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RELATÓRIO Nº 201604714 
 
Universidade Federal de 
Uberlândia – UFU 
 

Ação/Programa: 

12364203220RK0031 - 

Educação Superior - 

Graduação, Pós-Graduação, 

Ensino, Pesquisa e 
Extensão / Funcionamento de 
Instituições de Ensino Superior 
de Ensino Superior. 
 

O presente trabalho foi 

realizado de 30/01 a 

02/02/2017 na sede da UFU, 

em Uberlândia - MG, tendo 

por objeto a avaliação da 

gestão da unidade, com foco 

no macroprocesso referente ao 

relacionamento entre a 

Universidade e sua fundação 

de apoio. 

 POR QUE O TRABALHO FOI 

REALIZADO? 

O relacionamento entre a Universidade e sua 

fundação de apoio tem acentuada relevância, 

considerando que tem estreita relação com a 

missão institucional da UFU. 

 

QUAIS AS CONCLUSÕES 

ALCANÇADAS? QUAIS 

RECOMENDAÇÕES FORAM 

EMITIDAS? 

 

Os exames de auditoria evidenciaram as 

seguintes situações em desacordo com a 

legislação e que demandam medidas corretivas, 

as quais podem comprometer o bom andamento 

do Programa e constituem obstáculos para o 

atingimento da missão da UFU: falta de 

publicidade dos ajustes firmados entre a UFU e 

as fundações de apoio no sítio eletrônico da 

universidade; falta de controles e rotinas de 

monitoramento das informações divulgadas 

pelas fundações de apoio; falta de abertura de 

contas específicas para cada projeto; pagamento 

mediante emissão de cheques; falta de controles 

pertinentes aos ressarcimentos devidos pelas 

fundações de apoio pelo uso de bens e serviços 

próprios da universidade; falta de publicação no 

Diário Oficial da União dos extratos de 

contratos firmados entre a UFU e a Fundap. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ministério da Transparência e 

Controladoria-Geral da União 
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Unidade Auditada: Fundação Universidade Federal - Uberlândia 

Exercício: 2016 

Processo: 00210.100031/2017-41 

Município: Uberlândia - MG 

Relatório nº: 201604714 

UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE 

MINAS GERAIS 

 

 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Superintendente da CGU-Regional/MG,  

 
 

Por meio deste Relatório, apresentam-se os resultados dos trabalhos de Avaliação dos 

Resultados da Gestão na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), realizados 

conforme os preceitos contidos na Ordem de Serviço nº 201604714 e em atendimento ao 

inciso II do art. 74, da Constituição Federal de 1988, de acordo com o qual cabe ao 

Sistema de Controle Interno: “comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à 

eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 

entidades da administração federal”. 

 

 

 

1. Introdução 

 
 

O presente trabalho foi realizado no campus sede da Universidade, em Uberlândia/MG, 

no período de 30/01 a 02/02/2017. Nenhuma restrição foi imposta à realização dos 

exames.  

 

1.1 Objetivos e questões de auditoria 
 

As verificações objetivaram avaliar o relacionamento entre a Universidade e as suas 

respectivas fundações de apoio, conforme a Lei nº 8.958/1994, alterada pelas Leis nº 

12.349/2010 e nº 12.863/2013, e o Decreto nº 7.423/2010, sob os seguintes aspectos: 
 

- existência de projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, 

científico e tecnológico ou estímulo à inovação, como condição à celebração de convênios 
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e contratos com as fundações para dar apoio a tais projetos, inclusive na gestão 

administrativa e financeira necessária à execução deles; 
 

- aprovação dos projetos pelas instâncias competentes da Universidade; 
 

- formalização dos processos de celebração de convênios e contratos; 
 

- existência de plano de aplicação dos recursos e sua compatibilidade com o objeto do 

projeto; 
 

- contabilização dos recursos dos projetos geridos pelas fundações de apoio; 
 

- controles adotados pela Universidade relativos aos projetos executados com a 

colaboração das fundações de apoio; 
 

- prestação de contas dos recursos dos projetos geridos pelas fundações de apoio e a 

respectiva aprovação posterior pela Universidade; e 

 

- publicação das informações relativas aos projetos executados com a colaboração das 

fundações de apoio na internet. 

 

Para tanto, o órgão central do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-

Geral da União definiu questões específicas de auditoria, reproduzidas no item 2 deste 

Relatório, acompanhadas das respectivas respostas. 

 

Ressalta-se que não integraram o escopo dos trabalhos exames pormenorizados das 

despesas executadas no âmbito de cada projeto. 
 

1.2 Metodologia 

 

Foram analisados oito processos de convênios/contratos, sendo cinco firmados entre a 

Universidade Federal de Uberlândia - UFU e a Fundação de Apoio Universitário – FAU, 

e três firmados com a Fundação de Desenvolvimento Agrário - Fundap. 

 

O critério para aferir a adequação de práticas, procedimentos e normatizações adotadas 

pela Universidade deu-se com base na legislação regente da matéria: Lei nº 8.958/1994 e 

seu regulamento, Decreto nº 7.423/2010. 

 

As questões eventualmente entendidas como impropriedades ou oportunidades de 

melhorias na gestão foram objeto de Solicitação de Auditoria para que houvesse 

manifestação da área auditada. 

 

A versão preliminar deste Relatório foi submetida à apreciação dos gestores, por meio do 

Ofício nº 6744/NAC/MG/Regional/MG-CGU, de 16/04/2017. Em resposta, mediante 

Ofício nº OF/R/UFU/183/2017, de 04/05/2017, o gestor ratificou o conteúdo do Relatório 

Preliminar. 

 
 

 

2. Resultados dos trabalhos 

 
 

Neste tópico serão apresentadas informações acerca das fundações de apoio vinculadas à 

UFU, da normatização interna e das respostas às questões de auditoria. 
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2.1 Questões de Auditoria 

2.2.1 Em que medida os normativos sobre o relacionamento entre a Ifes 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 no Decreto nº 7.423/2010? 

 

A Universidade Federal de Uberlândia - UFU apresentou os seguintes normativos 

expedidos pelo Conselho Universitário – Consun e pelo Conselho Diretor - Condir que 

são aplicados em sua relação com as fundações de apoio: Resolução Condir nº 01/1996; 

Resolução Consun nº 03/2002; Resolução Consun nº 04/2002; e Resolução Consun nº 

11/2003. 

 

A Resolução Condir nº 01/1996 trata principalmente dos procedimentos de proposição de 

projeto, formalização de contrato e protocolo de intenções. A Resolução Consun nº 

03/2002 regulamenta a participação da universidade e de seus servidores em cursos de 

especialização, aperfeiçoamento e extensão. A Resolução Consun nº 04/2002 refere-se à 

participação da universidade e de seus servidores em atividades relacionadas à prestação 

de serviços laboratoriais, de consultoria e assessorias, bem como atividades artístico-

culturais. Já a Resolução Consun nº 11/2003 é o normativo da Universidade Federal de 

Uberlândia - UFU que dispõe diretamente sobre as relações desta com as fundações de 

apoio.  

 

No entanto, não foram definidas: as hipóteses de concessão de bolsas e os valores; os 

critérios para a participação de servidores da universidade nas atividades realizadas pelas 

fundações de apoio; a obrigatoriedade em abrir conta específica para cada projeto a ser 

desenvolvido; as questões relacionadas à divulgação dos dados, documentos, relatórios e 

pagamentos referentes aos contratos firmados com a UFU, em sítio na rede mundial de 

computadores – internet; a forma de acompanhamento e controle da UFU sobre os 

contratos firmados com as fundações de apoio; das atribuições e das responsabilidades 

do coordenador do projeto; das obrigações das fundações de apoio e da UFU; 

detalhamentos sobre a prestação de contas dos contratos/convênios firmados como 

documentos a serem apresentados bem como os prazos; e os critérios e valores referentes 

ao ressarcimento pelas fundações de apoio pelo uso de bens e serviços da UFU. 

 

Por meio do ofício OF/R/UFU/043/2017, de 31/01/2017, a UFU informou que “Já está 

em fase final de elaboração minuta de Resolução para regular o relacionamento da 

Universidade com suas fundações de apoio, que esperamos aprová-la no Conselho 

Diretor em até 90 dias, em substituição às ora em vigor, tendo em vista que houve 

substancial alteração na legislação federal que rege o relacionamento com as fundações 

de apoio. Outra medida adicional será a aprovação de Resolução para regular cada 

regime de trabalho docente no âmbito da Universidade, como forma de aprimorar a 

gestão de pessoas e empreender controle e transparência ao exercício das atividades de 

ensino, pesquisa, extensão e gestão administrativa inerentes ao corpo docente da 

instituição.  

Essas duas resoluções irão possibilitar o controle das atividades docentes por intermédio 

das fundações de apoio e o pagamento de bolsas e retribuição pecuniária advinda da 

execução dos projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, 

científico e tecnológico e estímulo à inovação, bem como imprimir a indispensável 

transparência nessas ações acadêmicas.” 
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2.2.2 A fundação de apoio contratada/convenente está registrada e credenciada no 

Ministério da Educação e no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações? Em caso positivo, está dentro da validade de dois anos? 

 

Em relação às quatro fundações de apoio vinculadas à UFU, constatou-se a regularidade 

dos respectivos credenciamentos, nos termos do artigo 3º do Decreto nº 7.423 de 31 de 

dezembro de 2010, conforme detalhado a seguir: 

 

- Fundação de Apoio Universitário - FAU, CNPJ nº 21.238.738/0001-61, Portaria 

Conjunta do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

– MEC/MCTIC nº 56, de 14 de outubro de 2015, processo nº 23000.008644/2015-36;  

 

A Fundação de Desenvolvimento Agropecuário - Fundap, CNPJ 22.225.692/0001-09, 

Portaria MEC/MCTIC nº 69, de 19 de setembro de 2016, processo nº 

23000.012727/2015-20; 

 

Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia - Faepu, CNPJ 

25.763.673/0001-24, Portaria MEC/MCTI nº 27, de 12 de maio de 2016, processo nº 

23000.012728/2015-74;  

 

Fundação Rádio e Televisão da UFU - RTU, CNPJ 22.225.247/0001-49, Portaria 

MEC/MCTIC nº 87, de 12 de dezembro de 2016, processo nº 23000.010376/2015-12. 

 

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

estabelecidas pela Lei nº 8.958/1994, bem como nos seus regulamentos? 

 

Esta questão está desdobrada nos itens 2.2.3.1 a 2.2.3.5, a seguir. 

 

2.2.3.1. Os contratos e convênios são firmados a partir da existência prévia de 

projeto? 

 

Todos os processos de contratação ou de convênio analisados foram firmados a partir do 

respectivo projeto, sendo este o elemento essencial para sua autuação, em obediência ao 

art. 1º da Lei nº 8.958/1994. 

 

2.2.3.2 Há aprovação do projeto pelos órgãos acadêmicos da Ifes relacionados? 

 

Todos projetos analisados submeteram-se à aprovação dos colegiados da universidade.  

 

2.2.3.3 Os contratos e convênios são por tempo determinado? 

 

Todos os projetos e os contratos ou convênios decorrentes, celebrados com fundação de 

apoio, examinados pela equipe de auditoria, restringiram-se a um prazo determinado, 

sendo essa uma das condições necessárias à aprovação pelas instâncias competentes da 

Universidade, em consonância com o art. 1º da Lei nº 8.958/1994. 

 

2.2.3.4 Os contratos e convênios contêm clara descrição do projeto, dos recursos 

envolvidos, além de adequada definição quanto à repartição de receitas e despesas 

deles oriundas, bem como das obrigações e responsabilidades de cada uma das 

partes? 

 

Os termos de contratos contêm descrição suficiente dos requisitos de formalização.  
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2.2.3.5 Os contratos e convênios possuem cláusula expressa sobre prestação de 

contas? 

 

Os contratos e convênios firmados entre a UFU e as fundações de apoio, analisados pela 

equipe, possuem cláusula específica com determinação da contratada de prestar contas do 

projeto, com base no art. 11 do Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010. 

 

 

2.2.4 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 8.958/1994? 

 

Os projetos financiados por entidades de fomento à pesquisa, desenvolvimento e 

inovação, como Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig 

e outros, são celebrados pela UFU mediante Termos de Outorga e/ou Convênios, onde 

fica subentendida a anuência expressa da Universidade para que os correspondentes 

recursos sejam gerenciados pelas fundações de apoio fora da Conta Única do Tesouro 

Nacional, em linha com a permissão nesse sentido conferida pelo § 1º do art. 3º da Lei nº 

8.958, de 20 de dezembro de 1994, conforme verificado no Termo de Convênio nº 5.247, 

de 01 de março de 2015, firmado entre Fapemig e UFU, tendo como gestora a Facepe. 

 

2.2.5 Em que grau os elementos determinados pela Lei nº 8.958/1994, 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? 

 

Esta questão está desdobrada nos itens 2.2.5.1 a 2.2.5.9, a seguir. 

 

2.2.5.1 A Ifes possui registro centralizado referente a todos os dados relativos aos 

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

 

A entidade apresentou os controles aplicados à tramitação, aprovação e prestação de 

contas dos projetos. Contudo há restrições em relação à publicidade das informações, 

conforme descrito no item 1.1.1.1 do presente relatório.  

 

2.2.5.2 A Ifes possui controle no sentido de monitorar se as fundações de apoio 

divulgam em site próprio as informações constantes no art. 4º-A da Lei nº 

8.958/1994? 

 

A UFU não realiza o monitoramento das informações divulgadas pelas fundações de 

apoio no que diz respeito à execução dos projetos avençados entre eles. O item 1.1.1.2 

trata especificamente dessa questão.  

 

2.2.5.3 O órgão colegiado superior da Ifes possui sistemática de gestão, controle e 

fiscalização de convênios/contratos? 

 

O Consun é o órgão superior de deliberação coletiva da UFU, em matéria de 

administração financeira e política universitária, a quem compete formular a política 

global da instituição, conforme previsto no artigo 12 e seguintes do Estatuto da 

Universidade, aprovado pelo referido conselho em 18/12/1998. Desse modo, as ações 

promovidas pelas várias instâncias da organização para contratar ou conveniar com as 

fundações de apoio, consubstanciadas no rito de aprovação e controle dos projetos, são 
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decorrentes de delegação de competência conferida pelo Consun, bem como da estrutura 

de governança da Universidade. 

 

2.3.5.4 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 ou parcial que delegue a execução do objeto do contrato/convênio? 

 

As Fundações realizam a gestão dos recursos conforme Plano de Trabalho Aprovado. No 

âmbito da UFU, os aspectos observados quanto ao acompanhamento e avaliação da 

execução dos projetos são direcionados ao objeto descrito no projeto/plano de trabalho, 

suas metas, fases, vigência, eventuais reformulações (por meio de documentos formais 

com os órgãos concedentes envolvidos) e principalmente com base nos diversos relatórios 

gerenciais que são consultados via SIE/SG. 

 

Além de designar responsável para realizar a gestão e acompanhar a execução dos 

projetos, a execução do objeto dos projetos não é terceirizada, a não ser por meio de 

contratação para auxiliar os professores responsáveis pelo projeto como serviços de 

terceiros em geral. 

 

2.3.5.5 A Ifes verifica se a fundação 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 8.958/1994? 

 

O gerenciamento administrativo e financeiro dos projetos é efetuado sem abertura de 

conta específica, em desacordo com o § 2º do art. 4º-D da Lei nº 8.958, de 20/12/94, 

conforme relatado no item 1.1.1.3 deste Relatório. 

 

A movimentação dos recursos dos projetos não é realizada exclusivamente por meio 

eletrônico, mediante crédito de conta corrente de titularidade dos fornecedores e 

prestadores de serviço devidamente identificados. Alguns pagamentos e créditos de 

titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços são pagos por meio de cheques 

nominais, conforme relatado no item 1.1.1.4 deste Relatório.  

 

2.3.5.6 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? 

 

Não há controle específico dos recursos aportados e utilizados em cada projeto para fins 

de ressarcimento à Universidade, conforme descrito no item 1.1.1.5 do presente relatório. 

 

2.3.5.7 A Ifes recebe ressarcimento da fundação de apoio pelo uso de bens e serviços 

próprios da Universidade? 

 

Não foram comprovados os ressarcimentos das fundações de apoio pelo uso de bens e 

serviços próprios da Universidade, conforme descrito no item 1.1.1.5 deste relatório. 

 

2.3.5.8 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 

7.423/2010 (prestação de contas pelas fundações)? 

 

A UFU vem utilizando o Sistema de Informação para o Ensino - SIE, que reúne 

informações necessárias ao acompanhamento e controle da execução e/ou prestação de 
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contas dos Convênios/Termos de Cooperação, bem como disponibiliza relatórios que 

fornecem dados para a formatação de um relatório gerencial que demonstram valores 

liberados, valores empenhados, as notas de empenho relacionadas a cada convênio, itens 

de um processo de licitação, itens empenhados por gestora e período.  

 

2.3.5.9 A Ifes tem elaborado relatório final de avaliação dos projetos, conforme 

estabelece o § 3º do art. 11 do Decreto nº 7.423/2010? 

 

Da amostra analisada pela equipe da CGU, os projetos concluídos apresentavam relatório 

final elaborado pelo respectivo responsável. 

  
##/Fato## 

 

 

 

3. Conclusão 

 
 

Restaram evidenciadas as seguintes situações em desacordo com a legislação e que 

demandam medidas corretivas, as quais podem comprometer o bom andamento do 

Programa e constituem obstáculos para o atingimento da missão da UFU: falta de 

publicidade dos ajustes firmados entre a UFU e as fundações de apoio no sítio eletrônico 

da universidade; falta de controles e rotinas de monitoramento das informações 

divulgadas pelas fundações de apoio; falta de abertura de contas específicas para cada 

projeto; pagamento mediante emissão de cheques; falta de controles pertinentes aos 

ressarcimentos devidos pelas fundações de apoio pelo uso de bens e serviços próprios da 

universidade; falta de publicação no Diário Oficial da União dos extratos de contratos 

firmados entre a UFU e a Fundap. 
 

 

Belo Horizonte/MG, 01 de junho de 2017. 

 

 

 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 

Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado de Minas Gerais 
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_______________________________________________ 
Ordem de Serviço nº 201604714 

 

1 Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 

1.1 Funcionamento das Universidades Federais  

1.1.1 Gerenciamento de processos operacionais   

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Falta de publicidade dos ajustes firmados entre a UFU e as fundações de apoio no 

sítio eletrônico da universidade. 

 

Fato 
 

O Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010, em seu art. 12, § 2º, estabelece que os 

dados relativos aos projetos, incluindo sua fundamentação normativa, sistemática de 

elaboração, acompanhamento de metas e avaliação, planos de trabalho e dados relativos 

à seleção para concessão de bolsas, devem ser objeto de registro centralizado e de ampla 

publicidade pela instituição apoiada, tanto por seu boletim interno quanto pela internet. 

 

Não foram localizados, no sítio eletrônico da universidade, os dados relativos aos projetos 

desenvolvidos em parceria com suas fundações de apoio que se encontram em andamento. 

Da mesma maneira, não houve divulgação dos projetos por meio de boletins internos. 

Tais fatos contrariam o disposto no § 2º, do art. 12, do referido decreto. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Falta de implantação de mecanismos de controles internos, pela Universidade, visando à 

efetiva publicidade, no sítio eletrônico da universidade, dos ajustes firmados com as 

fundações de apoio. 

 

Pró-Reitor de Planejamento e Administração – incumbido do acompanhamento de 

contratos não adotou as medidas administrativas necessárias ao registro das informações 

dos projetos no sítio eletrônico da UFU. O inciso II do artigo 27 do Estatuto da UFU 

dispõe que compete à Pró-Reitoria de Planejamento e Administração – Proplad “elaborar 

diagnósticos, propor normas, coordenar, executar, registrar, documentar e expedir 

certidões dos programas, planos de ação e atividades orçamentárias, financeiras e 

contábeis”. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta ao questionamento da equipe de auditoria, a Universidade enviou 

correspondência eletrônica institucional, no dia 03/03/2017, manifestando-se nos 

seguintes termos:  

 

“Com a advento do Sistema – SEI, a perspectiva é que essa demanda será amplamente 

contemplada em cumprimento ao Decreto nº 8.539, de 08/10/2015 que dispõe sobre o 

uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos 

órgãos e das entidades da administração pública federal, direta, autárquica e 

fundacional com prazo estabelecido até final de 2017 para sua efetiva implantação. 
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##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Considerando que próprio sítio eletrônico da UFU informa que o “Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI! UFU) está disponível para servidores da Universidade Federal de 

Uberlândia que tenham email institucional @ufu.br”, não é possível vislumbrar como se 

dará a publicidade dos registros, diante da restrição de acesso do sistema. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Instituir rotinas que assegurem a publicação, no sítio eletrônico da 

UFU, dos dados relativos aos projetos desenvolvidos pelas Fundações de Apoio em 

parceria com a universidade. 

 

 

1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

A Universidade não possui controles e rotinas de monitoramento das informações 

divulgadas pelas fundações de apoio.  

 

Fato 
 

Verificou-se que a Universidade não possui controles e rotinas de monitoramento das 

informações divulgadas pelas fundações de apoio que devem, conforme disposto no 

artigo 4º-A da Lei nº 8.958 de 20 de dezembro de 1994, disponibilizar em sítio mantido 

na rede mundial de computadores – internet, as seguintes informações: 

 

a) Termos dos contratos firmados e mantidos pela fundação de apoio com as Instituições 

Federais de Ensino Superior - IFES; 

b) Relatórios semestrais de execução dos contratos; 

c) Relação dos pagamentos efetuados a servidores ou agentes públicos de qualquer 

natureza, bem como a pessoas físicas e jurídicas, em decorrência dos contratos/convênios; 

d) Prestações de contas. 

 

Ainda, o Decreto nº 7.423/2010, em seu art. 12, § 2º, estabelece que os dados relativos 

aos projetos, incluindo sua fundamentação normativa, sistemática de elaboração, 

acompanhamento de metas e avaliação, planos de trabalho e dados relativos à seleção 

para concessão de bolsas, devem ser objeto de registro centralizado e de ampla 

publicidade pela instituição apoiada, tanto por seu boletim interno quanto pela internet. 

Logo, a falta acompanhamento de metas dos projetos desenvolvidos pelas fundações de 

apoio constitui fragilidade que afeta diretamente o registro centralizado das informações 

pela universidade. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Falhas nos controles internos administrativos quanto ao monitoramento sistemático da 

publicação na internet pelas fundações de apoio da execução do objeto dos contratos 

firmados e mantidos com a UFU, nos termos da Lei nº 8.958, de 20/12/1994. 

 

Pró-Reitor de Planejamento e Administração – incumbido do acompanhamento da 

execução financeira e orçamentária do objeto dos contratos firmados com as fundações 

de apoio não adotou as medidas administrativas necessárias ao monitoramento do registro 

das informações dos projetos no sítio eletrônico das mesmas. A pró-reitoria limita-se à 
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aplicação de procedimentos de formalização e análise da prestação de contas dos ajustes 

firmados com as fundações de apoio. O inciso II do artigo 27 do Estatuto da UFU dispõe 

que compete à Pró-Reitoria de Planejamento e Administração – Proplad “elaborar 

diagnósticos, propor normas, coordenar, executar, registrar, documentar e expedir 

certidões dos programas, planos de ação e atividades orçamentárias, financeiras e 

contábeis”. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta ao item 6 da Solicitação de Auditoria 201604714/01, de 17/01/2017, a UFU 

encaminhou o ofício R/UFU/043, de 31/01/2017, informando que   

 

“O monitoramento do site das fundações de apoio é realizado de maneira esporádica, 

não havendo efetivamente uma rotina proposta para esse tipo de monitoramento, que na 

maioria das vezes é realizada via e-mail e/ou via fone. Uma das medidas de melhorias 

para otimizar o acompanhamento mais efetivo frente a tantas demandas é que a 

Universidade deverá desenvolver um Sistema para Controle e Acompanhamento das 

rotinas”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Universidade reconhece a falta de monitoramento das informações da execução do 

objeto dos projetos firmados com as fundações de apoio. Já a avaliação da efetiva 

implementação do sistema proposto pela Universidade, deve ser objeto de 

acompanhamento do controle interno. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Instituir mecanismos de controle para avaliar a adequação do conteúdo 

das informações disponibilizadas no "site" das Fundações de apoio da UFU, com a 

finalidade de atender ao disposto no art. 4º-A da Lei nº 8.958/1994. 

 

 

1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 

A UFU não verifica se os recursos dos projetos estão sendo movimentados em 

conta específica e individual. 

 

Fato 
 

O § 2º do art. 4º-D da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994 determina que os recursos 

provenientes de convênios e contratos que envolvam recursos públicos gerenciados pelas 

fundações de apoio sejam mantidos em contas específicas abertas para cada projeto. 

 

Foi constatado na execução dos Contratos nº 003/2014, nº 023/2015, nº 005/2015 e 

001/2016 que a Fundação de Apoio Universitário – FAU e a Fundação de 

Desenvolvimento Agropecuário - Fundap não abriram conta única e individual específica 

para os respectivos projetos, contrariando o disposto no referido dispositivo legal. Os 

recursos dos projetos referentes a esses contratos foram movimentados na mesma conta 

bancária, tanto na conta nº 5.191-8, quanto na conta nº 6.902-7, ambas da agência 2918-

1 do Banco do Brasil S.A. 

  
##/Fato## 

Causa 
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Falta de implementação de controles internos para acompanhamento da abertura e 

movimentação das contas correntes específicas dos convênios firmados com a Fundap. 

 

Pró-Reitor de Planejamento e Administração – não definiu os controles internos relativos 

à abertura e movimentação das contas correntes específicas dos convênios firmados pela 

Fundap. O inciso II do artigo 27 do Estatuto da UFU dispõe que compete à Pró-Reitoria 

de Planejamento e Administração – Proplad “elaborar diagnósticos, propor normas, 

coordenar, executar, registrar, documentar e expedir certidões dos programas, planos 

de ação e atividades orçamentárias, financeiras e contábeis” 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta à solicitação feita sobre a movimentação de recursos financeiros sem a 

abertura de conta específica para os respectivos projetos, a Universidade expediu e-mail 

no dia 03/03/2017, manifestando-se nos seguintes termos: 

 

“Contratos 003/2014, 005/2015 e 001/2016 - A conta bancária utilizada para 

movimentação dos recursos é uma conta única, porém o gerenciamento desses recursos 

são (sic) realizados por número de projeto. 

 

Contrato 023/2015 - Este contrato foi firmado atendendo as exigências da Resolução 

01/96 (Conselho de Diretor da UFU) que não indica necessidade conta específica. 

 

Considerando as melhorias necessárias propostas a serem realizadas a curto prazo, 

ressalta-se o esforço da instituição em (re) adequar as resoluções internas. Para tanto, 

a nova gestão assumida em janeiro de 2017, propôs como META 0 para os próximos 100 

dias do primeiro ano em exercício, a atualização dessas resoluções, onde as mesmas 

serão unificadas em uma única resolução, facilitando o entendimento e o cumprimento 

dos parâmetros legais. 

 

Em que pese o aspecto da abertura de conta corrente bancária específica para cada 

projeto, será um dos aspectos obrigatórios para conclusão dos atos de formalização do 

instrumento contratual que envolva a fundação de apoio.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A UFU confirmou a utilização de uma mesma conta bancária para a movimentação dos 

recursos dos Contratos 003/2014, 005/2015 e 001/2016, sendo o gerenciamento desses 

recursos realizado por número de projeto. 

 

Quanto ao Contrato 023/2015, a universidade cita a Resolução Condir 01/96 que “Dispõe 

sobre a participação da Universidade Federal de Uberlândia na execução de projetos 

desenvolvidos por fundações de apoio” para alegar que não indica necessidade de conta 

específica, mas não sinaliza qual dispositivo da norma ampara essa condição. 

 

Por fim, ficam as expectativas das melhorias necessárias propostas a serem realizadas, na 

atualização das resoluções e o cumprimento dos parâmetros legais, conforme informado 

pela UFU. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Instituir mecanismos de controle para verificar se os recursos dos 

projetos executados com a colaboração de fundação de apoio estão sendo movimentados 

em conta específica e individual.  
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1.1.1.4 CONSTATAÇÃO 
 

Pagamento mediante emissão de cheques. 

 

Fato 
 

Em relação ao Contrato n.º 050/2016, foram realizados pagamentos por meio de emissão 

de cheques, contrariando o disposto no art. 4º-D da Lei nº 8.958, de 20/12/94, que 

determina o pagamento mediante crédito em conta corrente de titularidade dos 

fornecedores e prestadores de serviços devidamente identificados. 

 
Quadro – Pagamentos mediante a emissão de cheques 

. 
Contrato nº 050/2016 - Apoio administrativo para execução do Programa Nacional do Livro 

Didático - PNLD 2018 – Química. 

Documento/Favorecido Cheque conta 75.686-5 ag 2918-1 BBSA 

CPF Data Valor (R$) Nº Data Valor 

***.297.790-** 06/05/2015 619,50 850001 05/05/2015 619,50 

***.197.943-** 18/06/2015 442,50 850020 15/06/2015 442,50 

***.774.586-** 22/06/2015 112,10 850022 19/06/2015 112,10 

***.346.506-** 05/08/2015 435,00 850025 05/08/2015 435,00 

***.683.856-** 05/10/2015 132,00 850028 05/10/2015 132,00 

***.683.856-** 16/11/2015 1.200,00 850032 16/11/2015 1.200,00 

***.683.856-** 15/01/2016 1.200,00 850034 15/01/2016 1.200,00 

Fonte: Prestação de Contas do Processo nº 050/2016. 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Falhas nos procedimentos contábeis que possibilitaram a realização de pagamentos em 

desacordo com a legislação. 

 

Pró-Reitor de Planejamento e Administração – incumbido do acompanhamento da 

execução financeira e orçamentária do objeto dos contratos firmados com as fundações 

de apoio não adotou as medidas administrativas necessárias ao controle dos pagamentos. 

A pró-reitoria limita-se à aplicação de procedimentos de formalização e análise da 

prestação de contas dos ajustes firmados com as fundações de apoio. O inciso II do artigo 

27 do Estatuto da UFU dispõe que compete à Pró-Reitoria de Planejamento e 

Administração – Proplad “elaborar diagnósticos, propor normas, coordenar, executar, 

registrar, documentar e expedir certidões dos programas, planos de ação e atividades 

orçamentárias, financeiras e contábeis”. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta ao questionamento da equipe de auditoria, a Universidade enviou 

correspondência eletrônica institucional, no dia 03/03/2017, manifestando-se nos 

seguintes termos: 

 

“O referido contrato teve a conta movimentada no Banco do Brasil e transferências para 

outras agências tem custo muito elevado, optando pela emissão de cheques. Os 

pagamentos citados ambos os beneficiários possuem contas de outras agências bancárias 

e por este motivo a emissão de cheques. 
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A partir da aprovação da nova Resolução, não serão mais realizados pagamentos em 

cheque”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Embora a entidade reconheça a falha e informe as providências que já estariam em 

andamento, por se tratar de fato consumado, a regularização da situação só poderá ser 

confirmada em futuras auditorias. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Instituir procedimentos contábeis capazes de impossibilitar a 

realização de pagamentos em desacordo com a legislação. 

 

 

1.1.1.5 CONSTATAÇÃO 
 

Falta de controles pertinentes aos ressarcimentos devidos pelas fundações de apoio 

pelo uso de bens e serviços próprios da universidade. 

 

Fato 
 

Não foram identificados os controles pertinentes aos ressarcimentos devidos pelas 

fundações de apoio pelo uso de bens e serviços próprios da universidade. Ainda, nos autos 

dos processos dos Contratos de nº 003/2014; nº 023/2015; nº 005/2015 e nº 001/2016, 

não constavam os comprovantes dos valores referentes aos ressarcimentos devidos pela 

Fundação de Desenvolvimento Agrário – Fundap, o que configura descumprimento do 

disposto no artigo 6º da Lei nº 8.958/1994. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Falha na implementação de procedimentos relativos aos ressarcimentos devidos pelas 

fundações de apoio à UFU.  

 

Pró-Reitor de Planejamento e Administração – incumbido do acompanhamento de 

contratos não adotou as medidas administrativas necessárias à realização dos devidos 

ressarcimentos devidos à UFU pela Fundap. O inciso II do artigo 27 do Estatuto da UFU 

dispõe que compete à Pró-Reitoria de Planejamento e Administração – Proplad “elaborar 

diagnósticos, propor normas, coordenar, executar, registrar, documentar e expedir 

certidões dos programas, planos de ação e atividades orçamentárias, financeiras e 

contábeis”. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta ao questionamento da equipe de auditoria, a Universidade enviou 

correspondência eletrônica institucional, no dia 03/03/2017, manifestando-se nos 

seguintes termos:  

 

“Contratos 003/2014, 005/2015 e 001/2016 - A FUNDAP tem repassado todas as taxas 

do Fundo Institucional para a UFU. Contrato 023/2015 - A Fundação somente 

administrou a gestão administrativa e financeira dos recursos do projeto cujo objeto é 

executado pela Universidade, ou seja a Fundação não utilizou e nem utiliza bens ou 

serviços da UFU”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
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Análise do Controle Interno 
 

Quanto aos Contratos de n.º 003/2014, n.º 005/2015 e n.º 001/2016, a UFU informou que 

a Fundap tem repassado todas as taxas do Fundo Institucional para a universidade, mas 

não apresentou os documentos comprobatórios dos valores ressarcidos. Com relação ao 

Contrato n.º 023/2015, há previsão de percentual para a UFU no valor de R$ 168,00 (12% 

de R$ 1.400,00) conforme item “08. Descrição Orçamentária” do Anexo I do Termo de 

Contrato (Projeto de Atividade de Pesquisa ICIAG). Da mesma forma, o comprovante de 

ressarcimento não foi apresentado. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Implementar rotinas ou procedimentos para verificação da completude 

e adequabilidade dos registros contábeis das fundações de apoio da UFU com vistas à 

promoção do ressarcimento pelo uso dos bens e serviços da Universidade.   

 

 

1.1.1.6 CONSTATAÇÃO 
 

Falta de publicação no Diário Oficial da União dos extratos de contratos firmados 

entre a UFU e a Fundap. 

 

Fato 
 

Não foram localizadas, nos autos dos processos dos contratos nº 003/2014, nº 023/2015; 

nº 005/2015 e nº 001/2016, as cópias da publicação no Diário Oficial da União dos 

extratos dos ajustes. Caso não tenham sido publicados no DOU, resta configurada a 

inobservância do disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/1993. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Falta de controles internos de acompanhamento da formalização dos contratos firmados 

com a FUNDAP, culminou com a inobservância do disposto no parágrafo único do art. 

61 da Lei nº 8.666/1993. 

 

Pró-Reitor de Planejamento e Administração – não instituiu controles internos para 

acompanhar a formalização dos contratos firmados com as fundações de apoio da UFU. 

O inciso II do artigo 27 do Estatuto da UFU dispõe que compete à Pró-Reitoria de 

Planejamento e Administração – Proplad “elaborar diagnósticos, propor normas, 

coordenar, executar, registrar, documentar e expedir certidões dos programas, planos 

de ação e atividades orçamentárias, financeiras e contábeis”. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta ao questionamento da equipe de auditoria, a Universidade enviou 

correspondência eletrônica institucional, no dia 03/03/2017, manifestando-se nos 

seguintes termos: 

 

“Considerando que os contratos citados acima, não cumpriram efetivamente a via de 

regra de aprovação na área competente à formalização no âmbito da UFU e apesar das 

tratativas realizadas terem sido diretamente efetuadas entre a Unidade Acadêmica e a 

própria Fundação de Apoio, essa fragilidade, ocasionou portanto a ausência de 

publicação no D.O.U–Diário Oficial da União. A UFU, ciente dessa fragilidade, tem 

como proposta o (re)alinhamento dos procedimentos de formalização dos projetos que 
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culminam ou não em instrumentos contratuais (convênios, contratos, termo de 

cooperação e congêneres); para que essa ação tenha efetivo acompanhamento da área 

competente. Assim, torna-se necessário o cumprimento fiel do rito de tramitação dos 

projetos no âmbito da instituição”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A UFU confirmou que não houve a devida publicação no Diário Oficial da União dos 

contratos indicados. 

 

Em que pese a alegação de que não houve aprovação na área competente e das tratativas 

serem realizadas diretamente entre a Unidade Acadêmica e a Fundap, há assinatura do 

Reitor em todos os contratos relacionados acima, evidenciando que a UFU tinha ciência 

dos projetos. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Implementar controles internos de acompanhamento da formalização 

dos contratos firmados com a FUNDAP, em observância ao disposto no parágrafo único 

do art. 61 da Lei nº 8.666/1993. 
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