  Quando o PROJETO envolver investimentos CUJO RETORNO, 

JUSTIFICADAMENTE, NÃO POSSA OCORRER DENTRO DO PRAZO MÁXIMO DE 

20 (VINTE) ANOS, a CESSÃO SOB O REGIME DE “ARRENDAMENTO” poderá ser 

REALIZADA “POR PRAZO SUPERIOR”, observando-se, nesse caso, como prazo de 

vigência, o tempo seguramente necessário à viabilização econômico-financeira do 

empreendimento, não ultrapassando o período da possível renovação - Redação dada 

pela Lei nº 11.314 de 2006” (original sem grifo). 

Por essa razão, torna-se imperioso registrar que a cessão de bem imóvel sob domínio da 

UFG, poderá ser realizada “com ou sem ônus” para os cofres do tesouro nacional, porém 

desde que devidamente justificado nos autos, e ainda desde que atendidos os requisitos 

legais delineados na legislação aplicável em vigor, conforme prescrito no art. 18, §§ 3º e 

4º da Lei nº 9.636, c/c os art. 64, §§ 1º e 3º, além dos caputs dos artigos 68 e 99 do 

Decreto-Lei nº 9.760, in verbis: 

“Caput do art. 18 - A CRITÉRIO DO PODER EXECUTIVO PODERÃO ser CEDIDOS, 

gratuitamente ou em condições especiais, SOB QUALQUER DOS REGIMES 

PREVISTOS no Decreto-Lei no 9.760, de 1946, IMÓVEIS da UNIÃO a” (original sem 

grifo). 

“Art. 18, inc. I - Estados, Distrito Federal, Municípios e entidades sem fins lucrativos 

das áreas de educação, cultura, assistência social ou saúde - Redação dada pela Lei nº 

11.481, de 2007” (original sem grifo). 

“Art. 18, § 3o - A CESSÃO (sob regime de concessão de uso de imóvel da União) será 

AUTORIZADA em ATO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA e se formalizará mediante 

TERMO (sob regime de concessão de uso de imóvel) ou CONTRATO (sob regime de 

concessão de uso de imóvel), do qual constarão expressamente as condições 

estabelecidas, entre as quais a FINALIDADE da sua realização e o PRAZO para seu 

cumprimento, e tornar-se-á nula, independentemente de ato especial, se ao imóvel, no 

todo ou em parte, vier a ser dada aplicação diversa da prevista no ato autorizativo e 

consequente termo ou contrato” (original sem grifo). 

“Art. 18, § 4o - A COMPETÊNCIA para AUTORIZAR a CESSÃO de que trata este artigo 

poderá ser delegada ao Ministro de Estado da Fazenda (presentemente, a cargo do 

Ministro do Planejamento, Orçamento  e Gestão, uma vez que a Secretaria de Patrimônio 

da União – SPU está sob a sua supervisão ministerial), permitida a SUBDELEGAÇÃO 

(desde que outorgada por quem de direito)” (original sem grifo). 

“Caput do art. 64 - Os bens imóveis da União não utilizados em serviço público 

PODERÃO, qualquer que seja a sua natureza, ser ALUGADOS, aforados ou cedidos” 

(original sem grifo). 

“Art. 64, § 1º - A LOCAÇÃO se fará quando houver conveniência em tornar o imóvel 

produtivo, conservando porém, a União, sua plena PROPRIEDADE, considerada 

ARRENDAMENTO mediante condições especiais, quando objetivada a exploração de 

frutos ou prestação de serviços” (original sem grifo). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11314.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11314.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11314.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11314.htm#art11
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del9760.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm#art1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm#art1
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“Art. 64, § 2º - ................................................................................................................; 

“Art. 64, § 3º - A CESSÃO se fará quando interessar (a ser mensurada PREVIAMENTE) 

à União CONCRETIZAR, com a permissão da utilização gratuita de imóvel seu, auxílio 

ou colaboração que entenda prestar” (original sem grifo). 

“Caput do Art. 99 - A UTILIZAÇÃO DE “TERRENO” DA UNIÃO sob regime de 

“AFORAMENTO” dependerá de PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA, salvo se já permitida em expressa disposição legal” (original sem grifo). 

Deduz-se, assim, que a cessão de uso de imóveis sob domínio da UFG é disciplinada 

exclusivamente pela citada Lei nº 9.636, Decreto-Lei nº 9.760 e Decreto nº 99.509. 

Item II - Contrato de Permissão de Uso nº 009/2006 - UFG x FUNAPE, de 07/05/06 

(fls. 112/115) apenso ao Proc. nº 008.862/1993-25: 

Com relação ao Contrato de Permissão de Uso nº 009/2006, que entre si celebraram a 

UFG e a Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE (fls. 108/111 dos autos), tendo por 

objeto a permissão de uso da área de 335,50 m² situada no prédio do Centro de 

Conveniência, Campus Samambaia, em Goiânia/GO, apurou-se que nos termos da 

Cláusula Segunda - VIGÊNCIA -  foi estipulado o prazo de vigência de sessenta meses, 

que teve seu início em 7 de maio de 2006 e término em 6 de maio de 2011. 

i) A seguir, apresentamos as falhas formais e ilegalidades identificadas nos documentos

analisados que instruem o Contrato de Permissão de Uso nº 009/2006 - UFG x FUNAPE

apenso ao Proc. nº 008.682/1993-25:

i.1) ausência, nos autos, do comprovante de publicação na imprensa oficial do extrato

relativo à citada avença contratual sob exame. Resta afirmar que deveria ter sido

publicado no Diário Oficial da União, conforme exige o art. 61, parágrafo único, da Lei

nº 8.666 sem o que o dito instrumento legal perderia a sua eficácia para os fins nele

propostos;

i.2) não identificação das duas testemunhas arroladas na referida avença contratual nº

009/2006 - UFG x FUNAPE (fls. 108/111 dos autos), sem mencionar o cargo ocupado, o

número do CPF ou da matrícula funcional, apenas limitada às assinaturas de cada um

deles, em descumprimento ao princípio da legalidade administrativa;

i.3) identificou-se a formalização de um total de nove termos aditivos ao Contrato nº

009/2006 - UFG x FUNAPE, tendo sido identificadas falhas formais e irregularidades

deles decorrentes, conforme abaixo, resumidamente, transcritas:

Quadro I - Detalhamento dos termos aditivos ao Contrato de Permissão de Uso nº 

009/2006 - UFG x FUNAPE: 
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Contrato de Permissão de Uso nº 009/2006, de 07/05/2006 - UFG x FUNAPE 

Folha 
Termo 

Aditivo 

Data de 

assinatura 

Prazo de 

Vigência 

Extrato – 

Publicação 

Falhas e 

ilegalidades 

detectadas 

Termo 

Aditivo nº 

001/2007 

07/05/2007 Prazo de vigência 

previsto: 

07/05/2006 a 

06/05/2011 – 

Cláusula Segunda 

constante do 

Contrato original 

de Permissão de 

Uso nº 009/2006-

P 

Ausente nos autos ou 

não publicado  

Caso se confirme, 

em descordo com 

o art. 61, 

parágrafo único, 

da Lei nº 

8.666/993.  

117 

Termo 

Aditivo nº 

002/2007 

07/05/2008 Idem Idem Idem 118 

Termo 

Aditivo nº 

003/2007 

07/05/2009 Idem Idem Idem 121 

Termo 

Aditivo nº 

004/2007 

06/05/2010 Idem Diário Oficial da 

União de 18/08/2010, 

seção 3, pág. 50 

Desacordo com o 

prazo prescrito no 

art. 61, parágrafo 

único, da Lei nº 

8.666/993 

139 

Termo 

Aditivo nº 

005/2007 

03/05/2011 Idem DOU de 27/05/2011, 

seção 3, pág. 77 

Por extensão, sem 

nenhum efeito 

prático na forma 

como previsto na 

legislação regente 

158 

Termo 

Aditivo nº 

006/2007 

03/05/2012 

Idem DOU de 25/07/2012, 

seção 3, pág. 57 

Idem Sem 

estar 

datado 

Termo 

Aditivo nº 

007/2007 

09/05/2013 Idem DOU de 10/12/2013, 

seção 3, pág. 54 

Idem 184 

Termo 

Aditivo nº 

008/2007 

05/05/2014 Idem DOU de 09/06/2014, 

seção 3, pág. 88 

Idem 211 

Termo 

Aditivo nº 

009/2007 

04/05/2015 Idem Ausente nos autos ou 

não publicado  

Idem Sem 

data 

Fonte: Proc. nº 008.682/1993-25 - UFG x FUNAPE - Volume Único (fls. 02/228). 

Ratificando o fato ora comentado por meio de Quadro-Resumo I, acima detalhado, com 

outra situação de ilegalidade, visto que detectou-se do primeiro ao último termo aditivo, 

na forma acima delineada, a ausência da publicação do extrato resumido de tais 

instrumentos contratuais na imprensa oficial como, também, a publicação dos respectivos 

extratos (neste caso, do 4º ao 9º termos aditivos contratuais), o que far-se-ia necessário às 

suas validades, caso a caso, o que deixou de ser observado pela área técnica da IFES. 

##/Fato## 

Causa 

a) a área técnica da IFES deixou de prever no preâmbulo dos Contratos de Permissão de

Uso nº 009/2006 - UFG x FRTVE de 010/2006 - UFG x FUNAPE, em face da imperiosa

necessidade de cumprir as exigências legais esculpidas no art. 18, inc. I, §§ 3º e 4º, c/c os

artigos 21 e 31, inc. I, da Lei nº 9.636, Decreto nº 99.509, art. 1º, inc. III e Decreto-Lei nº

9.760, art. 64, §§ 1º e 3º; e
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b) a área técnica da IFES deixou de observar por ocasião da formalização dos Contratos 

de Permissão de Uso nº 009/2006 - UFG x FUNAPE de 010/2006, em face da imperiosa 

necessidade de cumprir as exigências insertas no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666. 

 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 0474/2016/GAB/UFG, subscrito pelo Reitor, secundado pelo 

Memorando nº 078/2016/PROAD, subscrito pelo Pró-Reitor, ambos datados de 3 de 

junho de 2016, a área técnica da IFES, assim se pronunciou: 

 

“Informamos que a UFG em 07/05/2006 celebrou contrato com a FUNAPE para 

permissão de uso do espaço físico de uma área medindo 296,50m² (duzentos e noventa e 

seis vírgula cinquenta metros quadrados), localizado no Centro de Convivência no 

Campus Samambaia, conforme Contrato de Permissão de Uso nº 10/2006” 

 

“Nesta área de 296,50m² foi construído pela FUNAPE, um prédio de 694,67 m² de área 

construída, sendo: 454,72m² - térreo e 239,95m² - pavimento superior, onde foram 

aplicados R$ 463.041,49 (quatrocentos e sessenta e três mil e quarenta e um reais e 

quarenta e nove centavos), cujo prédio foi doado a UFG, conforme Termo de Doação nº 

001/2005, que, dividido em 240 meses (20 anos), dá o valor mensal de R$ 1.929,33” 

 

“Portanto, não se trata de concessão sem ônus para a FUNAPE, mas sim, com 

pagamento antecipado pelo respectivo uso, que decorridos o prazo de 20 (vinte) anos, ou 

seja, a partir de 08 de maio de 2026, a UFG reavaliará o valor da concessão da área de 

694,67 m² (área construída) pelo preço de mercado e passará a cobrar da FUNAPE pelo 

seu uso” 

 

“Esclarecemos ainda que a área onde o prédio foi construído pela FUNAPE é de 

propriedade da UFG (documento 6 anexo) e não da União. Conforme item 7 do 

PARECER nº 1252 - 5.12/2011/DPC/CONJUR-MP/CGU/AGU, “... a SPU não é 

responsável pela gestão do patrimônio das entidades federais integrantes da 

Administração indireta, quais sejam, fundações públicas, autarquias, empresas públicas 

e sociedades de economia mista, tendo em vista que, nos termos do Decreto-Lei nº 

200/67, tais entidades ostentam personalidade jurídica própria..” (grifo nosso), portanto 

não há necessidade de solicitar autorização ou manifestação da GRPU/SPU para 

construção e locação, não se aplicando, por conseguinte os termos da Lei 9638/98 ou o 

Decreto Lei 9760/46” (original sem grifo). 

 

“Quanto ao termo usado no Parecer AGU-PGF-PF-UFG/JC-062/06 (fls. 103/104), cujo 

teor transcreve-se, de forma parcial, in verbis : 

 

“Em obediência ao que determina o parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93, .........., 

visando, a primeira (minuta do Termo de Permissão de Uso nº 09-2006-P) o uso da área 

de 353,50m², COM ÔNUS para a permissionária (FUNAPE); a segunda  (minuta do 

Termo de Permissão de Uso nº 10/2006-P) visando permitir o uso da área de 296,50, 

SEM ÔNUS (aí entendido à FUNAPE), visto tratar-se de EDIFICAÇÃO DOADA pela 

permissionária (FUNAPE) à UFG”, informamos que desde 2006 a FUNAPE paga pelo 

uso desta área, conforme Contrato de Permissão de Uso nº 09/2006” 

 

“Esclarecemos que o prédio construído se trata de um anexo - veja fotos no documento 

7 anexo. 

 

“Com referência ao Contrato de Permissão de Uso nº 09/2006-P informamos que o 

contrato foi celebrado em 07 de maio de 2006 com vigência até 06 de maio de 2011, 
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podendo ser prorrogado por igual período, desde que acordado entre as partes, conforme 

Cláusula Segunda do referido contrato” (original sem grifo).“O Termo Aditivo nº 01, 

refere-se ao reajuste do valor mensal da contrapartida para R$ 756,92, a partir de 07 de 

maio de 2007” 

 

“O Termo Aditivo nº 02, refere-se ao reajuste do valor mensal da contrapartida para R$ 

801,57, a partir de 07 de maio de 2008. O Termo Aditivo nº 03, refere-se ao reajuste do 

valor mensal da contrapartida para R$ 844,69, a partir de 07 de maio de 2009” (original 

sem grifo). O Termo Aditivo nº 04, refere-se ao reajuste do valor mensal da contrapartida 

para R$ 1.000,00, a partir de 06 de maio de 2010”  

 

“O Termo Aditivo nº 05, refere-se ao reajuste do valor mensal da contrapartida para R$ 

1.200,00, a partir de 06 de maio de 2011 e a vigência do Contrato passa a ser de 06 de 

maio de 2011 a 05 de maio de 2016” (original sem grifo).“O Termo Aditivo nº 06, refere-

se ao reajuste do valor mensal da contrapartida para R$ 1.243,80, a partir de 05 de maio 

de 2012” (original sem grifo).“O Termo Aditivo nº 07, refere-se ao reajuste do valor 

mensal da contrapartida para R$ 1.343,92, a partir de 05 de maio de 2013” (original 

sem grifo).“O Termo Aditivo nº 08, refere-se ao reajuste do valor mensal da 

contrapartida para R$ 1.442,16, a partir de 04 de maio de 2014” (original sem grifo). 

 

“O Termo Aditivo nº 09, refere-se ao reajuste do valor mensal da contrapartida para R$ 

1.487,58, a partir de 04 de maio de 2015”. 

 

“Com relação às publicações no Diário Oficial da União e o colhimento de assinaturas 

das testemunhas nos Termos Aditivos, com a devida informação do número do CPF ou 

Matrícula, solicitaremos aos setores competentes, a devida observância ao cumprimento 

da lei, ou seja, publicação do ato no D.O.U (Diário Oficial da União) no prazo legal, 

bem como a identificação apropriada das testemunhas”. 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Após análise da documentação pertinente remetida à consideração desta equipe da 

CGU/GO e consequentes respostas formuladas pela IFES, tem-se a relatar: 

 

Alínea “a”) Contrato de Permissão de Uso nº 010/2006-P, de 07/05/2006, sem ônus, 

destinado à FUNAPE, com área total de 296,50 m²: 

 

A FUNAPE, por meio da ocupação da área de 259,04 m² sob domínio da UFG, com base 

no termo de doação, sem número, datado de 8 de dezembro de 2005, ergueu a edificação 

destinada a abrigar o prédio anexo à própria FUNAPE; não há dúvida, pois, que o terreno 

onde foi construído tal edificação vem servindo de anexo à sede da FUNAPE. 

 

Nessa mesma linha de raciocínio, quem assevera que a concessão do citado imóvel é sem 

ônus para a FUNAPE é a Cláusula Primeira - OBJETO -, inserida no contrato de 

permissão de uso nº 010/2006 - UFG x FUNAPE supramencionado. 

 

Quanto ao prazo de vigência previsto na avença acima destacada, para viger por vinte 

anos, acatou-se a justificativa da IFES, baseado no caput do art. 21 da Lei nº 9.636, visto 

que a mesma prevê tal hipótese. 

 

Decerto também que, com base na Certidão lavrada em 3 de outubro de 1984 pelo 

Cartório do Registro Geral de Imóveis de Goiânia/GO - 2ª Zona, consta o registro (R-1-

31.024), o qual, de forma parcial, transcreve-se: …., “FOI CONFERIDO” à Autora, 

“UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS”, autarquia em regime especial, criada pela 
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Lei nº 1.384-C, de 14/12/60, o “DOMÍNIO” DO IMÓVEL OBJETO DA MATRÍCULA 

SUPRA. Sem valor declarado. Não foi pago o ITBI, por ser a ora adquirente do domínio, 

imune de tributos, conforme art. 120, inciso I, da Lei nº 7.730, de 30/10/73 (Estadual)”. 

A oficial: - as. - Lucia Maria Valadão Machado - Oficial-Substituta. DOU Fé. …. É o 

que quanto ao pedido, me cabe certificar, dou fé. …. Goiânia, 03 de outubro de 1984. 

Lucia Maria Valadão Machado - Oficial-Substituta (original sem grifo). 

 

Importante frisar que, no contexto, a Lei nº 9.636 é omissa no concernente à cessão e à 

construção em área de terreno sob domínio da UFG, por força do Decreto-Lei nº 200, no 

que reza o art. 4º, inc. II, alínea “a”, ou seja, não entra no mérito de tal situação; por razões 

óbvias, ante o impasse ora detectado, ficando à mercê de prévia manifestação da área 

jurídica especializada (PF/UFG), visando o deslinde da controvérsia. 

 

Já com relação a outra questão pontual, abrangendo a cessão de uso de imóvel sob 

domínio da UFG, é fato que poderão ser cedidos, gratuitamente ou em condições 

especiais, sob qualquer dos regimes previstos no Decreto-Lei nº 9.760. 

 

No mais, alertamos que a cessão de uso de imóvel sob domínio e gerido pela UFG deverá 

ser autorizada em ato pelo Presidente da República, mediante termo (de cessão de imóvel) 

ou contrato específico (de cessão de imóvel), em estrito cumprimento à legislação vigente 

(caput do art. 18 c/c os § § 3º e 4º da Lei nº 9.636, complementado pelo art. 4º, inc. II, 

alínea “a” do Decreto-Lei nº 200). 

 

Alínea “b”) Contrato de Permissão de Uso nº 009/2006 - UFG, de 7 de maio de 2006, 

destinado à FUNAPE, na condição de permissionária, abrangendo a locação de uma área 

situada no prédio do Centro de Convivência do Campus II da UFG, Bairro Samambaia, 

com área total de 353,50 m²: 

 

Ratificamos que, tanto o Contrato de Permissão de Uso nº 009/2006 - UFG x FUNAPE, 

de 7 de maio de 2006 - FUNAPE, bem como os nove termos aditivos, tiveram, sem 

exceção, seus extratos publicados no Diário Oficial da União inobservando o prazo 

prescrito no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, cujo requisito far-se-ia essencial à 

sua validade, o que deixou de ser observado pela área técnica da UFG. 

 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

 

Recomendação 1: Diante do exposto, ante a necessidade da fiel observância por parte da 

direção superior da IFES ao cumprimento dos trâmites legais de sua alçada, na forma da 

legislação vigente, recomenda-se sejam ultimadas as seguintes providências:  a) proceder 

alterações dos Contratos de Permissão de Uso nº 009/2006 - UFG x FUNAPE e 010/2006 

- UFG x FUNAPE, assim como nos respectivos termos aditivos, de modo adequá-los às 

exigências da legislação vigente, consoante o disposto no art. 18, §§§ 2º, 3º e 5º, c/c o art. 

20, parágrafo único e caput do art. 21 da Lei nº 9.636, no Decreto - Lei nº 9.760, bem 

como no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666;  b) restituir à conta corrente do Tesouro 

Nacional os valores monetários relativos à cobrança da locação do imóvel sob o domínio 

da UFG, objeto dos Contratos de Permissão de Uso nº 009/2006 - UFG x FUNAPE e 

010/2006 - UFG x FUNAPE, a contar da data de lavratura de ambos, 7 de maio de 2006, 

até o momento atual (OUT/2016), valores estes a serem devidamente atualizados 

monetariamente segundo o índice oficial corretivo previsto na legislação em vigor, 

conforme caso a caso. 




