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Secretaria Federal de Controle Interno 

 

 Unidade Auditada: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

Exercício: 2015 

Município: Brasília - DF 

Relatório nº: 201600409 

UCI Executora: SFC/DS/CGEDUS - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Educação I 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Análise Gerencial 

 

 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 201600409, e consoante o 

estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, de 06/04/2001, 

apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas anual do exercício de 

2015, apresentada pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB). 

 

1. Introdução 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 04 a 22/04/2016, por meio de testes, 

análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob exame e a partir da 

apresentação do processo de contas pela unidade auditada, em estrita observância às normas de 

auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal.  

 

Foram realizados: exame das peças que instruíram a prestação de contas da Universidade de 

modo a avaliar sua conformidade; avaliação da execução física e financeira das ações da LOA; 

avaliação dos indicadores instituídos pela Universidade; quanto aos recursos humanos foram 

realizados cruzamento dos registros no SIAPE e a legislação de pessoal; análise dos registros de 

admissão, aposentadoria, reforma e pensão no Sisac; cruzamento de base de dados da RAIS e dos 

servidores ativos; verificações de informações no SIAFI, cruzamento de dados dos contratos 

terceirizados regulares e entrevistas baseada em amostra não probabilística. Foi realizado, também, 

levantamento de todos os acórdãos com determinação para a Unidade, tendo sido verificado a 

inexistência de determinações do TCU com menção para a atuação da CGU. Foram incluídas, ainda, 

neste relatório os registros relevantes obtidos dos trabalhos realizados em 2015 referentes ao 

Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) e à Avaliação da qualidade e suficiência dos 

controles internos administrativos instituídos pela Universidade em relação à gestão dos instrumentos 

firmados com as Fundações de Apoio.   

 

O escopo dos trabalhos de auditoria de contas do exercício de 2015 foi firmado por meio da 

Ata de Reunião realizada em 26/11/2015, entre a DS/SFC – Diretoria da Área Social e a Secretaria 

de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação/TCU). Concordaram as 

unidades técnicas do TCU e da CGU, quanto às seguintes avaliações a serem contempladas no 

Relatório de Auditoria das Universidades: 
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1. Avaliação, considerando a natureza jurídica e o negócio da unidade prestadora da conta 

(UPC), da conformidade das peças exigidas nos incisos I, II e III do art. 13 da IN TCU nº 

63/2010 com as normas que regem a elaboração de tais peças;  

 

2. Avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, em especial quanto à 

eficácia e eficiência no cumprimento dos objetivos estabelecidos no plano estratégico e da 

execução física e financeira das ações da LOA vinculadas a programas temáticos, 

identificando as causas de insucessos no desempenho da gestão; 

 

3. Avaliação dos indicadores instituídos pela UPC para aferir o desempenho da sua gestão, 

pelo menos, quanto à: capacidade de representar, com maior proximidade possível, a situação 

que a UPC pretende medir e de refletir os resultados das intervenções efetuadas na gestão; 

capacidade de proporcionar medição da situação pretendida ao longo do tempo, por 

intermédio de séries históricas; confiabilidade das fontes dos dados utilizados para o cálculo 

do indicador, avaliando principalmente, se a metodologia escolhida para  coleta, 

processamento e divulgação é transparente e replicável por outros agentes, internos ou 

externos à UPC; facilidade de obtenção dos dados, elaboração do indicar e de compreensão 

dos resultados pelos usuários da informação; e a razoabilidade dos custos de obtenção do 

indicador em relação aos benefícios da medição para a melhoria da gestão da unidade; 

 

4. Avaliação da gestão de pessoas contemplando, em especial: a observância da legislação 

sobre remuneração, em especial, ao pagamento de vantagens, vencimento básico, assistência 

pré-escolar, fundamentos de aposentadoria, adiantamento de férias, pagamentos em 

duplicidade, remuneração superior ao teto, pagamentos a filha maior solteira, pagamento de 

pensão em duplicidade, dentre outros; tempestividade e qualidade dos registros pertinentes a 

atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria, reforma e pensão no Sistema de 

Apreciação e Registro dos atos de admissão e concessões (SISAC); qualidade do controle da 

UPC para identificação e tratamento das acumulações ilegais de cargos; e ações e iniciativas 

da UPC para a substituição de terceirizados irregulares, conforme plano ajustado com o 

Ministério do Planejamento e o Ministério Público do Trabalho; 

 

5. Avaliação da qualidade e suficiência dos controles internos administrativos instituídos pela 

Universidade em relação à gestão dos instrumentos firmados com as Fundações de Apoio, 

especialmente, em relação aos seguintes aspectos: normativos existentes que regulam essa 

relação; diretrizes para pactuação de contratos/convênios; transparência das informações; 

acompanhamento e controle dos contratos/convênios, inclusive suas prestações de contas. As 

análises contextualizam-se a partir da descrição dos ajustes celebrados entre as Universidades 

e fundações de apoio abrangendo, no mínimo, as seguintes informações: número do 

contrato/convênio; objeto; identificação da Fundação e dos subcontratados; valores 

contratados/conveniados; e situação da execução.  Resultados de avaliação realizada em 2015 

podem ser encontrados no Relatório de Auditoria nº 201505005, o qual é anexado ao presente 

relatório; e 

 

6. Avaliação sobre a execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES 

abrangendo: a adequação da escolha das áreas de atuação; dos critérios de seleção dos 

beneficiários; da divulgação do programa; e da suficiência dos controles administrativos 

instituídos pela área responsável pela gestão do programa. As análises contextualizam-se a 

partir da descrição, no mínimo, das seguintes informações: execução orçamentária e 

financeira do Programa; área de atuação; critérios de seleção adotados; mecanismos de 

divulgação do Programa; e avaliação realizadas sobre a execução do Programa. Resultados de 

avaliação realizada em 2015 podem ser encontrados no Relatório de Auditoria nº 201504852, 

o qual é anexado ao presente relatório. 
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Destaca-se que os exames realizados foram parcialmente impactados em decorrência da não 

disponibilização de informações solicitadas e reiteradas formalmente pela equipe de auditoria da 

CGU, conforme registro nos itens 1.1.1.2, 1.1.1.3 e 2.1.3.1 dos achados.  

 

O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos Trabalhos, que 

contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de Auditoria, que contém o 

detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em subsídio ao julgamento das contas 

apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da União – TCU. 

 

 

2. Resultados dos trabalhos 

 

De acordo com o escopo de auditoria acordado entre a Controladoria-Geral da União e o 

Tribunal de Contas da União foram efetuadas as seguintes análises: 

 

2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 

 

Considerando a natureza jurídica e o negócio da Fundação Universidade de Brasília (FUB), o 

presente item teve como objetivo avaliar a conformidade das peças de que tratam os incisos I, II e III 

do art. 13 da IN TCU nº 63/2010, incluídas no sistema do Tribunal de Contas da União (e-Contas).  

 

 A avaliação consistiu em verificar se as informações apresentadas nas peças estão estruturadas 

de acordo com os dispositivos legais do TCU (IN TCU 63/2010, DN 147/2015, Portaria TCU 

321/2015) e com as orientações previstas no Sistema e-Contas (tópicos de ajuda).  

 

 Concluiu-se que os Pareceres de Auditoria Interna e do Colegiado, o Relatório de Correição 

e as Declarações de integridade (SIASG/SICONV; Gestão orçamentária, financeira e patrimonial; e 

SIAFI) estão aderentes às normas e orientações do Tribunal.  

 

 Para as demais peças foram identificadas as seguintes inconsistências:  

 

a) Rol de Responsáveis – não inclusão, no e-contas, de todos os substitutos que exerceram tal 

atribuição em 2015.   

 

b) Relatório de Gestão – ausência de registro de informações relevantes nos itens: 

Organograma funcional da unidade, Apresentação e análise de indicadores de desempenho e Atuação 

da Unidade de Auditoria Interna; e inclusão de informação com dúbio entendimento no item 

Execução descentralizada com transferência de recursos; 

 

c) Declaração sobre a entrega das declarações de Bens e Renda (DBR) – ausência de registro 

de informação complementar; e 

 

            d) Declaração Sisac – declaração inconsistente com os fatos apurados.   

##/Fato## 

2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

 

Foi verificado se os resultados quantitativos e qualitativos da unidade estão sendo atendidos, 

bem como se os objetos dos gastos estão coerentes com as respectivas finalidades. 

 

A FUB não possui objetivos, programas ou iniciativas relativas a programas temáticos no 

Plano Plurianual – PPA, mas executa 8 ações orçamentárias vinculadas a programas temáticos no 

PPA. Foram selecionadas 3 ações, conforme o quadro abaixo, todas vinculadas ao programa temático 

2032.  
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Ações Dotação 

atualizada 

Percentual 

executado 

Meta física 

orçamentária 

Realização 

20 RK – Funcionamento de 

Instituições Federais de 

Ensino Superior 

R$ 473.439.147,00 

 

45,12% 54.000 alunos 46.961 alunos 

8282 – Reestruturação e 

expansão de instituições 

federais de ensino superior 

 

R$ 89.956.161,00 

 

21,25% 16 projetos* 10 projetos** 

4002 – Assistência ao 

estudante de ensino superior 

R$ 28.352.556,00 

 

50,00% 450.000 

benefícios 

280.485 

benefícios 

Total R$ 591.747.864,00 

 

41,72%   

* 15 projetos relativos ao localizador 0053, no Distrito Federal, e 1 projeto relativo ao localizador 7130, Faculdade de Ciências da Saúde – No Distrito 

Federal.  
** 9 projetos relativos ao localizador 0053, no Distrito Federal, e 1 projeto relativo ao localizador 7130, Faculdade de Ciências da Saúde – No Distrito 

Federal.   

 

Foram comparados os dados descritos no Relatório de Gestão 2015 com os disponíveis no 

SIOP – Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal – e, em geral, os dados 

do Relatório de Gestão 2015 estão em conformidade aos do SIOP. 

 

Com relação ao alcance dos resultados, concluiu-se que a unidade tem atingido os objetivos 

das três ações analisadas. Houve limitações na eficácia das ações, isto é, no cumprimento das metas 

previstas na lei orçamentária anual, porém com eficiência na alocação dos recursos, se considerado o 

custo unitário por unidade da meta. 

 

No entanto, há limitações com relação à aferição da eficiência e eficácia das ações analisadas 

que decorrem da qualidade das metas propostas e da estimativa de dotação orçamentaria, conforme a 

seguir:  

 

 Ação 8282 – As metas são aferidas por projetos executados, contudo trata-se de um programa 

em extinção, cujos projetos são significativamente distintos uns dos outros, variando de 

aquisições de materiais a reestruturações pedagógicas;  

 Ação 20RK – A meta é o número de alunos matriculados, cuja principal dificuldade de 

aferição diz respeito aos diferentes custos médios por curso ofertado;  

 Ação 4002 – A meta é o número de benefícios concedidos, dentre os quais se destacam os 

auxílios socioeconômicos, as refeições gratuitas no Restaurante Universitário e a moradia 

estudantil, os quais possuem variados custos de manutenção. 

 

Há, ainda, o risco de que as estimativas das dotações orçamentárias afetem diretamente os 

indicadores de eficiência, caso se subestime ou superestime o montante previsto.  

 

Com relação às baixas execuções orçamentárias verificadas nas três ações avaliadas, a FUB 

informou, no Relatório de Gestão e por meio de resposta à Solicitação de Auditoria 201500409/11, 

que se devem a restrições na liberação de recursos orçamentários e financeiros no referido exercício.

  

Foi realizada, ainda, uma avaliação da execução física do PNAES, que se demonstrou positiva 

quanto à alocação dos recursos do programa e de seu público-alvo, à exceção do apontamento contido 

no item 3.2.1.2 do Relatório, que identificou a utilização de recursos do PNAES para pagamento 

referente à utilização do Restaurante Universitário por alunos de pós-graduação.  

   

##/Fato## 
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2.3 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ 

 

O objetivo do trabalho foi verificar se os indicadores de desempenho da gestão instituídos pela 

unidade atendem aos critérios de Completude, Utilidade, Comparabilidade, Confiabilidade, 

Acessibilidade e Economicidade. Verificou-se que a maioria desses requisitos foi atendida, com 

algumas ressalvas detalhadas a seguir. 

   

  Os indicadores de desempenho de gestão, no âmbito das universidades federais são os 

seguintes: 

 

a) custo corrente/aluno; 

b) aluno/professor; 

c) aluno/funcionário; 

d) funcionário/professor; 

e) Grau de Participação Estudantil (GPE); 

f) Grau de Envolvimento com Pós-Graduação (GEPG); 

g) Conceito CAPES; 

h) Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD); 

i) Taxa de Sucesso na Graduação (TSG); 

 

 

Esse conjunto de indicadores decorre de auditoria de natureza operacional do TCU realizada na 

Universidade de Brasília, que teve por objetivo a seleção e a apuração de indicadores que pudessem 

retratar aspectos relevantes do desempenho das instituições de ensino superior. Posteriormente, a 

sistemática foi testada em outras cinco Universidades Federais, resultando em relatório que 

consolidou os resultados, o qual foi apreciado pelo tribunal por meio da Decisão 408/2002 do Plenário 

do TCU. Essa Decisão determinou então às Instituições Federais de Ensino Superior inclusão dos 

indicadores mencionados nos Relatórios de Gestão anuais, bem como a criação de grupo de contato 

entre a SESu/MEC, SFC/CGU e a 6º Secex/TCU, a fim de orientar as IFES quanto à implementação 

padronizada desses indicadores.  

 

A Decisão nº. 408/2002 foi atualizada pelos Acórdãos n.1043/2006 e n.2167/2006, os quais 

ampliaram o conjunto de indicadores que deveriam ser apresentados no Relatório de Gestão e 

recomendaram a apresentação de análises dos dados, considerando suas séries históricas. Outra 

alteração foi a determinação de que os componentes “Custo Corrente” e “Funcionário Equivalente” 

fossem desdobrados em dois valores: um que inclui os dados referentes ao Hospital Universitário 

(HU) e outro que exclui esses dados.  

 

Completude 

 

A completude se refere à capacidade dos indicadores de representar adequadamente a 

amplitude e a diversidade de características do fenômeno monitorado, resguardado o princípio da 

seletividade e da simplicidade (TCU 2010)1.  

 

De acordo com o artigo 3º do Estatuto da UnB: 

 

São finalidades essenciais da Universidade de Brasília o ensino, a pesquisa e a extensão, 

integrados na formação de cidadãos qualificados para o exercício profissional e empenhados na busca 

de soluções democráticas para os problemas nacionais. 

 

Os indicadores de desempenho tratados aqui estão relacionados em grande medida com o 

ensino de graduação e pós-graduação. A relação do custo corrente/aluno, por exemplo, é um indicador 

                                                 
1 Técnica de Indicadores de desempenho para auditorias. Portaria – SEGECEX Nº 33, de 23 de Dezembro de 2010. 
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de economicidade e eficiência na alocação de recursos, mas restrito apenas ao ensino, já que mede a 

quantidade de gastos correntes por aluno, incluindo alunos de pós-graduação.  

 

A Taxa de Sucesso na Graduação é um indicador de eficácia na entrega dos produtos (alunos 

formados), mas, da mesma forma que o indicador custo corrente/aluno, também não mede a entrega 

dos produtos oferecidos no âmbito da pesquisa e extensão. Outra ressalva é que o indicador se 

restringe ao ensino de graduação e não há um indicador nos mesmos moldes para a pós-graduação.  

 

Os indicadores Grau de Envolvimento com Pós-Graduação (GEPG) e Conceito CAPES, estão 

ligados, ainda que indiretamente, à área de pesquisa, sobretudo no caso deste último. 

 

Portanto, se verifica que os indicadores retratam de forma parcial o desempenho 

(economicidade, eficiência e eficácia) em relação aos objetivos definidos para a universidade, já que 

priorizam a avaliação do ensino de graduação, não tratando da extensão e tratando apenas 

parcialmente da pesquisa. 

 

Utilidade 

 

Os indicadores de desempenho utilizados pelas universidades federais, como visto acima, 

trazem informações importantes e são fontes de informações potencialmente relevantes aos gestores 

para tomada de decisões gerenciais.  

 

Entretanto, por meio das respostas à Solicitação de Auditoria 201600409/06, de 12/04/2016, 

não obtivemos elementos de que os indicadores de desempenho estão efetivamente sendo utilizados 

pela alta administração como subsídios para tomada de decisões estratégicas, já que não nos foi 

encaminhado nenhum documento que evidencie tal situação, como atas de reuniões, orientações 

internas e etc. 

 

Comparabilidade 

 

A comparabilidade é a capacidade de proporcionar a medição da situação pretendida ao longo 

do tempo levando a formação de séries históricas.  

 

As séries históricas são importantes para a avaliação da evolução do desempenho da unidade. 

No caso das universidades federais, em função da Decisão nº. 408/2002, que determinou a divulgação 

de indicadores de desempenho no Relatório de Gestão, já se formou uma série histórica de mais de 

dez anos. Assim, os referidos indicadores possuem o atributo da comparabilidade. 

 

Confiabilidade 

 

A maioria dos dados é obtida diretamente dos sistemas corporativos SIAFI, SIAPE, SIPES e 

SIGRA. Assim, grande parte dos dados são obtidos de fontes primárias, o que contribui para a 

confiabilidade da informação. 

 

As informações obtidas pela FUB no SIAFI foram conferidas por meio de consultas a esse 

sistema, das quais obteve-se dados semelhantes. Eventuais inconsistências foram justificadas por 

alterações no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP.  

 

Por outro lado, o Decanato de Planejamento e Orçamento – DPO utiliza informações 

produzidas em outros decanatos, ou seja, dados não primários, o que torna a informação mais 

vulnerável e impede a conferência do cálculo por terceiros. 
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Acessibilidade 

 

A acessibilidade diz respeito à facilidade de obtenção dos dados, elaboração do indicador e de 

compreensão dos resultados pelo público em geral.  

 

Os indicadores aqui tratados são de fácil compreensão pelo público em geral. No entanto, os 

dados não são de fácil obtenção, pois não estão totalmente disponíveis em sistemas corporativos e o 

setor responsável pelo cálculo dos indicadores, setor vinculado ao DPO, depende de informações 

produzidas por outros setores, como visto no item anterior. 

 

Economicidade 

 

  A economicidade se refere à razoabilidade dos custos de obtenção do indicador em relação 

aos benefícios para a melhoria da gestão da unidade. Não existem altos custos envolvidos na obtenção 

dos indicadores, pois muitos dos dados são disponíveis em sistemas corporativos.   

##/Fato## 

 

 

2.4 Avaliação da Gestão de Pessoas 

 

A auditoria realizada sobre a gestão de recursos humanos da FUB teve por objetivo: avaliar a 

observância da legislação sobre remuneração; tempestividade e qualidade dos registros pertinentes a 

atos de admissão de pessoal e concessão de aposentadoria, reforma e pensão no Sistema de 

Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessão (SISAC); qualidade do controle da 

Unidade para identificar e tratar as acumulações ilegais de cargos; e ações e iniciativas da Unidade 

para a substituição de terceirizados irregulares. 

 

A metodologia utilizada pela equipe de auditoria foi diferenciada para cada item. Quanto à 

remuneração de pessoal (ativos, inativos e pensionistas), foi realizada uma análise censitária no 

SIAPE a partir de ocorrências pré-estabelecidas (cruzamento entre os registros no SIAPE e a 

legislação de pessoal das unidades) registradas no Sistema de Trilhas deste órgão de controle. Quanto 

aos registros no sistema corporativo, foi realizada uma análise censitária de todos os registros de 

admissão, aposentadoria, reforma ou pensão no SISAC. Quanto à acumulação funcional foi realizado 

um cruzamento entre a base de dados RAIS e os servidores ativos, a partir de amostra não estatística 

com intuito de se verificar irregularidades na acumulação de cargos. A respeito de terceirizados 

irregulares, foi realizada verificação no SIAFI, cruzamento de CPF dos contratados terceirizados 

novos com os CPF de terceirizados irregulares e entrevista baseada em amostra não probabilística.    

 

Nesse contexto, o resultado dos exames evidenciou as seguintes situações: 

 

Observância da legislação sobre a remuneração de pessoal 

 

Para verificar a conformidade da folha de pessoal e da concessão de aposentadorias e pensões, 

este órgão de controle realiza, periodicamente, análise nos sistemas coorporativos da Administração 

Pública Federal. Assim, por meio de cruzamentos de bases de dados, são identificadas inconsistências 

de informações, as quais são registradas no Sistema de Trilhas de Pessoal, ao qual a Unidade de 

Pagamento (UPAG) da Universidade de Brasília tem total acesso para conhecimento e inserção de 

providências quanto aos fatos apresentados.  

 

Em 2015 foi realizada carga no sistema referente aos pagamentos realizados pela FUB no mês 

de junho de 2015, tendo sido apontadas 16 inconsistências, a seguir descritas, para a apreciação da 

Universidade.  
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Descrição da Ocorrência 

Quantidade 

de 

servidores 

relacionados 

Quantidade 

de 

ocorrências 

apresentadas 

pela FUB 

Ocorrências 

sanadas 

totalmente 

pelo gestor 

001 – Servidores com desconto de faltas ao 

serviço na folha, sem o respectivo registro no 

cadastro. 

02 00 00 

002 – Servidores com registro de falta ao serviço 

no cadastro, sem o respectivo desconto na folha. 
03 03 00 

022 – Servidores percebendo a opção referente 

ao cargo em comissão/DAS/CD ainda nos 

termos da Lei 8.911/94.  

02 00 00 

032 – Servidores que percebem auxílio-

alimentação em duplicidade. 
01 00 00 

036 - Servidores que recebem Quintos/Décimos 

pelo módulo PIF concomitante com pagamento 

judicial para o mesmo objeto. 

02 00 00 

044 – Servidores que recebem devolução de PSS 

em duplicidade com abono de permanência 
01 00 00 

052 – Instituidores de pensão sem pensionista ou 

com pensionista excluído. 
03 03 03 

55A - Pagamento de Gratificação Natalina/13° 

Salario com base de cálculo acrescida de valor 

superior a 30% em relação ao considerado para 

o cálculo da antecipação da gratificação 

natalina/13° salário (1 ano anterior). 

01 00 00 

066 - Servidores Aposentados pela EC 41 ou 

Posterior com valor do VB informado. 
01 01 00 

Total 16 07 03 

 

 

Conforme se verifica no quadro acima, das 16 inconsistências apresentadas à Universidade, 

em 2015, somente 07 (44% do total) sofreram avaliação e encaminhamento de providências via 

sistema, e destas apenas 3 (19% do total) foram consideradas solucionadas.  Permanecem pendentes 

de atendimento 13 (81% do total) inconsistências. Ressalta-se o baixo índice de atuação da Unidade, 

situação também ocorrida no exercício de 2014, no qual a Unidade apresentou providências referente 

a apenas 38% das inconsistências apontadas (52 inconsistências de 137).  

 

 

Sistema de Apreciação e Registros dos Atos de Admissão e Concessões (SISAC)  

 

Quanto ao cadastramento dos processos referentes aos atos de pessoal no Sistema de 

Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessão – SISAC, verificou-se que, no exercício 

de 2015, a Unidade deixou de registrar 14 atos de admissão, situação ajustada somente após o 

conhecimento do fato pela Unidade, incorrendo, portanto, em registros fora do prazo. Além disso, 

houve o registro de 4 pensões civis também fora do prazo de 60 dias, previsto na Instrução Normativa 

- TCU nº 55/2007, para registro no SISAC e posterior encaminhamento dos atos ao órgão de controle 

interno.  

 

Tal situação revela falhas nos mecanismos de controle interno da unidade, fato agrado em 

razão de ser reincidência. Os Relatórios de auditoria de contas de 2010 e 2011 já haviam apontado as 

mesmas falhas.  
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Acumulação Ilegal de Cargos  

 

Com o objetivo de avaliar a qualidade do controle da unidade jurisdicionada para identificar 

e tratar situações de irregularidade no exercício das funções dos servidores da Universidade 

submetidos ao regime de dedicação exclusiva, realizou-se cruzamento de dados dos servidores da 

FUB (SIAPE – março 2015) com os dados da base CNPJ (2015) da Receita Federal, tendo sido 

verificado a existência de 20 ocorrências que configuram indícios de descumprimento à proibição do 

art. 117, inciso X, da Lei 8.112/1990 – exercício de gerência ou administração de sociedade privada, 

personificada ou não.  

 

O resultado foi apresentado à FUB por meio da Nota de Auditoria n° 201504193/01 e emitidas 

recomendações de apuração das situações e de restituição de valores ao Erário, para os casos em que 

restar configurada a irregularidade. O acompanhamento das providências vem sendo realizada por 

meio do Plano de Providências Permanente, via sistema Monitor.  

 

Quanto ao acúmulo exclusivo de cargos públicos, a Coordenadoria de Controle Interno do 

Decanato de Gestão de Pessoas informa que realiza pesquisas no SIAPE e nos portais de transparência 

do governo federal e do Distrito Federal, a fim de avaliar vínculos empregatícios de candidatos 

aprovados em concurso público. 

 

Todavia, em cruzamento realizado por este órgão de controle, utilizando a base da RAIS, 

foram diagnosticados servidores da FUB com indícios de acúmulo com cargos do executivo do 

Distrito Federal, bem como com órgãos da União não pertencentes ao Executivo.  Uma amostra de 

21 casos a serem verificados foi encaminhada para a FUB. Decorrido o prazo para manifestação da 

Unidade, foram feitas recomendações, por meio da Nota de Auditoria nº 201600409/01, de 

29/06/2016, para que a FUB instaure Processos Administrativos Disciplinares nos casos pertinentes 

originados a partir dessa amostra, bem como para que aperfeiçoe seus mecanismos de controles 

internos. 

 

Terceirizados irregulares 

 

A Fundação Universidade de Brasília, o Ministério da Educação – MEC e o Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG firmaram acordo com o Ministério Público do Trabalho 

– MPT, por meio do PAJ n. 608/2009, com vistas ao desligamento dos colaboradores sem vínculo 

formal com a instituição, também designados como colaboradores “precarizados” ou “SICAP”, e o 

ingresso de servidores concursados para substituí-los. 

 

No quadro a seguir, declarado pela FUB, se verifica a evolução do quantitativo de 

colaboradores sem vínculo com a universidade, de 2012 até 2015, bem como a quantidade de vagas 

abertas por meio de concurso público: 

  

 Quadro – Evolução do quantitativo de “precarizados” de 2012 a 2015. 

 
 

Se verifica, pela leitura do referido quadro, que houve o desligamento dos colaboradores 

“SICAP”, na forma em que haviam sido contratados anteriormente.  

 

Para verificação da efetividade da medida adotada pela FUB, foram realizados os seguintes 

testes: cruzamento dos antigos “SICAP” com a lista de terceirizados que trabalham ou trabalharam 

Ano 2012 2013 2014 2015 

Quantidade de “precarizados”  649 564 241 0 

Quantidade de Servidores admitidos para substituir 

“precarizados” 

0 277 221 190 

Fonte – Relatório de atividades enviado ao Ministério Público do Trabalho. 
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para empresas regularmente contratadas pela FUB, cujos contratos se encontravam vigentes em 2015; 

e buscas no SIAFI de pagamento por ordem bancária a esses colaboradores nos exercícios de 2015 e 

2016. 

 

Foram diagnosticados 10 terceirizados que trabalham ou trabalharam para empresas 

regularmente contratadas pela FUB, cujos contratos se encontravam vigentes em 2015. Foram 

entrevistados seis desses colaboradores, que, em regra, desempenhavam atividades não constantes do 

plano de cargos da FUB. 

 

Entretanto, foi diagnosticado possível desvio de função dentre essas funções terceirizáveis, 

em especial no caso de contínuos, devido perda de objeto de parte de suas funções. Em entrevista 

com um servidor que exerce esse cargo, foi notado que a função por ele desempenhada se assemelha 

mais a de um recepcionista. A auditoria interna da FUB está realizando, em 2016, análise censitária, 

a fim de prevenir e corrigir impropriedades tais como o desvio de funções nos contratos de 

terceirização. 

 

No tocante às buscas no SIAFI, foram diagnosticadas 538 ordens bancárias para pagamento, 

nos anos de 2015 e 2016, a um total de 109 antigos colaboradores “SICAP” após a data declarada de 

seus desligamentos. Apesar de terem sido solicitados esclarecimentos por meio de solicitação de 

auditoria, a FUB não se manifestou conclusivamente até a elaboração deste relatório, tendo solicitado 

prazo adicional de 45 dias para encaminhamento de resposta à solicitação. 

 

Em vista dos fatos relatados, entende-se que não restou comprovada a completa substituição 

dos SICAP. A FUB deve adotar medidas para avaliar as situações identificadas nesta auditoria e, caso 

se identifique a permanência irregular desses colaboradores, promover a efetiva adoção das medidas 

acordadas com o Ministério Público do Trabalho, bem como a apuração de responsabilidades por seu 

descumprimento. Por fim, não ficou esclarecido o motivo dos pagamentos realizados aos antigos 

colaboradores após a data dos respectivos desligamentos, devendo a FUB averiguar a situação e 

adotar medidas para regularizar eventuais problemas. 

 Fato## 

2.5 Avaliação da Qualidade e Suficiência dos Controles Internos Administrativos Instituídos 

Pela Universidade em Relação à Gestão dos Instrumentos Firmados com as Fundações de Apoio 

 

A avaliação realizada teve como foco o relacionamento entre as Fundações de Apoio e a 

Universidade de Brasília, tendo como base os mandamentos da Lei 8.958/1994 e Decretos 

7.243/2010, 8.240/2014 e 8.241/2014, e para tal estabeleceu-se cinco questões de auditoria.  

 

Para respondê-las, utilizou-se de entrevistas com os gestores, análise documental, observação 

e circularização. Os resultados dos trabalhos fundamentaram-se, ainda, nas manifestações 

apresentadas pela Universidade, na análise dos contratos e convênios da amostra definida e dos 

normativos existentes objetivando testar a efetividade e a aplicação de rotinas, procedimentos e 

controles administrativos. 

 

Verificou-se que a FUB, como instituição apoiada, não tem cumprido de forma plena o papel 

estabelecido na Lei nº. 8.958/94 e normativos correlatos, pois os controles internos implementados 

para o acompanhamento e controle dos atos administrativos relacionados aos contratos e convênios 

firmados com suas fundações de apoio são eivados de fragilidades e necessitam de urgente atenção e 

ações mais efetivas por parte da administração da Universidade. 

 

As análises sobre o relacionamento da FUB com suas fundações de apoio culminaram em 

alguns aspectos positivamente avaliados, como:  

 

 Existência de normativo que trata sobre a relação entre ela e as fundações de apoio. 

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
11 

 Existência de normativo prevendo a autorização da participação de servidores em projetos 

desenvolvidos pelas fundações de apoio com critérios e procedimentos. 

 

 Registro e credenciamento válidos das duas fundações atuantes junto à Universidade 

(FUNAPE e FINATEC). 

 

 Todos os contratos/convênios da amostra analisada foram firmados a partir da existência 

prévia de projeto. 

 

 Os projetos que perpassam pela Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos (DPA) são 

aprovados pelo órgão colegiado. 

 

 Todos os projetos analisados possuíam tempo determinado de início e fim. 

 

 Os instrumentos contratuais continham clara descrição do projeto, recursos envolvidos, 

obrigações e responsabilidades de cada uma das partes e cláusula expressa sobre prestação de 

contas. 

 

Por outro lado, restaram evidenciadas situações em desacordo com a legislação, as quais 

demandam medidas corretivas, a saber:  

 

 Incompatibilidades do normativo interno com a Lei nº. 8.958/1994 e com o Decreto nº. 

7.423/2010. 

 

 Projetos aprovados sem o aval da DPA e cujas aprovações pelo órgão colegiado não foram 

verificadas. 

 

 Inexistência de registro centralizado dos dados relativos aos projetos realizados por meio da 

contratação de fundação de apoio. 

 

 Inexistência de publicação dos dados relativos aos projetos em boletins internos e, ainda, 

publicação insatisfatória de dados dos projetos no site da FUB. 

 

 Ausência de monitoramento, por parte do CONSUNI, da divulgação em site próprio, pelas 

fundações de apoio, das informações constantes no art. 4º-A da Lei nº. 8.958/94. 

 

 Inexistência de sistemática de acompanhamento para verificação se os recursos dos projetos 

são aplicados em finalidade diversa, bem como se há subcontratação total ou parcial. 

 

 Inexistência de procedimento para verificar se houve abertura, bem como movimentação de 

recursos em conta única para cada projeto. 

 

 Insuficiência de controle contábil específico dos recursos aportados e utilizados em cada 

projeto para fins de ressarcimento. 

 

 Rotinas informais e insuficientes para a análise das prestações de contas dos projetos; e 

inexistência de relatório final de avaliação de projeto finalizado. 

 

É importante destacar que em 2008 a CGU realizou auditoria especial com o intuito de 

verificar graves indícios de irregularidades no relacionamento entre Fundação Universitária de 

Brasília (FUBRA), Fundação de Estudos e Pesquisas em Administração (FEPAD), Fundação de 

Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC), Fundação de Apoio ao Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico na Área de Saúde (FUNSAUDE) e Fundação Universidade de Brasília 

(FUB).  
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Ficou constatada a inexistência de controles, rotinas e procedimentos administrativos com o 

intuito de mitigar os riscos inerentes. Como consequência foram verificados prejuízos ao erário de 

aproximadamente R$ 221.000.000,00 decorrentes de pagamentos sem previsão legal, acumulações 

ilícitas de cargos, favorecimento de familiares e sócios de empresas, irregularidades na realização de 

despesas, sobrepreços e superfaturamento na contratação/execução de obras e serviços de engenharia, 

irregularidades na cessão de imóveis da Universidade, desvios de recursos de projetos, 

direcionamento na contratação de empresas, aquisição irregular de armas, simulação de licitações, 

pagamentos irregulares na contratação de serviços, utilização de recursos em finalidades diversas da 

pactuada, dentre outras. Tais situações ensejaram recomendações para tratamento dos graves fatos 

apontados, em especial com relação à abertura de procedimentos administrativos, ressarcimento de 

recursos e abertura de Tomada de Contas Especiais (TCE).  

 

Após esse episódio, a Lei nº. 8.958/1994 sofreu profundas alterações por meio da Lei nº. 

12.349/2010 e Lei nº. 12.863/2013, as quais se relacionaram à instituição de controles e vedações 

mais rígidos. 

 

Apesar dos problemas identificados na auditoria especial realizada pela CGU em 2008, da 

repercussão nos veículos de imprensa sobre as irregularidades detectadas e das alterações promovidas 

na legislação que regulamenta a relação Universidade x Fundações de Apoio, verificou-se que os 

controles internos da gestão em relação aos contratos firmados com as fundações de apoio, não 

obstante alguns aperfeiçoamentos, ainda possuem fragilidades significativas que mantêm o risco de 

ocorrência de irregularidades e malversação de recursos públicos. 

 /Fato## 

2.6 Avaliação Sobre a Execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES 

 

A avaliação da execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) 

estabeleceu-se com foco em 6 questões de auditoria, tendo sido objetos de auditoria os normativos 

existentes, os procedimentos adotados no fluxo de seleção de alunos e de pagamento de benefícios, 

bem como as informações disponibilizadas nos sistemas informatizados e as atividades operacionais 

da unidade. As técnicas aplicadas consistiram em entrevistas com gestores, conferência de cálculos e 

análise documental. 

 

A Universidade estabeleceu 5 modalidades de benefícios que se utilizam de recursos do 

PNAES e visam suprir as diferentes necessidades dos alunos, quais sejam: bolsa-alimentação, auxílio-

alimentação, auxílio-moradia, auxílio-socioeconômico e auxílio-emergencial. A análise realizada 

concluiu que elas foram baseadas em demandas da comunidade acadêmica; levam em consideração 

outras ações assistenciais internas e externas à Universidade; possuem previsão de uso adequada às 

modalidades previstas no Decreto 7.234/2010 e atendem aos objetivos dessa norma. No entanto, é 

necessário estabelecer uma metodologia de revisão dos valores dos auxílios, periódica e baseada em 

estudos ou valores de referência.  

 

 A Universidade demonstrou empenho na divulgação adequada do programa, utilizando-se de 

mecanismos considerados apropriados pela auditoria. O público alvo tem sido atingido, considerando 

o número de 4.680 beneficiários, em 2015, das políticas assistenciais.  

 

 Do ponto de vista de aderência ao Decreto 7.234/2010, os critérios estabelecidos pela 

Universidade de Brasília para a seleção de beneficiários da assistência estudantil estão adequados, 

pois agem em fatores que poderiam afetar a evasão e retenção escolar decorrentes de insuficiência 

financeira. Entretanto foram verificadas fragilidades no processo de avaliação socioeconômica, que 

serve de entrada para os participantes da assistência estudantil e nos normativos que regem os 

benefícios concedidos.  
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 A Avaliação realizada sobre a estrutura do setor responsável pela execução da política pública 

indica que: a) a norma de criação e definição de competências vigente encontra-se defasada em 

relação à realidade operacional da unidade; b) o perfil quantitativo e qualitativo da força de trabalho 

está adequado ao desempenho das atividades da área; c) a unidade dispõe de recursos tecnológicos 

necessários ao desempenho de suas atividades rotineiras e utiliza-se de 3 sistemas informatizados que 

necessitam de melhorias, diante das fragilidades identificadas; e d) a maioria das normas que regem 

os processos seletivos estão formalizadas, necessitando, no entanto, de aprimoramentos. A unidade 

utiliza-se para a execução de suas atividades de documento denominado “instrumental”, o qual 

necessita de formalização. 

 

  No tocante aos controles administrativos relativos à seleção de alunos no âmbito do programa 

verificou-se que os processos de seleção são regulados por edital. O setor dispõe de sistema para 

auxílio do processo de seleção de beneficiários e as informações prestadas são avaliadas 

individualmente por assistentes sociais. Neste tocante verificaram-se fragilidades no procedimento 

de avaliação, havendo a necessidade de aprimoramentos. Destaca-se, positivamente, a iniciativa da 

unidade de instituir “auditoria interna” com o intuito de analisar processos de benefícios já concedidos 

para a detecção de eventuais erros procedimentais que possam ocasionar erros de avaliação 

socioeconômica de estudantes. 

 

 Quanto aos controles administrativos relativos ao processo de pagamentos não foram 

identificadas ocorrências com potencial de prejuízos ao Erário, exceto pelo uso dos recursos para 

pagamento de alimentação a alguns alunos de pós-graduação. De modo geral, os controles dos fluxos 

de pagamento dos auxílios se mostram razoáveis.  

 

 A unidade, desde 2014, não vem realizando avaliações dos resultados do PNAES no âmbito 

da Universidade, conforme determina o inciso II do § único do art. 5° do Decreto 7.234/2010. O 

monitoramento da redução das taxas de evasão e retenção deve fazer parte dessa avaliação, pois 

constitui objetivo do PNAES. 

 

  Não obstante a inexistência de normas que preveem contrapartida obrigatória, no âmbito do 

PNAES, a FUB estabeleceu critérios de contrapartida para a maioria dos programas ofertados. No 

caso, trata-se de contrapartidas de cunho acadêmico. Tal medida se revela pertinente, tendo em vista 

os objetivos estabelecidos no art. 2° do Decreto 7.234/2010, especialmente aquele que visa à redução 

das taxas de retenção e evasão.    

##/Fato## 

2.7 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

 

Com a finalidade de verificar a adequada e oportuna implementação das recomendações 

expedidas pela Controladoria-Geral da União em ações de controle realizadas junto a Fundação 

Universidade de Brasília (FUB), foram levantadas as recomendações existentes e pendentes de 

solução até o final do exercício de 2015. 

 

No que se refere às recomendações emitidas pela CGU, em razão de ações de controle 

realizadas na Universidade, verificou-se baixo percentual de atendimento, considerando que das 83 

recomendações vigentes em 2015, a Unidade atendeu à apenas 31 delas (37,3%).  Tal situação implica 

em elevado risco na gestão da unidade, já que boa parte dessas recomendações são estruturantes, ou 

seja, aquelas que visam sanar as causas das falhas, de modo definitivo. 

 

A mesma situação foi verificada no monitoramento das ocorrências de inconformidade da 

folha de pagamento de pessoal e da concessão de aposentadorias e pensões.  Das 153 ocorrências 

apontadas e vigentes em 2015, a Unidade Pagadora da FUB não apresentou justificativas para 94 

delas e, das apresentadas, 25 não elidiram as situações apresentadas, ou seja, foram sanadas apenas 

15,7% do total de ocorrências vigentes em 2015.  
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Verificou-se, ainda, a ausência/morosidade em 2015 de implantação, pela FUB, de medidas 

saneadoras relativas às irregularidades apontadas no Relatório de Demanda Externa – RDE n° 

00190.014992/2008-28, volumes A, B, C, D, E, F e G. Tal situação se prolonga desde 2013. Apesar 

dos esforços deste órgão de controle, por meio de reuniões e encaminhamentos de expedientes 

solicitando as medidas adotadas pela Universidade para solução das pendências, a unidade não tem 

se manifestado, demonstrando omissão quanto à adoção de medidas para solucionar as irregularidades 

apontadas. Ressalta-se que as principais situações apontadas nos relatórios envolvem ressarcimento 

de recursos ao Erário, a apuração de responsabilidades e a abertura de Tomadas de Contas Especial 

(TCE). 

 

  Tais situações denotam fragilidade na estrutura interna da Universidade para o 

acompanhamento e atendimento das recomendações da CGU, bem como omissão da Entidade quanto 

à promoção de medidas saneadoras diante das graves situações de irregularidades apresentadas.    

##/Fato## 

2.8 Avaliação do CGU/PAD 

 

A Portaria CGU n° 1.043, de 24 de julho de 2007, estabelece a obrigatoriedade de uso do 

Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) para o gerenciamento das informações 

sobre processos disciplinares no âmbito do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal. 

Objetivando verificar o atendimento às previsões dessa Portaria, realizou-se o confronto entre a 

relação dos processos administrativos instaurados em 2015 e apresentada pela Universidade de 

Brasília com a lista de processos do relatório emitido por meio do Sistema CGU-PAD. Como 

resultado verificou-se a reincidência quanto ao não registro de processos administrativos no sistema 

e registros fora do prazo previsto na Portaria. 

 

Como causa da situação apontada, verificou-se fragilidades dos controles internos da Unidade 

responsável, decorrente de morosidade ou omissão na implementação de medidas saneadoras ao 

atendimento das recomendações anteriores da CGU. 

 /Fato## 

2. 9 Ocorrências com dano ou prejuízo  

 

Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário. 

 

3. Conclusão 

 

Em face dos exames realizados, verificamos que a unidade elaborou todas as peças a ela 

atribuídas pelas normas do TCU para o exercício de 2015, sendo que o Relatório de Gestão da 

Unidade, o Rol de responsáveis e outras peças complementares apresentaram falhas de conteúdo.  

 

A avaliação sobre os indicadores apontou falhas quanto aos critérios de utilidade, 

confiabilidade e acessibilidade.  

 

Na área de Pessoal, verificou-se baixo índice de atuação do setor quanto ao atendimento às 

inconsistências relativas à folha de pagamento de pessoal. Constatou-se reincidência quanto à 

ausência de registros e à efetivação de registros fora do prazo no sistema SISAC, conforme previsto 

na IN TCU n° 55/2007.  

 

No que se refere aos controles internos administrativos instituídos pela Universidade em 

relação à gestão de instrumentos firmados com Fundações de Apoio, verificou-se que a FUB não tem 

cumprido de forma satisfatória o papel estabelecido na Lei n° 8.958/94 e normativos relacionados. 

Dentre as principais impropriedades verificadas destaca-se incompatibilidades do normativo interno 

com a Lei nº. 8.958/1994 e com o Decreto nº. 7.423/2010; projetos aprovados sem o aval da DPA; 

inexistência de sistemática de acompanhamento para verificação se os recursos dos projetos são 

aplicados em finalidade diversa da pactuada, bem como se há subcontratação total ou parcial; 
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insuficiência de controle contábil específico dos recursos aportados e utilizados em cada projeto para 

fins de ressarcimento; rotinas informais e insuficientes para a análise das prestações de contas dos 

projetos; e inexistência de relatório final de avaliação de projeto finalizado. 

 

Quanto ao PNAES, a avaliação do Programa demonstrou-se positiva. Não obstante, 

impropriedades foram verificadas e merecem aprimoramentos, tais como: fragilidade no processo de 

avaliação socioeconômica; defasagem na norma de criação do setor responsável; sistemas 

informatizados com necessidade de melhoria; necessidade de formalização de documentos; ausência 

de avaliação dos resultados do Programa no âmbito da Universidade.   Destaca-se a iniciativa da Setor 

em instituir “auditoria interna” objetivando a análise dos processos de benefícios já concedidos par a 

detecção de eventuais erros procedimentais que possam ter ocasionado erros de avaliação. 

 

Na verificação da adequabilidade e oportunidade da implementação das recomendações 

expedidas pela CGU em ações de controle realizadas verificou-se baixo percentual de atendimento 

tanto quanto às recomendações vigentes em 2015 (37,3%), quanto às ocorrências de inconformidade 

da folha de pagamento de pessoal (15,7%). Ressalta-se o fato de que no caso da folha de pagamento, 

a Unidade deixou de apresentar informações de providências para 61,4% das ocorrências. No que se 

refere às recomendações, a Universidade não apresentou nenhuma manifestação à solicitação de 

auditoria, de modo a justificar/esclarecer o baixo percentual de atendimento. 

 

Ainda, quanto à implementação das recomendações, destaca-se a ausência/morosidade de 

implantação, pela FUB, de medidas saneadoras referentes às irregularidades apontadas no Relatório 

de Demanda Externa – RDE n° 00190.014992/2008-28, cuja as situações apresentadas envolvem 

apuração de responsabilidade, ressarcimento de recursos ao Erário e abertura de Tomada de Contas 

Especial (TCE). Não obstante os esforços desta Controladoria, a Universidade não tem se manifestado 

quanto às medidas adotadas para a solução das graves irregularidades registradas. 

 

Finalmente, quanto aos registros de processos disciplinares no Sistema de Gestão de Processos 

Disciplinares (CGU-PAD), verificou-se, também, a reincidência quanto ao não registro de processos 

administrativos e de registros fora do prazo previsto na Portaria CGU n° 1.043/2007. 

 

Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o presente 

relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de 

Auditoria. 

 

Brasília/DF. 
Nome: ALEXANDRE AUGUSTO SILVA 

Cargo: AUDITOR FEDERAL DE FINANCAS E CONTROLE 

 

Assinatura:  
 

Nome: JOSE GARIBALDE DE SOUZA 

Cargo: AUDITOR FEDERAL DE FINANCAS E CONTROLE 

 

Assinatura:  
 

Nome: VINICIUS ALVES DOS SANTOS PEREIRA 

Cargo: AUDITOR FEDERAL DE FINANCAS E CONTROLE 

 

Assinatura:  
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_____________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

Achados da Auditoria - nº 201600409 

 

1 CONTROLES DA GESTÃO                           

1.1 CONTROLES INTERNOS                             

1.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 

 

Avaliação da conformidade das peças exigidas nos incisos I, II e III do art. 13 da IN TCU n° 

63/2010 

 

Fato 

 

Considerando a natureza jurídica e o negócio da unidade prestadora de contas (UPC), o 

presente item teve como objetivo avaliar a conformidade das peças de que tratam os incisos I, II e III 

do art. 13 da IN TCU nº 63/2010, incluídas pela Fundação Universidade de Brasília (FUB) no sistema 

do Tribunal de Contas da União (e-Contas), quais sejam: o rol de responsáveis, o relatório de gestão, 

parecer da Unidade de Auditoria Interna, parecer do conselho de colegiado e relatório da área de 

correição e declarações de integridade.  

 

 A avaliação consistiu em verificar se as informações apresentadas nas peças estão estruturadas 

de acordo com os dispositivos legais do TCU e com as orientações do e-Contas.  

 

 Quanto aos Pareceres de Auditoria Interna e do Colegiado, ao Relatório de Correição e as 

Declarações de integridade, excetuando-se às citadas no item 3 abaixo, as análises realizadas 

concluíram pela aderência destas peças às normas e orientações do Tribunal. Com relação às peças a 

seguir destacadas foram identificadas as seguintes inconsistências: 

 

1. Rol de Responsáveis (lista de agentes que desempenharam durante o exercício em referência, 

as naturezas de responsabilidades previstas no art. 10° da IN TCU 63/2010.) 

 

 Registro de substitutos dos titulares – conforme § 5° do art. 6° da DN TCU 147/2015 o 

responsável substituto constará do rol somente se tiver efetivamente exercido a 

substituição do titular no exercício de referência das contas. Apesar da homologação 

realizada no sistema e-contas, no que concerne ao Rol de Responsáveis, ocorreu a 

impossibilidade de inclusão de todos os substitutos que exerceram tal atribuição no 

exercício de 2015.   

 

2. Relatório de Gestão 2015  

 

 Item 1.4 Organograma funcional, do Capítulo Visão Geral da Unidade Prestadora de 

Contas – o item restringiu-se a apresentação do organograma e de sua estrutura de forma 

sucinta. Deixou-se de registrar informações das áreas mais estratégicas da gestão da UPC, 

destacando-se as principais competências, os titulares responsáveis e os períodos de 

atuação, conforme orientação no e-Contas; 

 Item 2.3 Apresentação e análise de indicadores de desempenho, do Capítulo Planejamento 

Organizacional e Desempenhos Orçamentário e Operacional – A unidade focou em 

apresentar indicadores de desempenho produzidos por entidades externas que a avaliam. 

Quanto a Indicadores próprios, foco do item, citou especificamente os relativos à gestão 

de pessoas. No entanto restringiu-se a apresentar informações gerais sobre estes. Não 

apresentou as informações mínimas exigidas pela orientação do TCU, tais como: índice 
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de referência, índice previsto para ser alcançado no exercício, índice alcançado no 

exercício, periodicidade em que os indicadores são medidos. 

 Item 2.5 Execução descentralizada com transferência de recursos, do Capítulo 

Planejamento Organizacional e Desempenhos Orçamentário e Operacional – A unidade 

incluiu na análise crítica informação referente ao Relatório de fiscalização da CGU n° 

1249807, a qual induz ao entendimento de que não foram verificadas impropriedades 

quanto à execução dos recursos descentralizados para a consecução do objeto do convênio. 

Faz-se necessário, no entanto, informar que o trabalho citado verificou as seguintes 

situações: a) falhas de formalização do convênio; b) desembolso de recursos sem a devida 

comprovação da execução física da obra; e c) avaliação da prestação de contas referente 

ao convênio concluindo pelo não cumprimento do objeto conveniado.   De modo a dirimir 

as situações apontadas foram emitidas recomendações de aprimoramento dos controles 

internos do setor responsável, apuração de responsabilidade e a instauração de Tomada de 

Contas Especial – TCE. Tais situações foram apresentadas e discutidas com o gestor 

federal;  

 Item 3.2 Atuação da unidade de auditoria interna, do capítulo Governança – alguns 

aspectos sugeridos pela orientação TCU não foram abordados no texto: a) indicação do 

estatuto ou normas que regulam a atuação da auditoria interna; b) demonstração de como 

a área de auditoria interna está estruturada; c) informações sobre como se certifica de que 

a alta gerência toma conhecimento das recomendações feitas pela auditoria interna; e d) 

descrição da sistemática de comunicação à alta gerência; 

 

 

3. Declarações de Integridade (Declaração sobre a entrega das Declarações e Bens e Renda – 

DBR – pelos servidores e Declaração sobre a integridade e completude dos registros de atos no Sisac): 

 

 DBR – A unidade deixou de apresentar informações adicionais sobre a sistemática de 

coleta das Declarações.  

 Sisac – Fatos declarados estão inconsistentes com a situação apurada. A Declaração 

assinada em 19/02/2016 afirma que todos os atos de admissão, de concessão de 

aposentadorias, reforma e pensão relativos ao pessoal da FUB estão devidamente 

registrados no Sisac. Esta situação diverge dos fatos apurados durante o trabalho de 

auditoria, conforme apontado no item 2.1.1.1 deste Relatório. A regularidade dos registros 

referentes ao Sistema se concretizou apenas em 18/04/2016, após questionamento da 

auditoria.  

  

##/Fato## 

1.1.1.2 INFORMAÇÃO 

 

Baixa implementação de providências em atendimento às recomendações da Controladoria-

Geral da União. 

 

Fato 

 

A unidade vem apresentando ao longo do tempo baixo percentual de atendimento às 

recomendações emitidas pela CGU. Essa falta de atendimento abrange as recomendações 

monitoradas por meio do Plano de Providências Permanentes – PPP constante do Sistema Monitor, 

as recomendações constantes do Relatório de Demandas Especiais nº 00190.104992/2008-28, 

situação detalhada no item 1.1.1.3 deste Relatório, e as ocorrências relativas à folha de pagamento da 

Unidade monitoradas por meio do Sistema corporativo de Trilhas de Pessoal.  

 

Tais situações abaixo detalhadas indicam que a estrutura interna da Unidade para o 

acompanhamento e atendimento das recomendações emitidas por este órgão de controle apresenta 

fragilidades e necessita de aprimoramentos. 
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Questionada, por meio da Solicitação 201600409/02, quanto às razões para o baixo percentual 

de atendimento às demandas do órgão de controle interno, bem como quanto às rotinas/procedimentos 

adotadas pela FUB para o acompanhamento e tratamento das recomendações, a Unidade não 

apresentou nenhuma manifestação, mesmo após reiteração, à exceção do item referente às ocorrências 

na folha de pagamento.   

  

 Plano de Providências Permanente (PPP). 

 

Até o exercício de 2015 haviam 83 recomendações vigentes no PPP; destas, apenas 31 foram 

atendidas, o que representa um percentual de apenas 37,3%.  

 

A ausência de atendimento às recomendações da CGU implica em elevado risco na gestão da 

unidade, já que boa parte dessas recomendações são estruturantes, ou seja, aquelas que visam sanar 

as causas de uma falha, de modo definitivo, com viés de médio e longo prazo. O gráfico abaixo 

evidencia essa situação: 

 

 
 

Esse baixo atendimento às recomendações, além de recorrente, abrange as principais áreas da 

FUB, ou seja, não é um fenômeno isolado. A tabela abaixo demonstra a distribuição das 

recomendações pendentes de atendimento pelas áreas da FUB: 

 

 
 

 Ocorrências relativas à Folha de Pagamento da Unidade 

 

Para verificar a conformidade da folha de pessoal e da concessão de aposentadorias e pensões, 

este órgão de controle realiza, periodicamente, cruzamentos de informações disponíveis em bases de 

dados, procedimento denominado trilhas de auditoria. Os indícios de irregularidades identificados a 

Áreas responsáveis quantidade %

Auditoria Interna (AUD) 4 7,7%

Coordenação de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD 2 3,8%

Diretoria de Contabilidade e Finanças (DCF) 2 3,8%

Decanato de Gestão de Pessoas (DGP) 18 34,6%

Diretoria de Terceirização (DTER) 11 21,2%

Gabinete da Reitoria (GAB) 1 1,9%

Prefeitura do Campus (PRC) 1 1,9%

Secretaria de Gestão Patrimonial (SGP) 13 25,0%

52 100,0%
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partir desses cruzamentos são enviados ao gestor, por meio do Sistema de Trilhas de Pessoal, para 

providências. 

 

Em 2014, foram apresentadas à FUB 137 inconsistências relativas à folha de pagamento do 

mês de junho de 2014. Para essas ocorrências, a unidade apresentou manifestação para apenas 52 

(38%) delas, das quais somente 21 elidiram as situações apontadas. Até o final de 2015, 116 

inconsistências permaneciam pendentes de solução (85%).  

 

Em 2015, outra carga de inconsistências foi apresentada à Universidade. Desta feita, foram 

verificadas 16 situações com indício de irregularidade na folha de pagamento de junho de 2015.  

Dessas, a Unidade apresentou justificativas para apenas 7 (44%), das quais somente 3 solucionaram 

as situações apontadas. Assim, até o final de 2015 permaneciam pendentes 13 inconsistências (81%). 

 

Diante dos fatos apresentados, verificou-se que durante o exercício de 2015, a Unidade deixou 

de atuar de forma efetiva na solução das inconsistências apresentadas pelas duas cargas vigentes, 

tendo pendentes de providências 129 inconsistências, das quais, para 94, a Unidade deixou de 

apresentar justificativas e, para a demais, as justificativas não foram suficientes para solucionar as 

possíveis irregularidades. 

 

 
 

 ##/Fato## 

1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 

 

Ausência/morosidade na implantação de medidas saneadoras relativas às irregularidades 

apontadas no Relatório de Demandas Externa RDE n° 00190.014992/2008-28, volumes A, B, C, 

D, E, F e G. 

 

Fato 

 

 Em 2008, a partir de solicitação do então Reitor Pró-Tempore, a Controladoria-Geral da 

União (CGU) realizou Auditoria Especial com foco em supostas irregularidades na execução de 

recursos públicos pelas Fundações de Apoio da Universidade de Brasília (UnB).  

 

Como resultado foi apresentado o relatório RDE n° 00190.014992/2008-28, que integra um 

conjunto de sete relatórios produzidos (volumes A, B, C, D, E, F e G), os quais trataram 

respectivamente das seguintes situações: volume A – Contratação de prestadores de serviços pela 

FUB; volume B – Editora Universidade de Brasília  (EDU); volume C – Gestão patrimonial – Obras 

e Permissões; volume D – Fundação de Estudos e Pesquisas e Administração (FEPAD); volume E – 

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico na Área de Saúde (Funsaúde); 

volume F – Fundação Universitária de Brasília (FUBRA); e volume G – Fundação de 

Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC). 

15,7%

22,9%

61,4%

Carga 06/2014 e 06/2015 - Trilhas de Pessoal
153 inconsistências

A FUB apresentou informações de providências
que solucionaram o problema

A FUB apresentou informações de providências
que não solucionaram o problema.

A FUB não apresentou informações de
providências
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Todos os relatórios, bem como análises posteriores por meio de Notas Técnicas, foram 

encaminhados à Universidade para conhecimento e tratamento das recomendações emitidas, 

inclusive com relação a abertura de procedimentos administrativos, ressarcimento de recursos e 

abertura de Tomadas de Contas Especiais. Ao longo desses anos, a Universidade tem apresentado, de 

forma morosa, as providências adotadas para o atendimento das recomendações. No entanto, as 

principais situações, que envolvem ressarcimento ao Erário e a abertura de tomadas de contas 

especiais, permanecem pendentes de atendimento. 

  

A seguir, destacam-se as principais constatações dos Relatórios que ensejaram apuração de 

responsabilidades e/ou prejuízos ao Erário, sem que houvesse providências efetivas por parte dos 

gestores da Universidade de Brasília para o seu saneamento.   

 

Volume A (Contratação de prestadores de serviços pela FUB) 

 

1. Realização de pagamentos sem previsão legal, sem respaldo orçamentário e prévio empenho 

a servidores e extraquadros da FUB integrantes de folha paralela, com prejuízo ao Erário no montante 

de R$ 164.606.974,82. 

 

Volume B (Editora da UnB) 

 

1. Prejuízo ao Erário no montante de R$ 10.025.884,55 em decorrência de:  

 

 Acumulações ilícitas de cargos;  

 Favorecimento de familiares e sócios de empresas; 

 Irregularidades na realização de despesas com serviços gráficos e na execução de 

convênios; 

 Irregularidades em pagamentos de diárias, passagens, hospedagens, ajuda de custo e 

locações de veículos; 

 Pagamentos sem comprovação da prestação de serviço e desvio de finalidade de 

recursos do projeto; e 

 Retenção irregular de taxa de administração. 

 

Volume C (Gestão Patrimonial – Obras e Permissões) 

 

1. Ocorrência de sobrepreço e superfaturamento na contração/execução de obras e serviços de 

engenharia contratados pela Prefeitura do Campus (PRC) e pelo Centro de Planejamento Oscar 

Niemeyer (CEPLAN) no montante de R$ 9.411.334,14 e R$ 514.343,73 respectivamente; 

 

2. Ocorrência de sobrepreço nas estimativas de custos das obras do REUNI no montante de R$ 

18.726.630,16; 

 

3. Irregularidades na cessão de imóveis da FUB para uso comercial, mediante termos de 

permissão de uso, com prejuízo de R$ 808.778,76. 

 

Volume D (FEPAD) 

 

1. Cometimento de irregularidades por agentes públicos no âmbito da Fundação de apoio 

FEPAD, em prejuízo ao Erário no montante de R$ 14.827.859,68 em decorrência de: 

 

 Pagamento de taxa administrativa sem contraprestação compatível de serviços; 

 Pagamento de produtos não apresentados; incompatíveis com o valor pago; não 

solicitados e não utilizados; 

 Pagamentos em duplicidade; 
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 Sobrepreço em cursos contratados; 

 Pagamento de viagens e de serviços de gráfica, de consultoria, de assessoramento sem 

comprovação do produto e da execução; 

 Desvio de recursos de projetos para pagamento da folha de pessoal da Fundação de 

Apoio e de servidores da FUB; 

 Projetos subcontratados  por entidade ligada a esquema envolvendo folha de pessoal 

paralela da SESu/MEC; 

 

2. Direcionamento na contratação da FEPAD para execução de projetos; 

3. Direcionamento pela FEPAD na contratação de fornecedores; e 

4. Licitações montadas com documentos fraudulentos; 

 

Volume E (FUNSAÚDE) 

 

1. Irregularidades cometidas no âmbito dos projetos Etnia Xavante e Yanomami executados pela 

FUNSAÚDE, em prejuízo ao Erário no montante de R$ 15.824.703,85 em decorrência de: 

 

 Contratação irregular da FUNSAÚDE por dispensa de licitação visando a 

quarteirização de serviços de saúde indígena da FUNASA; 

 Existência de ações trabalhista no âmbito dos convênios representando grave risco de 

prejuízo ao Erário; 

 Pagamento de despesas indevidas com taxas de administração; 

 Depósitos em conta particular; 

 Movimentação indevida de recursos entre contas correntes; 

 Irregularidades em convites – objeto sem especificação, ausência de estimativa de 

custos, direcionamento de licitação e projeto básico genérico e subjetivo; e 

 Pagamento de despesas após término de vigência do convênio; 

 

Volume F (FUBRA) 

 

1. Cometimento de irregularidades no âmbito da Fundação de apoio FUBRA, em prejuízo ao 

Erário no montante de R$ 13.637.072,30 em decorrência de: 

 

 Aquisição irregular de armas pelo CESPE/FUB para a Polícia Rodoviária Federal por 

intermédio da FUBRA; 

 Pagamento de taxa de administração para a execução de serviços subcontratados sem 

efetiva comprovação; 

 Fuga ao procedimento licitatório pelo CESPE/FUB na contratação irregular da 

FUBRA; 

 Licitações simuladas para subcontratação dos serviços; 

 Pagamentos em duplicidade; 

 Crédito de ordem bancária na conta de projeto após a rescisão de convênio; 

 Pagamento irregular de serviços a servidor; 

 Pagamento irregular na contratação de locação de aeronaves e de veículos, bem como 

com passagens aéreas, hospedagem, locação de espaços; 

 Utilização dos recursos dos convênios em finalidades diversas das pactuadas; 

 Pagamento de multas trabalhistas e de prestação de serviços sem licitação prévia; 

 Ocorrência de sobrepreço em obras contratadas pela FUBRA; e 

 Transferências irregulares de recursos da conta do projeto ICA (HUB), obra 

paralisada, para outras contas movimentadas pela FUBRA. 

 

2. Ausência de respaldo legal e técnico na contratação de pessoal pela FUBRA para a realização 

de atividades permanentes da FUB. 
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Volume G (FINATEC) 

 

1. Cometimento de irregularidades no âmbito da Fundação de apoio FINATEC, em prejuízo ao 

Erário no montante de R$ 2.506.759,18 em decorrência de: 

 

 Gastos que não guardam relação com atividades relativas aos projetos; 

 Descumprimento de cláusula contratual com anuência da FUB; 

 Contratação de cônjuge da executora do contrato de prestação de assistência jurídica 

nas ações trabalhistas referente ao projeto; 

 Contratação direta de empresa ligada a dirigente da FINATEC; 

 Ocorrência de sobrepreço em obras contratadas pela FINATEC; 

 Pagamentos indevidos a familiares do Coordenador do projeto e ao próprio; 

 Pagamento de despesas em duplicidade; com descrição genérica do objeto; 

 Contratação de prestadores de serviço em quantidade superior à proposta no plano de 

trabalho; 

 

Em 2013, com a posse do atual Reitor, este órgão de controle, no intuito de obter celeridade 

no processo de atendimento às recomendações, realizou reunião com a alta administração da FUB, 

na qual foi dado conhecimento das pendências relativas aos Relatórios. Na ocasião, o Reitor se 

comprometeu a realizar a criação de uma comissão para analisar e tomar providências em relação às 

recomendações emitidas. 

 

No entanto, transcorrido um ano sem a emissão de posicionamento quanto às providências 

adotadas, em julho de 2014, por meio dos Ofícios n° 19072, 19074, 19075 e 19076/DSEDU, foram 

solicitadas, novamente, informações sobre as medidas implementadas pela FUB com vistas ao 

atendimento das recomendações pendentes de manifestação, principalmente daquelas referentes à 

apuração de responsabilidades, ao ressarcimento de recursos ao Erário e à abertura de TCE.   

 

Tendo em vista a ausência de manifestação por parte da Universidade, tais solicitações foram 

reiteradas, ao longo dos exercícios de 2014 e 2015 junto à Unidade de Auditoria Interna, responsável 

pelo acompanhamento do atendimento das recomendações.  

 

Assim, até o final do exercício de 2015, a Universidade não havia apresentado nenhuma 

informação aos pedidos realizados, inclusive deixou de apresentar resposta às Solicitações de 

Auditoria de Contas n° 201600409/02, de 01/04/2016, e 201600409/09 (reiteração), de 18/05/2016, 

as quais apresentaram a situação de inércia da Universidade quanto aos citados relatórios e solicitou 

esclarecimentos/justificativas para tal situação.  

   

            Diante de tais fatos, a equipe de auditoria entende que a Universidade tem demonstrado falta 

de atuação quanto à situação e morosidade na adoção de medidas efetivas que atendam às 

recomendações emitidas.     

##/Fato## 

Causa 

 

Omissão e morosidade por parte do Reitor, em razão das competências regimentais atribuídas 

ao cargo, art. 18 do Regimento Geral da Universidade, respectivamente, no acompanhamento e na 

condução, de ações efetivas que tratem as graves situações apresentadas nos Relatórios de Auditoria 

Especial, bem como omissão no atendimento às solicitações de informação realizadas pelo órgão de 

controle interno. O Reitor por meio da Resolução 0087/2013, de 26/07/2013 delegou à Vice-Reitora 

a atribuição de conduzir comissão específica para tratar, com as áreas da Universidade, as 

providências adotadas para o atendimento das recomendações do RDE. Tal situação não o exime das 

responsabilidades no acompanhamento e na condução das ações a serem implementadas. No entanto, 

após várias tentativas de obtenção de informações, por parte do órgão de controle, junto à Reitoria da 

Universidade, nenhum resultado foi apresentado durante os exercícios de 2014 e 2015.  
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  Falta de efetividade, por parte da Vice-Reitora, no exercício das atribuições definidas em ato 

de delegação baixado pelo Reitor, Resolução 0087/2013, de 26/07/2013 e art. 19 do Regimento Geral 

da Universidade. O referido ato constituiu equipe de trabalho, sob a coordenação da Vice-Reitora, 

para apresentar Relatório Técnico consubstanciado contendo as providências adotadas no âmbito das 

respectivas áreas, que proporcione atendimento às recomendações contidas nos RDE A, B, C, D, E, 

F e G. No entanto, apesar das tentativas de obtenção de informações por parte do órgão de controle, 

nos exercícios de 2014 e 2015, nenhum resultado efetivo foi apresentado pela citada comissão. 

Agrava-se o fato de que a resposta final apresentada pela Reitoria, em agosto de 2016, informa que 

“até o presente momento não se localizou os produtos produzidos pela comissão”. 

  

##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 

Não obstante a Solicitação de Auditoria n° 201600409/02, de 01/04/2016, cujo prazo, após 

pedido de prorrogação, findou em 18/04/2016, a Unidade não apresentou manifestação sobre os fatos. 

Reiterada por meio da Solicitação de Auditoria n° 201600409/09, de 18/05/2016, novamente a 

Unidade não apresentou manifestação sobre os fatos, tendo findado o prazo. 

 

Após apresentação de versão preliminar deste relatório, a FUB manifestou-se por meio do 

Ofício nº 0433/2016/FUB-UnB, de 09/08/2016, conforme a seguir: 

 

“Em relação ao item do Relatório Preliminar de Auditoria nº 201600409, item 1.1.1.3, 

“Ausência/morosidade na implantação das medidas saneadoras relativas às 

irregularidades apontadas no Relatório de Demandas Externa RDE nº 

00190.01014992/2008-28, Volumes A, B, C, D, E, F e G”, há que se esclarecerem alguns 

fatos anteriormente à manifestação dessa Instituição de ensino acerca dos desdobramentos 

da emissão dos sete relatórios do referido RDE. 

 

Primeiramente, foi identificada a instauração dos seguintes Processos Administrativos 

Disciplinares (PAD) no âmbito da Setorial de Correição do Ministério da Educação (MEC): 

 

a) 00190.040621/2009-82. Referente ao contrato firmado entre a Editora e Universitas. 

Volume B. 

b) 00190.040622/2009-27. Referente à locação de equipamentos pela Editora para os 

projetos DF Digital. Volume B. 

c) 00190.022377/2009-76. Referente à gestão da Editora. Volume B.  

d) 00190.040623/2009-71. Referente aos Convênios nºs 15/2007 e 20/2007 (SEPPIR e 

FUB). Volume B. 

e) 00190.036034/2009-99. Referente item 3.1 do Volume D. 

f) 00190.042641/2009-98. Referente ao Projeto Porto Seguro Desemprego (MTE), item 3.3 

do Volume D. 

g) 00190.042642/2009-32. Referente a Contratos Genéricos entre a Editora e FEDAD, item 

3.4 do Volume D. 

h) 00190.042643/2009-87. Referente ao Projeto Inclusão Digital das Comunidades Rurais 

do DF, item 3.5 do Volume D. 

i) 00190.001411/2009-79. Referente à contratação irregular da FUNSAUDE por dispensa 

de licitação e irregularidade nos Convênios nºs 014/2004 (Etnia Xavante) e 1.326/2004 

(Etnia Yanomami), Volume E. 

 

Por outro lado, não foram identificados PAD instaurados para os Volumes A, C, F e G e 

dentre os instaurados esta Instituição de ensino identificou apenas em relação aos 

Processos nºs 00190.040621/2009-82, 00190.040622/2009-27, 00190.036034/2009-99, 

00190.042641/2009-98, 00190.042643/2009-87 posicionamento definitivo do MEC. Cabe 
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registrar que o Processo nº 00190.040622/2009-27 foi apensado ao Processo 

nº00190.036034/2009-99. 

 

Segundo, somente após manifestação definitiva do MEC e com a devida publicação no 

Diário Oficial da União (DOU) que a Fundação Universidade de Brasília (FUB) poderia 

apresentar qualquer tipo de manifestação ao Ministério da Transparência, Fiscalização e 

Controle (MTFC), anteriormente denominada Controladoria-Geral da União (CGU), vez 

que a apuração de responsabilidade pelo pelos prejuízos apontados no RDE nº 

0190.01014992/2008-28, Volumes A, B, C, D, E, F e G, coube ao órgão supervisor dessa 

Instituição de ensino, o MEC.  

 

Tal conduta revela-se imprescindível vez que a Corregedoria-Geral da União, Setorial do 

MEC, não limitou a instrução processual apenas quanto à responsabilidade administrativa 

dos servidores indicados no Relatório de Demandas Externa RDE nº 00190.01014992/2008-

28, Volume B, por exemplo, alcançando também a responsabilidade civil, ou seja, o dano 

causado ao Erário. Os PAD nºs 00190.040621/2009-82 e 00190.040622/2009-27 são 

exemplos dessa instrução e análise promovida pela Setorial do MEC. Na análise houve 

pontos de discordância e anuência com os apontamentos da então CGU. 

 

Nessa senda, a morosidade alegada pelo MTFC no atendimento das recomendações 

constantes no RDE nº 00190.01014992/2008-28 relacionadas à reposição ao Erário 

somente teria repercussão a partir da publicação no DOU com a deliberação/decisão do 

Ministro da Educação. Por isso, há que se discordar da análise do controle interno ao citar, 

de forma isolada o item 4 do trecho do voto do ministro relator do Tribunal de Contas da 

União (TCU), e concluir pela morosidade da FUB. Ora, nos itens 12 e 13, o ministro relator 

assim se manifestou: 

 

[...] 

12. No tocante às razões de justificativa do senhor Ivan Marques de Toledo 

Camargo, relacionadas ao não cumprimento, no prazo estipulado, da 

determinação exarada no item 1.7.1. do Acórdão 2.200/2015-2ª Câmara, 

dissinto da proposta da unidade técnica ao ponderar que os elementos 

acostados aos autos denotam que envidou esforços para adimplir aquilo que 

lhe foi determinado e iniciou procedimentos administrativo com esse 

desiderato.  

 

13. Ademais, considerando que fatores externos, tais como a greve dos 

servidores daquela instituição, prejudicaram o atendimento à referida 

determinação, julgo que podem ser acolhidas as razões de justificativa 

apresentadas pelo responsável. (grifos nossos) 

 

Ao proceder à leitura do Acórdão nº 2.829/2016 expedido pela Primeira Câmara, 

depreende-se que a Egrégia Corte de Contas acolheu as razões de justificativas 

apresentadas pelo Magnífico Reitor, tendo como referência o voto do ministro relator nos 

itens supracitados, o que de certa forma, colide com o posicionamento dos auditores do 

MTFC. 

 

Cabe informar que as providências adotadas pela FUB entre a expedição dos Acórdãos nºs 

2.200/2015 - Segunda Câmara e 2.829/2016 - Primeira Câmara foram encaminhadas ao 

TCU, as quais farão parte da manifestação acerca do Volume B do RDE nº 

00190.01014992/2008-28, analisado mais adiante. 

 

Em relação aos Processos nºs 00190.036034/2009-99, 00190.042641/2009-98 e 

00190.042643/2009-87, a publicação ocorreu no DOU no dia 26/02/2015, e como o 
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Processo nº 00190.040622/2009-27 foi apensado ao Processo nº 00190.036034/2009- 99, 

tem-se o mesmo entendimento. Quanto ao Processo nº 00190.040621/2009-82, não se 

identificou a data da publicação da decisão no DOU. 

 

No que tange aos Processos nºs 00190.022377/2009-76, 00190.040623/2009-71, 

00190.042642/2009-32 e 00190.001411/2009-79, para os quais não se identificou 

posicionamento definitivo da Setorial de Correição do MEC, a FUB solicitará informações 

quanto aos PAD instaurados a partir do RDE nº 00190.01014992/2008-28, com o respectivo 

escopo, e o estágio atual, considerando a interposição de recursos e as respectivas análises 

e decisões, bem como acerca de decisão judicial, como, por exemplo, mandado de 

segurança. Tal fato se reveste de imprescindibilidade ao atendimento das recomendações 

constantes do RDE em seus sete volumes. 

 

Sobre esse aspecto, é importante frisar que se identificou a interposição de mandado de 

segurança contra decisão proferida pelo MEC, o que poderia limitar, conforme o caso, a 

atuação dessa Universidade ou até mesmo impedir o cumprimento do estabelecido no RDE 

nº 00190.01014992/2008-28. Contudo, ao consultar o Procurador-Chefe da FUB, este 

relatou que não haveria impedimento para a continuidade da apuração de dano ao Erário, 

haja vista que a tutela requerida pelo impetrante foi apenas contra o ato de demissão. 

 

A partir do levantamento das informações junto à Setorial de Correição do MEC, poder-se-

á proceder ao atendimento do estabelecido na Recomendação 01 “Estabelecer cronograma 

para adoção das recomendações constantes do RDE nº 00190.01014992/2008-28, volumes 

A, B, C, D, E, F e G, e encaminhá-lo a este órgão de controle interno”, quando do 

encaminhamento do Plano de Providência Permanente (PPP). 

 

Em relação aos Volumes A, C, F e G, para os quais não se identificou PAD instaurado, a 

FUB manifestar-se-á individualmente para cada recomendação, caso estas tenham sido 

emitidas pela CGU. 

 

Passemos, a partir desse ponto, à análise individual de cada volume do Relatório de 

Demandas Externa RDE nº 00190.01014992/2008-28. 

 

a) Volume A: 

 

Depreende-se do item 4.2 do Relatório de Demandas Externa RDE nº 

00190.01014992/2008-28, Volume A, a expedição de recomendações para o Ministério da 

Educação (4.2.1); Ministério do Planejamento/Secretaria de Recursos Humanos (4.2.2); 

Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional (4.2.3); Corregedoria-Geral da 

Advocacia-Geral da União (4.2.4); e Fundação Universidade de Brasília (4.2.5). 

 

Primeiramente, destacam-se as recomendações expedidas ao MEC, a saber: 

1) adotar as medidas necessárias à apuração de responsabilidades pelo pagamento sem 

procedimento licitatório de prestadores de serviços, servidores e extraquadros, com 

movimentação de R$ 726.220.140,75 pelo Sistema SRHPS e prejuízo ao Erário de R$ 

164.606.974,82. 

2) supervisionar a implementação das recomendações desta Controladoria dirigidas à 

Fundação Universidade de Brasília. (grifos nossos) 

 

Denota-se, portanto, que a primeira recomendação, apuração de responsabilidade pelo 

prejuízo ao Erário de R$ 164.606.974,82, ficou a cargo do MEC, ao invés da FUB. E sendo 

assim, caberia ao MEC identificar os responsáveis e instaurar os procedimentos, 

sindicância ou procedimento administrativo, para apuração da responsabilidade dos 

prejuízos apontados pela CGU. 
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Por outro lado, não se identificou no corpo do referido relatório a competência dirigida à 

FUB para instauração da Tomada de Contas Especial (TCE), o que de certa forma não 

condiz com a existência de ocorrência de prejuízo ao Erário. 

 

Quanto ao prejuízo apontado pela CGU, este se deu a partir da realização da seguinte 

composição: 

a) R$ 73.399.691,43 foram utilizados indevidamente para a folha de pagamento paralela de 

415 servidores da própria FUB; e 

b) R$ 91.207.283,39 para o pagamento de 764 prestadores de serviços extraquadros com 

características de servidores públicos. 

 

Pelo critério adotado pela CGU, a efetivação de pagamento pela FUB por meio de folha 

paralela importa em dano ao Erário, o que não é necessariamente verdadeiro. Deve-se, 

portanto, distinguir atos praticados sem suporte de legalidade de atos que causam dano ou 

prejuízo ao Erário. 

 

Nesse diapasão, caberia à CGU à época da realização da auditoria especial verificar a 

origem da despesa e se de fato esta foi realizada. Não há como imputar prejuízo ao Erário 

sem a devida análise dos fatos, e neste caso, da efetiva realização da despesa e o seu fato 

gerador. 

 

Não há citação no relatório, em seu item 3.1.1.1, acerca das atividades desempenhadas 

pelos “servidores favorecidos” ou se a despesa foi realizada. O apontamento cingiu-se a 

consultas nos sistemas e apontamento de prejuízo em virtude de pagamento por meio de 

folha paralela. Trata-se de fato gravíssimo e, portanto, impenderia ao órgão de controle 

interno realizar exame acurado dos fatos e das despesas realizadas, cujo montante 

identificado alcançou R$ 73.399.691,43, e distinguir ilegalidade de prejuízo. O ato ilegal, 

conforme aclarado anteriormente, não necessariamente tem como consequência dano ao 

Erário, além de que o trabalho de auditoria deve ser pautado em evidências e na 

demonstração de ocorrência de dano ao Erário, como requer o caso em tela. 

 

Tal fato fica evidente a partir do apontamento de prejuízo ao Erário no pagamento de R$ 

91.207.283,39 a 764 prestadores de serviços extraquadros com características de 

servidores públicos. Em que pese a contratação se revestir de ilegalidade, e atualmente 

extinta na FUB, não há que se falar da ocorrência de prejuízo, vez que os serviços foram 

devidamente prestados pelos servidores extraquadro e estes executaram atividades típicas 

de servidores públicos durante muito tempo, cumprindo expediente de forma diária. 

 

Nesse diapasão, e de forma comparativa, observa-se a jurisprudência do TCU no tocante à 

terceirização ilegal em que se contratam empresas prestadoras de serviços para executar 

atividades típicas de servidores as quais são constantes do Plano de Cargos e Salários do 

órgão ou entidade por contrariar o art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988, como 

por exemplo, os Acórdãos nºs 1.521/2016 – Plenário; 3.785/2015 - Segunda Câmara; e 

3.426/2015 - Segunda Câmara, em se deve apurar a responsabilidade do agente público e 

não de ocorrência de dano ao Erário. 

 

Acrescenta-se, ainda, que na apuração do prejuízo, a CGU considerou a frequência de 

realização de pagamentos no período de 01/01/1996 a 30/06/2008 igual ou superior a 0,8 

por mês e um intervalo no recebimento destes pagamentos superior a 10 meses, vez que 

caracterizaria a manutenção da folha paralela de pagamentos a servidores. A contrário 

sensu, a realização de pagamentos em frequência inferior a 0,8 não foi considerado como 

prejuízo, o que ratifica que a CGU não buscou analisar a natureza da despesa realizada e 

sim a sua ocorrência e a respectiva frequência. 
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Antes de avançar às análises das recomendações dirigidas à FUB, cabe registrar que a 

recomendação orientada ao MEC para adotar as medidas necessárias à apuração de 

responsabilidades pelo pagamento sem procedimento licitatório de prestadores de serviços, 

servidores e extraquadros pelo Sistema SRHPS e do prejuízo ao Erário de 

R$164.606.974,82, carece de revisão por este MTFC, vez que os pagamentos efetuados aos 

415 servidores da própria FUB não se revestem, necessariamente, de dano ao Erário, o que 

impenderia análise apurada das despesas realizadas por parte deste órgão de controle 

interno, e no que tange o pagamento recebido pelos servidores extraquadro, em virtude da 

efetiva realização das atividades, que seja afastado o prejuízo apontado de 

R$91.207.283,39, ficando a cargo do MEC a apuração da responsabilidade pela 

contratação dos servidores extraquadro. 

 

Por fim, esta Instituição de ensino não tem conhecimento da atuação positiva do MEC 

quanto à apuração de responsabilidades pelo pagamento sem procedimento licitatório de 

prestadores de serviços, servidores e extraquadros. As recomendações dirigidas à FUB 

estão dispostas no item 4.2.5, conforme se verifica a seguir: 

 

1) centralizar todos os pagamentos de pessoas físicas na Secretaria de Recursos Humanos; 

2) não realizar pagamentos a servidores sob a forma de prestações de serviços fora do 

SIAPE, considerando as diretrizes (LDO, Dec. 347/1991) e previsões legais (art. 76-a da 

Lei nº 8.112/90) para a espécie; 

3) criar mecanismos de controle que permitam a verificação amostral da consistência da 

folha de pessoal da Entidade; 

4) extinguir a manutenção de folha de paralela de pessoal no sistema SRHPS; 

 

Dentre essas quatro recomendações, três relacionam-se com a o sistema SRHPS e uma com 

a consistência da folha de pagamento de pessoal. 

 

Quanto à consistência da folha de pagamento, recomendação 3, vislumbra-se que o objetivo 

da expedição da recomendação de implementação de controles deu-se em virtude do cenário 

identificado pela CGU à época da realização dos trabalhos de auditoria, no entanto, 

considerando o estágio atual e os controles atuais adotados pelo Decanato de Gestão de 

Pessoas (DGP), e de parte dessa atividade - consistência da folha de pagamento de pessoal, 

é efetuada pelo SIGEPE (Serviços de Gestão de Pessoas do Governo Federal) e pela própria 

CGU por meio de trilhas de auditoria, o que poderia ensejar a sua exclusão, tendo em vista 

a implementação de controles pelo DGP e da atuação do Ministério do Planejamento, 

Gestão e Orçamento por meio do SIGEPE e da CGU. 

 

Contudo, considerando a complexidade do tema solicita-se vinte dias para que se possamos 

reunir dados e documentos e encaminhar a este órgão de controle interno para posterior 

análise. 

 

5) realizar levantamento das reais necessidades de pessoal para recompor o quadro 

permanente da Entidade, assim como da necessidade de regular contratação de 

terceirizados, em conformidade com o que estabelecem a Lei nº 8.666/1993 e Decreto nº 

2.271/1997; 

 

Quanto a este item, o Relatório de Gestão referente ao exercício de 2015 traz a informação 

da regularização da força de trabalho em que houve cumprimento do Acordo Judicial – PAJ 

Nº 608/2009, firmado entre a FUB, MEC e o Ministério Público do Trabalho (MPT). Todos 

os trabalhadores precarizados foram substituídos por servidores concursados (foram 

realizados concursos públicos em 2013 e 2015, este último ainda vigente), com a finalização 

do processo de desligamento dos servidores precarizados vinculados ao SICAP (Sistema de 
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Cadastramento Unificado de Prestação de Serviço). Foram providas 689 vagas ocupadas 

pelos SICAP mais as originadas de processo de vacância no período de 2013 a 2015 pelos 

candidatos aprovados nos referidos concursos públicos. 

 

Conforme informação do Relatório de Gestão, fls. 128, no segundo semestre de 2015, foi 

instituída a Coordenadoria de Planejamento e Alocação de Pessoal (CPAP), que tem como 

missão a realização do dimensionamento da força de trabalho dos servidores técnico-

administrativos da FUB. Além dessa atribuição, a CPAP também é responsável pela 

alocação dos servidores nas unidades administrativas e acadêmicas. 

 

Foram realizadas visitas técnicas aos órgãos do governo federal, em especial às IFES que 

já têm o seu dimensionamento estruturado ou estão em fase de estruturação. Nessas visitas, 

pretendeu-se conhecer a metodologia adotada pelos órgãos citados e os desafios que 

tiveram para implantá-la e desenvolvê-la. Colhidas as informações sobre as experiências 

de outras instituições, pretende-se usá-las para facilitar a construção de uma metodologia 

própria de dimensionamento adequada à realidade da FUB. 

 

Quanto à contratação de terceiros, hoje se tem a Prefeitura do Campus Darcy Ribeiro e a 

Diretoria de Terceirização (Dter) planejando as contratações e atuando com gestor dos 

contratos, respectivamente, em especial nos contratos prestados com cessão de mão de obra. 

A partir da identificação da necessidade de contratação de serviços terceirizados, o setor 

demandante realiza consulta ao DGP de modo que este informe se a atividade pretendida 

pode ser contratada por meio de licitação, ou seja, verifica se há correlação com as 

atividades típicas do plano de cargos dos servidores da FUB, o que impediria a contratação 

por meio de licitação, ressalvado as hipóteses de cargo extinto ou em extinção, como por 

exemplo, a contratação de vigilantes. 

 

6) observar as condições e limites legais estabelecidos para pagamento da gratificação por 

encargo de curso prevista no art. 76-a da Lei nº 8.112/90; 

 

A Resolução da Reitoria nº 103/2010 (Anexo A) determinou que SRH processasse o 

pagamento da GECC por meio do SIAPE e fixou os valores da carga máxima de horas de 

trabalho anual, atendendo assim a recomendação.  

 

Cumpre destacar que a maioria dos pagamentos apontados pela CGU como irregulares 

tinha origem no Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (CESPE), contudo, a partir 

de 2015, a FUB sanou a irregularidade abordada no Acórdão nº 3.005/2009 – Plenário, 

mediante a qualificação do Cebraspe como Organização Social, por meio do Decreto nº 

8.078/2013. 

 

7) disponibilizar na página do CESPE na Internet relação das pessoas físicas 

credenciadas a participarem da organização de processos seletivos, os processos de 

credenciamento/seleção, assim como a tabela de retribuição pelos serviços prestados, 

tributos/contribuições incidentes, situações nas quais o credenciado deve abster-se de 

participar da organização do concurso e demais elementos capazes de conferir a 

necessária transparência às atividades do Centro; 

 

Considerando a situação do CESPE atual (Cebraspe), seria adequado que a manifestação 

desse item seja respondido pelo diretor do Cebraspe, tendo em vista ser a pessoa competente 

para a manifestação acerca dos procedimentos atuais adotados pela referida organização 

social. 
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Visando atender o referido item, solicita-se o prazo de 30 dias para que a alta administração 

oficie o CESPE e posteriormente, encaminhe a esse órgão de controle interno a referida 

manifestação. 

 

8) adotar as medidas necessárias para apurar os responsáveis: 

 

Este é o único ponto deste relatório em que há recomendação dirigida à FUB para apuração 

de responsabilidade em virtude dos atos e fatos elencados nas alíneas a, b e c, as quais serão 

analisadas separadamente, a seguir.  

a. pela utilização indiscriminada de artifício contábil – evento 70.0.803 – para pagamentos 

sem prévio empenho e sem respaldo orçamentário das prestações de serviços realizadas 

através do Sistema SRHPS; e pela utilização de recursos destinados à realização de obras 

(Classificação 3.4.4.9.0.51.91 – Obras em andamento) para pagamento de folha paralela; 

 

Segundo Thiago Mota, Diretor de Contabilidade e Finanças (DCF), foi aberto PAD no MEC 

para apurar as condutas dos servidores S. e J. [nomes suprimidos], e que segundo seu 

conhecimento, culminou com a declaração de inexistência de irregularidade na utilização 

do referido evento contábil. 

 

A FUB somente poderia apurar responsabilidade se os pagamentos efetuados e 

questionados pela CGU forem irregulares e por isso se faz necessário realização de 

apuração da existência da abertura do PAD no âmbito do MEC e a respectiva conclusão, 

bem como se abordou a responsabilidade pela utilização do evento 70.0.803 pelas pessoas 

indicadas nos itens 3.1.1.1 e 3.1.1.2. 

 

Nesse sentido, na elaboração do cronograma para atendimento das recomendações será 

estabelecido prazo para apresentação das informações a este órgão de controle interno. 

 

b. pelas irregularidades detectadas por esta Controladoria na execução dos projetos 

Formar e Caderneta de Saúde, Adolescentes e Jovens;  

 

c. pela celebração irregular de termo de cooperação técnica com a Associação Nacional 

dos Delegados de Polícia Federal; 

 

Considerando a informação apresentada pela FUB à CGU e constante da Nota Técnica nº 

1.194 DSEDU I/DS/SFC/CGU, de 08 de junho de 2012: “No que se refere aos itens “b” e 

“c” esta Administração Superior está envidando esforços no sentido de apuração das 

responsabilidades de quem deu causa às situações ali descritas, sendo solicitado novo prazo 

de até 30 (trinta) dias para o encaminhamento de mais informações sobre o assunto a essa 

Secretaria”. 

 

Por isso, faz necessário verificar se houve instauração de procedimento administrativo para 

apuração das referidas responsabilidades e, sendo o caso, se foi elaborado documento 

conclusivo a cerca dos fatos indicados pela CGU. A partir dessas informações, caso seja 

necessário, será elaborado cronograma para atendimento das recomendações emanadas 

nos itens 8.a e 8.b. 

 

9) adequação da Resolução 001/98 de modo a definir com clareza e objetividade os 

seguintes itens: 

 

a. Todos os pagamentos realizados a servidores da Fundação Universidade de Brasília 

sejam realizados através do Sistema SIAPE, conforme determina o Decreto nº 347/1991, 

e obedecendo todas as formalidades legais previstas na Lei 8.112/1990; 
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Foi editada a Resolução nº 103/2010 que substitui a Resolução nº 001/1998, conforme 

Anexo A, e em que pese a análise reprovatória realizada pela Nota Técnica nº 1.194 DSEDU 

I/DS/SFC/CGU, de 08 de junho de 2012 quanto aos pagamentos efetuados pelas Unidades 

Descentralizadas estarem vinculados aos registros do Sistema de Pessoal da SRH/FUB, 

caberia ao MTFC realizar teste de auditoria de modo a verificar os controles e 

procedimentos adotados pela FUB em relação aos pagamentos efetuados a seus servidores, 

de modo a emitir novo posicionamento acerca do que prescreve a presente recomendação. 

 

b. Não poderão ser destinados recursos oriundos por captação mediante contratos de 

prestação de serviços, convênios ou descentralizações de créditos para atender a despesas 

com pagamento de servidores públicos, da ativa, ou a empregados de empresa pública ou 

de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência 

técnica ou assemelhados, conforme determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o 

Acórdão TCU 14/1997 – Plenário; excetuando apenas os casos previstos em legislação 

específica já existente, como a Lei nº. 8.958/1994, a Lei nº. 10.973/2004, o Decreto nº. 

5.205/2004 e o Decreto nº. 5.563/2005, ou que venha a ser criada, mas desde que todas as 

formalidades previstas nestes instrumentos legais e na jurisprudência sobre estes sejam 

devidamente regulamentadas e executadas pela Fundação Universidade de Brasília; 

 

Conforme análise da CGU em sua Nota Técnica nº 1.194 DSEDU I/DS/SFC/CGU, de 08 de 

junho de 2012, esta recomendação está pendente de realização de teste de auditoria. 

 

c. Que esta resolução não seja utilizada como forma de justificar o pagamento de 

prestações de serviço sem obediência à Lei 8.666/1993; 

 

A reprovabilidade oposta pela CGU na análise contida em sua Nota Técnica nº 1.194 

DSEDU I/DS/SFC/CGU, de 08 de junho de 2012, foi pela contratação de pessoal para a 

execução de atividades em projetos mediante processo seletivo simplificado, fato permitido 

pela Resolução da Reitoria nº 103/2010, em seu art. 7º. 

 

Atualmente, a seleção pública visando contratar pessoa física tem rito próprio, com 

publicação de edital em que se estabelecem critérios objetivos e estes relacionados com o 

objeto da contratação. Considerando o tempo transcorrido entre a realização da auditoria 

e o momento atual, seria pertinente que o MTFC analisasse, por meio de amostragem, os 

processos seletivos de contratação de pessoas físicas de modo a apresentar nova 

manifestação sobre o tema. 

 

d. É vedada a realização de atividades de ensino stricto sensu em projetos de captação de 

recursos, ou seja, qualquer atividade de ensino que conduza a obtenção de diploma, como 

cursos de doutorado, mestrado, mestrado profissional, graduação, técnico de nível médio, 

ensino médio e ensino fundamental; 

 

Não houve tempo adequado para coletar informações e documentos e encaminhá-los para 

análise. Nesse sentido solicito trinta dias de prazo para apresentar as informações 

requeridas pela presente recomendação. 

 

e. É vedada a contratação da FUB por órgãos ou entidades públicas meio de dispensa ou 

de inexigibilidade de licitação, ou transferências voluntárias, em atividades que não se 

enquadrem no conceito de ensino, pesquisa e extensão, como por exemplo: serviços de 

realização de processos seletivos, de concursos, de recrutamento e de seleção de pessoal; 

serviços de pesquisa de opinião ou de avaliação; serviços gráficos; serviços de 

informática; serviços genéricos ou “guarda-chuva”; 
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Consta na Nota Técnica nº 1.194 DSEDU I/DS/SFC/CGU, de 08 de junho de 2012, como 

manifestação da FUB o seguinte: 

 

“De acordo com as informações da área técnica, Diretoria de Projetos Acadêmicos, para 

as atuais contratações da FUB por órgãos ou entidades públicas por meio de dispensa ou 

inexigibilidade de licitação, transferências voluntárias, portaria ou qualquer outro 

instrumento pertinentes, está sendo observada a sua finalidade institucional para aceitação 

de tais propostas”. 

 

Contudo, a análise técnica realizada pela CGU à época pautou-se pela não adequação da 

Resolução da Reitoria nº 001/98 à recomendação expedida à FUB, embora fosse do 

conhecimento do órgão do controle interno a edição da Resolução da Reitoria nº 103/2010, 

Anexo A, substituta da norma anterior, vez que ao promover a análise da justificativa 

perante a manifestação da FUB acerca da recomendação contida no item 9.c, assim se 

manifestou: 

 

“A norma interna (Resolução da Reitoria nº 103/2010) não está alinhada com a Lei nº 

8.666/1993. O art. 7º da citada resolução prevê que [...] (grifos nossos)  

 

Portanto, dentre as informações prestadas pela FUB para dar cumprimento à 

recomendação expedida pela CGU encontra-se o encaminhamento da cópia da Resolução 

da Reitoria nº 103/2010, que substituiu a Resolução da Reitoria nº 001/1998.  Contudo, 

parece que não foi considerada na análise anteriormente efetuada por este 

órgão de controle interno. 

 

Consta ainda na Nota Técnica nº 1.194 DSEDU I/DS/SFC/CGU, de 08 de junho de 2012, a 

readequação da recomendação expedida originariamente tendo em vista novo entendimento 

sobre o enquadramento dos serviços de realização de processos seletivos, de concursos, de 

recrutamento e de seleção de pessoal como atividade de desenvolvimento institucional, 

excluímos estes serviços do corpo da recomendação. 

 

Nesse sentido, encaminha-se novamente cópia da Resolução da Reitoria nº 103/2010, 

(Anexo A), de modo que o órgão de controle interno possa ao realizar análise do documento 

verificar se a FUB implementou a recomendação contida a partir da emissão da Nota 

Técnica nº 1.194 DSEDU I/DS/SFC/CGU, de 08 de junho de 2012. 

 

f. No desenvolvimento de atividades de captação de recursos, deve ser evitado pelos setores 

da FUB a possibilidade de ocorrência de conflito de interesses, como as situações citadas 

neste relatório; 

 

De acordo com a Nota Técnica nº 1.194 DSEDU I/DS/SFC/CGU, de 08 de junho de 2012, 

não houve encaminhamento da alteração feita à Resolução do Conselho de Administração 

nº 01/2009, conforme informação da FUB à época. Contudo, considerando a complexidade 

do tema solicita-se vinte dias para que se possamos reunir dados e documentos e 

encaminhar a este órgão de controle interno para posterior análise. 

 

g. Teto máximo de valores de bolsas de ensino, pesquisa e extensão para servidores 

envolvidos em projetos através das Leis 8.958/94 e 10.973/2004, tendo como referência 

valores de bolsas pagas por instituições oficiais de fomento a essas áreas; 

 

De acordo com a Nota Técnica nº 1.194 DSEDU I/DS/SFC/CGU, de 08 de junho de 2012, 

não houve encaminhamento da Resolução da Reitoria em que se definem os limites de 

valores de bolsas de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da FUB, com vistas aperfeiçoar 

os procedimentos que vem sendo adotados no âmbito de cada Projeto, tendo em vista, à 
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época, ter sido encaminhada apenas a minuta sem a respectiva aprovação. Contudo, 

considerando a complexidade do tema solicita-se vinte dias para que se possamos reunir 

dados e documentos e encaminhar a este órgão de controle interno para posterior análise. 

 

h. Teto máximo recebível por servidor, em bolsas desses tipos, preferencialmente 

referenciado em percentual relativo à sua remuneração regular e correspondente ao total 

de bolsas recebido pelo servidor;  

 

De acordo com a Nota Técnica nº 1.194 DSEDU I/DS/SFC/CGU, de 08 de junho de 2012, 

não houve encaminhamento da Resolução da Reitoria em que se definem os limites de 

valores de bolsas de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da FUB, com vistas aperfeiçoar 

os procedimentos que vem sendo adotados no âmbito de cada Projeto, tendo em vista, à 

época, ter sido encaminhada apenas a minuta sem a respectiva aprovação. Contudo, 

considerando a complexidade do tema solicita-se vinte dias para que se possamos reunir 

dados e documentos e encaminhar a este órgão de controle interno para posterior análise. 

 

 

i. Não paguem a seus professores e servidores técnico-administrativos a Gratificação por 

Encargo de Curso ou Concurso de forma concomitante com a remuneração por bolsas 

previstas nas Leis 8.958/94 e 10.973/2004; 

 

De acordo com a Nota Técnica nº 1.194 DSEDU I/DS/SFC/CGU, de 08 de junho de 2012, 

não houve encaminhamento da Resolução da Reitoria em que se definem os limites de 

valores de bolsas de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da FUB, com vistas aperfeiçoar 

os procedimentos que vem sendo adotados no âmbito de cada Projeto, tendo em vista, à 

época, ter sido encaminhada apenas a minuta sem a respectiva aprovação. Contudo, 

considerando a complexidade do tema solicita-se vinte dias para que se possamos reunir 

dados e documentos e encaminhar a este órgão de controle interno para posterior análise. 

 

j. Rotinas para o acompanhamento criterioso da participação de professores em atividades 

relacionadas a projetos de ensino, pesquisa ou extensão que acarretem pagamentos de 

bolsas, inclusive no que se refere à colaboração esporádica, remunerada ou não, prevista 

no Decreto 94.664/1987; 

 

De acordo com a Nota Técnica nº 1.194 DSEDU I/DS/SFC/CGU, de 08 de junho de 2012, 

não houve encaminhamento da Resolução da Reitoria em que regra a participação de 

servidores em Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão no âmbito da FUB, sendo 

encaminhado em anexo cópia de Resolução que regulamenta o referido assunto. 

 

Consta ainda da análise da CGU na referida Nota Técnica, a falta de mecanismo de controle 

direto de monitoramento do processo participação de professores em atividades 

relacionadas a projetos de ensino, pesquisa ou extensão que acarretem pagamentos de 

bolsas, pois a edição de norma para possível mecanismo de controle indireto. 

 

Contudo, considerando o tempo transcorrido entre a realização da auditoria e o momento 

atual, seria pertinente que o MTFC analisasse, por meio de amostragem, os processos 

participação de professores em atividades relacionadas a projetos de ensino, pesquisa ou 

extensão, de modo a avaliar os controles estabelecidos pela FUB e apresentar nova 

manifestação sobre o tema. 

 

Contudo, considerando a complexidade do tema solicita-se vinte dias para que se possamos 

reunir dados e documentos e encaminhar a este órgão de controle interno para posterior 

análise. 
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k. Divulgação, em especial no Boletim Interno e no portal da FUB, de dados e informações 

sobre sua captação de recursos, incluindo obrigatoriamente os dispositivos legais e 

regulamentadores internos e externos; a sistemática de elaboração e aprovação de 

atividades de captação de recursos; a relação de recursos captados em andamento e 

concluídos, com os objetos, metas e indicadores; as regras aplicáveis aos pagamentos com 

a divulgação de beneficiários e valores recebidos; montantes financeiros gerados pela 

captação de recursos; bem como outras informações julgadas relevantes; 

 

Contudo, considerando a complexidade do tema solicita-se vinte dias para que se possamos 

reunir dados e documentos e encaminhar a este órgão de controle interno para posterior 

análise. 

 

l. Normatização e fiscalização da atuação de coordenadores de atividades de captação de 

recursos, com vistas a evitar favorecimento, nas composições de equipes, para cônjuges e 

parentes de servidores da FUB ou o direcionamento de pagamentos em benefício dessas 

pessoas; 

 

De acordo com a Nota Técnica nº 1.194 DSEDU I/DS/SFC/CGU, de 08 de junho de 2012, 

essa recomendação se encontra atendida. 

 

m. Seja estabelecida uma sistemática de controle e análise das prestações de contas das 

atividades de captação de recursos, com o auxílio da Auditoria Interna da FUB. 

 

Primeiramente, a recomendação se mostra inadequada vez que cita a Auditoria Interna 

como parte no estabelecimento da sistemática de controle e análise das prestações de contas 

das atividades de captação de recursos. Tal fato implicaria no impedimento da Auditoria 

Interna em realizar auditoria nesse segmento. 

 

Segundo, ainda de acordo com a referida Nota Técnica, não houve manifestação sobre 

adequação do texto da Resolução 001/1998, contudo, conforme relatado anteriormente, foi 

encaminhada a este órgão de controle interno a cópia da Resolução da Reitoria nº 

103/2010, Anexo A, que substituiu a Resolução da Reitoria nº 001/1998. 

 

Contudo, considerando a complexidade do tema solicita-se vinte dias para que se possamos 

reunir dados e documentos e encaminhar a este órgão de controle interno para posterior 

análise. 

 

b) Volume B: 

 

Depreende-se do item 4.3 do Relatório de Demandas Externa RDE nº 

00190.01014992/2008-28, Volume B, a expedição de recomendações para o Ministério da 

Educação (4.3.1); e Fundação Universidade de Brasília (4.3.2). 

 

Primeiramente, destaca-se a recomendação expedida ao MEC, a saber: 4.3.1 ao Ministério 

da Educação: adotar as medidas necessárias à apuração de responsabilidades pelos fatos 

constados (3.1.1.1.1 a 3.1.1.1.15, 3.2.1.1.1 e 3.2.1.1.2), nos quais há indicativo da 

responsabilização de ex-Reitores da Fundação Universidade de Brasília e do ex-diretor da 

Editora Universidade de Brasília, Alexandre Lima; (grifos nossos) 

 

Considerando o disposto na recomendação direcionada ao MEC, não foi atribuída à FUB 

a responsabilidade pela apuração da responsabilidade dos fatos apontados no nº 

00190.01014992/2008-28, Volume B, e, portanto, não há que se falar em morosidade desta 

Instituição de ensino, conforme apontamento do Relatório de Auditoria Preliminar nº 

2016000409. 
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Tão pouco se identificou dentre as recomendações dirigidas à FUB a competência e a 

legitimidade na instauração de Tomada de Contas Especial (TCE). Contudo, tal fato não 

impediu da FUB constituir comissão para apuração dos fatos julgados pelo MEC nos PAD 

nºs 00190.036034/2009-99; 00190.040622/2009-27; e 00190.040621/2009-82. Cabe frisar 

mais uma vez, que a atuação da FUB na instauração da TCE somente é possível após a 

conclusão dos PAD instaurados pelo MEC. 

 

Nessa senda, em resposta ao Acórdão nº 6.505/2015 – Primeira Câmara foi encaminhada 

ao TCU o Ofício nº 0800/2015FUB-UnB, de 10/12/2015, trazendo toda atuação da FUB 

para apuração dos valores apontados como prejuízo pelo MEC, conforme se verifica no 

(Anexo B). 

 

Em resposta ao Ofício nº 0800/2015FUB-UnB, a Egrégia Corte de Contas expediu o 

Acórdão nº 2.829/2016 – Primeira Câmara, momento em que acolheu as razões de 

justificativas apresentadas pelo Magnífico Reitor, concedendo prazo para apuração dos 

fatos e instauração de TCE, conforme se verifica no Ofício nº 0246/2016-

TCU/SecexEducação, de 10/5/2016. (Anexo C) 

 

Em resposta ao Ofício nº 0246/2016-TCU/SecexEducação, foi expedido o Ofício nº 

0292/2016FUB-UnB, de 09/06/2016, (Anexo D) elencando as providências adotadas 

posteriormente ao encaminhamento do Ofício nº 0800/2015FUB-UnB. Aproveito a 

oportunidade para informar que foi concluída a fase administrativa, em que apenas um dos 

notificados apresentou resposta, e foi expedida resolução instaurando a TCE (Anexo E), 

conforme estabelecido no item 9.3 do Acórdão nº 2.829/2016 – Primeira Câmara. 

 

As recomendações dirigidas à FUB estão dispostas no item 4.3.2, conforme se verifica a 

seguir: 

 

a) promova a adequação normativa interna e gestione por avanços legislativos necessários 

ao pleno exercício das atribuições de suas Unidades Organizacionais, a exemplo da EDU, 

CESPE e CEPLAN, atuando fortemente para reinseri-las no contexto da missão precípua 

da Universidade, adotando rotinas e procedimentos que vinculem seu funcionamento ao 

ensino, pesquisa e/ou extensão no âmbito da FUB, e fomentando a participação do corpo 

discente nas diversas áreas de conhecimento nelas exercitadas; 

 

Considerando o tempo transcorrido desde a expedição da recomendação, faz-se necessário 

esta FUB apresentar as modificações implementadas a este órgão de controle interno, tanto 

acerca dos aspectos normativos, como da estrutura administrativa, vez que o CESPE deixou 

de integrar a estrutura da FUB, sendo qualificado como Organização Social (OS) a partir 

da expedição do Decreto nº 8.078/2013, e com a denominação de Centro Brasileiro de 

Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). 

 

Contudo, o prazo conferido para apresentação de novas informações e controles adotados 

não foi o suficiente, e nesse sentido, solicita-se 30 dias para que essa Instituição de ensino 

possa reunir dados e documentos e encaminhar a este órgão de controle interno para 

posterior análise. 

 

b) promova a ação coordenada entre suas Unidades Organizacionais, compartilhando 

recursos. Como exemplo, temos o parque gráfico mantido pelo CESPE, acerca do qual 

sugerimos realizar estudos para avaliar a viabilidade de sua utilização para atendimento 

às necessidades da EDU. Da mesma forma, cumpre sugerir a aproximação dos integrantes 

do Departamento de Línguas. Estrangeiras e Tradução –. LET, do Instituto de Letras – 
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IL/FUB para realizar, mesmo que sob supervisão, ou acompanhar o processo de tradução 

de obras estrangeiras, a fim de que esse conhecimento fique na Universidade; 

 

Segundo a CGU, a recomendação está pendente de teste de auditoria, a partir da análise 

da Nota Técnica nº 2.391 DSEDU I/DS/SFC/CGU, de 30 de outubro de 2013.  

 

c) estabelecer mecanismos de fomento à produção interna de obras que socializem o 

conhecimento produzido no âmbito da Universidade; 

 

Segundo a CGU, a recomendação está pendente de teste de auditoria, a partir da análise 

da Nota Técnica nº 2.391 DSEDU I/DS/SFC/CGU, de 30 de outubro de 2013. 

 

d) dar transparência aos critérios e normas definidas sobre o processo de escolha de obras 

a serem publicados pela Editora Universidade de Brasília, bem como sobre a sistemática 

de aprovação, controle de qualidade e comercialização destas obras literárias; 

 

Segundo a CGU, a recomendação está pendente de teste de auditoria, a partir da análise 

da Nota Técnica nº 2.391 DSEDU I/DS/SFC/CGU, de 30 de outubro de 2013. 

 

e) criar uma equipe permanente na Editora Universidade de Brasília que tenha condições 

de realizar através de metodologias de controle de qualidade o acompanhamento, a 

fiscalização e a confirmação da entrega de serviços gráficos contratados; 

 

Segundo a CGU, a recomendação está pendente de teste de auditoria, a partir da análise 

da Nota Técnica nº 2.391 DSEDU I/DS/SFC/CGU, de 30 de outubro de 2013. 

 

f) realizar levantamento das reais necessidades de pessoal para recompor o quadro 

permanente da Editora Universidade de Brasília, assim como da necessidade de regular 

contratação de terceirizados, em conformidade com o que estabelecem a Lei nº 8.666/1993 

e Decreto nº 2.271/1997; 

 

Segundo análise anterior da CGU, esta recomendação encontra-se parcialmente atendida 

(informação extraída da Nota Técnica nº 1.194/2012). Contudo, conforme informado 

anteriormente, o Relatório de Gestão referente ao exercício de 2015 traz a informação da 

regularização da força de trabalho em que houve cumprimento do Acordo Judicial – PAJ 

Nº 608/2009, firmado entre a FUB, MEC e o Ministério Público do Trabalho (MPT). Todos 

os trabalhadores precarizados foram substituídos por servidores concursados (foram 

realizados concursos públicos em 2013 e 2015, este último ainda vigente), com a finalização 

do processo de desligamento dos servidores precarizados vinculados ao SICAP (Sistema de 

Cadastramento Unificado de Prestação de Serviço), em atendimento ao Acordo Judicial 

PAJ nº 608/2009. Foram providas 689 vagas ocupadas pelos SICAP mais as originadas de 

processo de vacância no período de 2013 a 2015. 

 

Desta forma, solicita-se trinta dias para que se possamos reunir dados e documentos e 

encaminhar a este órgão de controle interno para posterior análise. 

 

g) centralizar todos os pagamentos de pessoas físicas na Secretaria de Recursos Humanos 

– SRH/FUB; 

 

Considerando o prazo conferido para encaminhamento de novas informações não foi 

possível apresentar a descrição e controles da sistemática adotada atualmente pela FUB 

para efetuar pagamento de pessoas físicas. 
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Nesse sentido, solicita-se quinze dias para que essa Instituição de ensino possa reunir dados 

e documentos e encaminhar a este órgão de controle interno para posterior análise. 

 

h) realize estudo sobre a possibilidade de construção de projeto básico que possa integrar 

em uma única contratação anual todos os serviços gráficos a serem realizados pela 

Editora Universidade de Brasília; 

 

Segundo a CGU, a recomendação está pendente de teste de auditoria, a partir da análise 

da Nota Técnica nº 2.391 DSEDU I/DS/SFC/CGU, de 30 de outubro de 2013. i) utilizar nas 

contratações de serviços gráficos preferencialmente a modalidade pregão, evitando o 

fracionamento; 

 

Segundo a CGU, a recomendação está pendente de teste de auditoria, a partir da análise 

da Nota Técnica nº 2.391 DSEDU I/DS/SFC/CGU, de 30 de outubro de 2013. 

 

j) orientar as unidades gestoras para não realizarem despesas sem prévio empenho ou 

através de auto-empenho; 

 

Segundo a CGU, a recomendação está pendente de teste de auditoria, a partir da análise 

da Nota Técnica nº 2.391 DSEDU I/DS/SFC/CGU, de 30 de outubro de 2013. 

 

k) conforme Decreto n° 5.992/2006, utilizar única e exclusivamente para a concessão de 

diárias e passagens o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

 

Segundo a CGU, a recomendação está pendente de teste de auditoria, a partir da análise 

da Nota Técnica nº 2.391 DSEDU I/DS/SFC/CGU, de 30 de outubro de 2013. 

 

l) não realizar pagamentos a servidores sob a forma de prestações de serviços fora do 

SIAPE, considerando as diretrizes (LDO, Dec. 347/1991) e previsões legais (art. 76-a da 

Lei nº 8.112/90) para a espécie. 

 

Considerando o prazo conferido para encaminhamento de novas informações não foi 

possível apresentar a descrição e controles da sistemática adotada atualmente pela FUB 

para efetuar pagamento a servidores sob a forma de prestação de serviços.  

 

Nesse sentido, solicita-se quinze dias para que essa Instituição de ensino possa reunir dados 

e documentos e encaminhar a este órgão de controle interno para posterior análise. 

 

c) Volume C: 

 

O presente Relatório tem como objeto exames realizado em atos e fatos de gestão 

relacionados à administração do patrimônio imobiliário da FUB, no período compreendido 

entre 07/07/2008 e 19/02/2009. As recomendações expedidas alcançam a Prefeitura do 

Campus (PRC); Centro de Planejamento Oscar Niemeyer (CEPLAN); e Secretaria de 

Gestão Patrimonial (SGP). 

 

A CGU manifestou-se, a partir de informações prestadas pela FUB, por meio das Notas 

Técnicas nºs 003 e 004/DSEDU I/DS/SFC/CGU-PR, ambas datadas de 10/05/2011. 

Considerando o escasso tempo para apurar o atendimento das recomendações pelos 

Centros de Custos descritos anteriormente, aliado à divergência técnica observada entre a 

manifestação da FUB e a análise promovida pelo órgão de controle interno, solicito a esta 

Coordenação-Geral de Auditoria prazo de quarenta e cinco dias a partir do recebimento 

dessas respostas para promover o levantamento de dados e apresentar posicionamento 
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atual dessa Instituição de ensino, encaminhando a este órgão de controle interno para 

posterior análise. 

 

d) Volume D: 

 

O presente relatório apresenta resultados pertinentes à execução de projetos custeados com 

recursos federais gerenciados pela Fundação de Estudos e Pesquisas em Administração 

(FEPAD), em especial aqueles procedentes da FUB, por intermédio da Unidade Gestora 

154078, Editora da Universidade de Brasília (EDU). 

 

A estrutura do relatório foi dividida em cinco pontos: 3.1 Projeto FAPDF (Fundação de 

Apoio à Pesquisa do Distrito Federal); 3.2 Projetos II CONAPIR e VII FIPIR (SEPPIR/PR); 

3.3 Projeto Seguro Desemprego (MTE); 3.4 Contratos Genéricos EDU X FEPAD entre 

2002 e 2004; e 3.5 Projeto “Inclusão Digital das Comunidades Rurais do DF”. 

 

O relatório apresentou como conclusão dano ao Erário quantificado de R$ 14.827.859,68 

e irregularidades sem dano ao Erário quantificável. Em que pese tais fatos, o relatório não 

apresentou quaisquer recomendações para apuração de responsabilidade e/ou de 

instauração de TCE. 

 

Contudo, foram identificados os seguintes PAD abertos no âmbito do MEC a partir da 

emissão do RDE nº 00190.01014992/2008-28, Volume D: 

 

a) Processo nº 00190.036034/2009-99. Referente item 3.1 do Volume D. 

b) Processo nº 00190.042641/2009-98. Referente ao Projeto Porto Seguro Desemprego 

(MTE), item 3.3 do Volume D. 

c) Processo nº 00190.042642/2009-32. Referente a Contratos Genéricos entre a Editora e 

FEDAD, item 3.4 do Volume D. 

d) Processo nº 00190.042643/2009-87. Referente ao Projeto Inclusão Digital das 

Comunidades Rurais do DF, item 3.5 do Volume D. 

 

Portanto, somente em relação ao item 3.2 não se identificou PAD, o que não exclui que o 

MEC o tenha instaurado para apurar a responsabilidade e os prejuízos apontados pela 

CGU na execução das despesas relacionadas com os Projetos II CONAPIR e VII FIPIR 

(SEPPIR/PR). 

 

Conforme esposado anteriormente, a atuação da FUB em uma possível instauração de TCE, 

mesmo sem recomendação expressa para tal, esbarra na atuação primária do MEC em que 

é imprescindível conclusão dos PAD instaurados e citados anteriormente. De outra forma, 

somente após findar a análise e com a publicação no DOU a FUB poderia instaurar o 

processo administrativo buscando a cobrança administrativa e em caso de não lograr êxito, 

instaurar a TCE. 

 

E foi dessa forma que a FUB procedeu em relação ao Processo nº 00190.036034/2009-99, 

item 3.1 do Volume D, ao tomar conhecimento da Portaria nº 140, de 25 de maio de 2015, 

publicada no DOU no dia seguinte, com as demissões dos Srs. Timothy Martins Mulholland 

e Alexandre Lima, ao instaurar a TCE por meio da Resolução da Reitoria nº 0090/2015, de 

11 de setembro de 2015. (Anexo F) 

 

Cabe informar a este órgão de controle interno que o Acórdão nº 2.2829/2016 – Primeira 

Câmara, ao acolher as razões de justificativas do Magnífico Reitor estabeleceu em seus 

itens 9.3 e 9.4, respectivamente, a fixação do prazo de 60 (sessenta) para que a FUB instaure 

o processo de TCE e de 120 (cento e vinte) dias, caso o dano não seja elidido, para que a 

FUB comprove junto ao próprio TCU o envio do processo de TCE à CGU. E nesse sentido, 
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cabe alertar que o prazo findará no final do mês de novembro, mas a expectativa que o 

processo seja encaminhado ao MTFC até o final do mês de setembro, vez que conforme 

anunciado anteriormente foi editada resolução instaurando a respectiva TCE. 

 

Dessa forma, não há que se imputar responsabilidade à FUB por morosidade na condução 

da instauração, vez que sua atuação deve ocorrer em um segundo momento, quer seja, após 

a atuação do MEC.  

 

Conforme informado anteriormente, será solicitado à Corregedoria-Geral da União, 

Setorial do MEC informações quanto aos PAD instaurados a partir do Relatório de 

Demandas Externa RDE nº 00190.01014992/2008-28, com o respectivo escopo e o estágio 

atual, considerando a interposição de recursos e as respectivas análises e decisões, bem 

como existência de decisão judicial, como, por exemplo, mandado de segurança. Essas 

informações serão consideradas para o atendimento do estabelecido na Recomendação 01 

“Estabelecer cronograma para adoção das recomendações constantes do RDE nº 

00190.01014992/2008-28, volumes A, B, C, D, E, F e G, e encaminhá-lo a este órgão de 

controle interno”, quando do encaminhamento do Plano de Providência Permanente (PPP). 

 

Quanto ao item 3.2, não mencionado na descrição de PAD aberto no âmbito do MEC, esta 

Instituição de ensino vai aguardar a manifestação da Corregedoria-Geral da União, 

Setorial do MEC, quanto à existência de PAD instaurado para apurar responsabilização 

pelos prejuízos apontados no RDE nº 00190.01014992/2008-28, Volume D, em seu item 3.2. 

 

Após o recebimento das informações e posterior análise, serão adotadas as medidas 

necessárias a partir do indicativo nas decisões Corregedoria-Geral da União, Setorial do 

MEC. 

 

Por fim, visando apurar os fatos apontados pela CGU no RDE, mesmo sem transcrição de 

recomendação dirigida à FUB, foram publicadas as Resoluções da Vice-Reitoria nºs 20, 21 

e 22/2013, (Anexo G), no entanto, até o presente momento não se localizou os produtos 

produzidos pelas referidas comissões. 

 

e) Volume E: 

 

O presente relatório apresenta resultados referentes à execução de projetos custeados 

recursos repassados pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) à FUB por meio dos 

Convênios nº 014/2004 (Ações Complementares de Atenção Integral à Saúde Indígena da 

Etnia Xavante) e nº 1.326/2004 (Ações Complementares de Atenção Integral à Saúde 

Indígena da Etnia Yanomami). A FUB subcontratou a Fundação de Apoio ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico na Área de Saúde (FUNSAUDE) para a execução 

de parte das atividades previstas para tais Convênios. 

 

A estrutura do relatório, da mesma forma que o RDE nº 00190.01014992/2008-28, volume 

D, informa da ocorrência de dano ao Erário, mas não fixa recomendação a ser observada 

pela FUB. Contudo, identificou-se que a Corregedoria-Geral da União, Setorial do MEC, 

instaurou o PAD 00190.001411/2009-79, que busca apurar a responsabilidade na execução 

nos Convênios nºs 014/2004 (Etnia Xavante) e 1.326/2004 (Etnia Yanomami). 

 

Conforme relatado para o Volume D, a atuação da FUB em uma possível instauração de 

TCE em relação ao Volume E, mesmo sem recomendação expressa para tal, esbarra na 

atuação primária do MEC na instrução e conclusão do PAD 00190.001411/2009-79 e 

somente após esta fase que FUB poderia instaurar o processo administrativo buscando a 

cobrança administrativa e em caso de não lograr êxito, instaurar a TCE. 
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Dessa forma, não há que se imputar responsabilidade à FUB por morosidade na condução 

da instauração, vez que sua atuação deve ocorrer em um segundo momento, quer seja, após 

a atuação do MEC. Sendo assim, aguardar-se-á a manifestação da Corregedoria-Geral da 

União, Setorial do MEC quanto ao estágio atual do PAD 00190.001411/2009-79 e após o 

recebimento das informações e posterior análise, serão adotadas as medidas necessárias a 

partir do indicativo nas decisões do referido órgão Corregedor, estabelecendo, se for o 

caso, as atividades a serem realizadas pela FUB e o respectivo cronograma. 

 

Além desses fatos cabe acrescentar, considerando que a FUB é o órgão convenente nos 

Convênios nºs 014/2004 (Etnia Xavante) e 1.326/2004 (Etnia Yanomami), caberia à 

FUNASA, caso não aprovada à prestação de contas encaminhadas pela FUB e não elidido 

o prejuízo apontado, se for o caso, instaurar a TCE. A apuração de responsabilidade no 

âmbito da FUB ocorreria posteriormente a esses procedimentos da FUNASA, caso 

evidenciado a reposição por parte da FUB acerca dos valores apontados pelo órgão 

concedente. 

 

Por fim, de modo a demonstrar que a FUB não se manteve inerte, por meio da Resolução 

da Vice-Reitoria nº 0015/2014, de 30/04/2014, (Anexo H), criou-se comissão para analisar 

e emitir parecer a respeito das ressalvas apontadas no RDE nº 00190.01014992/2008-28, 

Volume E, e a Resolução da Vice-Reitoria nº 0025/2014, de 02/09/2014, (Anexo I), 

prorrogando por mais noventa dias o prazo conferido pela Resolução da Vice-Reitoria nº 

0015/2014. O Relatório emitido pela comissão em 04/11/2014, não foi conclusivo quanto à 

apuração de responsabilidade. (Anexo J) 

 

Segue, também em anexo, os ofícios encaminhados aos servidores relacionados aos 

apontamentos constantes do Volume E e as respectivas manifestações. (Anexo K)  

 

f) Volume F: 

 

O presente relatório apresenta resultados referentes à execução de despesas por meio da 

Fundação Universitária de Brasília (FUBRA) com recursos repassados pela FUB, CESPE 

e Editora da FUB (EDU), bem como a execução de despesas com recursos provenientes dos 

Convênios nºs 14/2004, 1.326/2004 e 1.352/2004, e do Projeto CASI/DF. 

 

Ao final o RDE nº 00190.01014992/2008-28, Volume F, aponta um prejuízo quantificável 

de R$ 13.637.072,30, além de irregularidades sem dano ao Erário quantificável. Da mesma 

forma que os Volumes D e E do RDE nº 00190.01014992/2008-28, não foram expedidas 

recomendações à FUB, bem como não se identificou abertura de PAD no âmbito da 

Corregedoria-Geral da União, Setorial do MEC em relação ao Volume F. 

 

Outro fato a ser explicitado cinge-se a não identificação de manifestação da FUB F, bem 

como a respectiva análise por parte da CGU além das descritas no corpo do RDE nº 

00190.01014992/2008-28, Volume F, como por exemplo, a das encontradas nas Notas 

Técnicas nºs 003 e 004/DSEDU I/DS/SFC/CGU-PR, de 10/05/2011, referente ao Volume C. 

Nessa senda, solicito a este órgão de controle interno, caso tenha manifestação dessa 

Instituição de ensino afeta ao Volume F e a sua respectiva análise, possa proceder ao 

respectivo encaminhamento para conhecimento e adoção das medidas cabíveis, se for o 

caso, e o respectivo cronograma quando do encaminhamento do Plano de Providência 

Permanente (PPP), para adoção das medidas cabíveis. 

 

De forma complementar, serão solicitadas informações à Corregedoria-Geral da União, 

Setorial do MEC, quanto à instauração de PAD em relação ao Volume F. Após o 

recebimento dessas informações e posterior análise, serão adotadas as medidas necessárias 
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a de modo a apurar a responsabilidade, caso não haja PAD instaurado, e a consequente 

abertura de TCE, caso seja identificada a respectiva necessidade. 

 

Quanto à imputação de responsabilidade à FUB por morosidade na condução da 

instauração de apuração de responsabilidade e posterior abertura de TCE, se for o caso, 

há que se considerar que mesmo na indicação de prejuízo ao Erário pela CGU, não havia 

essa orientação expressa e também não tem conhecimento se a Corregedoria-Geral da 

União, Setorial do MEC adotou as medidas administrativas para apuração dos fatos 

constantes do Volume F. 

 

Posteriormente ao recebimento das informações e posterior análise, serão adotadas as 

medidas necessárias a partir do indicativo nas decisões do referido órgão Corregedor, 

estabelecendo, se for o caso, as atividades a serem realizadas pela FUB e o respectivo 

cronograma quando do encaminhamento do Plano de Providência Permanente (PPP), para 

adoção das medidas cabíveis. 

Por fim, de modo a demonstrar que a FUB não se manteve inerte, por meio das Resoluções 

da Vice-Reitoria nºs 0023 e 0025/2013, (Anexo L), e a Ata da Equipe de Trabalho nº 

24/2013, (Anexo M), todas da mesma data, 04/12/2013, em que se criaram comissões para 

analisar e emitir parecer a respeito das ressalvas apontadas no RDE nº 

00190.01014992/2008-28, Volume F, e a Resolução da Vice-Reitoria nº 0013/2014, de 

07/03/2014, (Anexo N), prorrogando por mais trinta dias o prazo conferido pela Resolução 

da Vice-Reitoria nº 0025/2013. O Relatório emitido pela comissão em 22/05/2014, não foi 

conclusivo quanto à apuração de responsabilidade. (Anexo O) 

 

g) Volume G: 

 

O presente relatório apresenta resultados referentes à execução de despesas por meio da 

Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC) e de documentação 

referente a três Fundos de Apoio Institucional (FAI). Ao final o RDE nº 

00190.01014992/2008-28, Volume G, aponta um prejuízo quantificável de R$ 2.506.758,45, 

além de impossível de dimensionamento de dano ao Erário em determinados itens. Da 

mesma forma que os Volumes D, E e F do RDE nº 00190.01014992/2008-28, não foram 

expedidas recomendações à FUB e não se identificou abertura de PAD no âmbito da 

Corregedoria-Geral da União, Setorial do MEC. 

 

Outro fato a ser explicitado, não foi identificado manifestação da FUB, bem como análise 

da CGU além das descritas no corpo do RDE nº 00190.01014992/2008-28, Volume G, como 

por exemplo, a das encontradas nas Notas Técnicas nºs 003 e 004/DSEDU I/DS/SFC/CGU-

PR, de 10/05/2011, referentes ao Volume C. Nessa senda, solicito a este órgão de controle 

interno caso tenha manifestação dessa Instituição de ensino afeta ao Volume G, e a sua 

respectiva análise, se for o caso, possa proceder ao respectivo encaminhamento para 

conhecimento e adoção das medidas cabíveis, se for o caso, e o respectivo cronograma 

quando do encaminhamento do Plano de Providência Permanente (PPP), para adoção das 

medidas cabíveis. 

 

Quanto à imputação de responsabilidade à FUB por morosidade na condução da 

instauração de apuração de responsabilidade e posterior abertura de TCE, se for o caso, 

há que se considerar que mesmo na indicação de prejuízo ao Erário pela CGU, não havia 

essa orientação expressa e também não se tem conhecimento se a Corregedoria-Geral da 

União, Setorial do MEC adotou as medidas administrativas para apuração dos fatos 

constantes do Volume G. 

 

Cabe frisar que, no dia 26/07/2013 foi constituída, por meio da Resolução da Reitoria nº 

0087/2013, (Anexo P), equipe de trabalho para apresentar as providências a serem 
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adotadas no âmbito das respectivas áreas, visando à efetiva implementação das 

recomendações constantes do RDE nº 00190.01014992/2008-28, Volumes A ao G. 

 

Contudo, não se localizou durante o período concedido para manifestação a partir do 

recebimento do Relatório de Auditoria Preliminar nº 2016000409 o produto elaborado pela 

equipe de trabalho, bem como se há procedimentos administrativos instaurados, conclusos 

ou não, referentes ao objeto da Resolução da Reitoria nº 0087/201. 

 

Dessa forma, a partir do encaminhamento das respostas ao Relatório de Auditoria 

Preliminar nº 2016000409, será organizado e constituído grupos de trabalho coordenado 

pela Vice-Reitoria e pela Unidade de Auditoria Interna para coletar informações e instaurar 

procedimentos administrativos, se for o caso, para apuração de responsabilidade e de 

reposição ao Erário, conforme estabelecido na Recomendação 01 “Estabelecer 

cronograma para adoção das recomendações constantes do RDE nº 00190.01014992/2008-

28, volumes A, B, C, D, E, F e G, e encaminhá-lo a este órgão de controle interno”, quando 

do encaminhamento do Plano de Providência Permanente (PPP). 

 

Quanto à Recomendação 02 “Apurar responsabilidade em função da inércia das 

autoridades responsáveis pela implantação das recomendações dos apontamentos 

constantes do RDE nº 00190.01014992/2008-28, Volumes A, B, C, D, E, F e G, na gestão 

corrente”, pelo todo exposto anteriormente, demonstrou-se, de forma efetiva, que não houve 

inércia ou morosidade por parte da FUB na implantação das recomendações emanadas do 

referido relatório.  

  

##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 

 A Fundação Universidade de Brasília tem, ao longo dos anos, apresentado morosidade no 

trato das situações apresentadas nos Relatórios em destaque. Não obstante a gravidade das 

irregularidades apontadas, a FUB não tem adotado ações efetivas para solucioná-las. Transcorridos 

três anos completos da atual gestão da Universidade, não se verificou avanços quanto às medidas 

saneadoras de grande parte das situações apontadas.  

 

Agrava a situação o fato de que os pedidos de informações emitidos pela CGU desde 2014 

não foram respondidos pela FUB até a elaboração da versão preliminar deste relatório, demonstrando 

ausência de compromisso com os planos de ação recomendados pelo órgão de controle interno.  

 

 Inicialmente, em sua manifestação, a Unidade contesta a alegada morosidade no atendimento 

das recomendações constantes no RDE relacionadas à reposição de recursos ao Erário, no que trata 

de abertura de TCE. Em sua argumentação, a FUB informa que, considerando que a apuração de 

responsabilidade pelos prejuízos apontados em todos os volumes do RDE coube ao órgão supervisor 

da Entidade, o MEC, e que este vem instaurando Processos Administrativos Disciplinares (PAD) por 

meio da Setorial de Correição, somente após a manifestação definitiva do MEC e com a devida 

publicação no Diário Oficial da União (DOU) que a FUB poderia proceder a abertura de TCE.   

 

Não prospera a argumentação da UPC. Com efeito, não cabia em princípio ao MEC a apuração 

de responsabilidades, mas à FUB. Apesar disso, excepcionalmente os volumes A e B da RDE nº 

00190.014992/2008-28 trazem recomendações ao MEC voltadas à apuração de responsabilidade, no 

entanto, sem eximir a autoridade competente da FUB de sua reponsabilidade legal. 

Segundo dispõe o art. 8º da Lei nº 8.443/92, “a autoridade administrativa competente, sob 

pena de responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar providências com vistas à 

instauração da tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e 

quantificação do dano”. Acrescenta o Manual de Tomada de Contas Especial da CGU, expedido em 

2013, que a instauração da TCE “caberá à autoridade administrativa federal competente - 
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órgão/entidade de onde originou a irregularidade ou a unidade designada no seu regimento 

interno”. 

 

Nesse sentido, o Volume A da RDE emitiu recomendações para apuração de responsabilidade 

independentes ao MEC e à FUB (Item 4.2.5, recomendação nº 8), não havendo necessidade de 

manifestação do MEC para que a FUB instaure procedimento com esse fim. A Nota Técnica nº 1194 

DSEDU I/DS/SFC/CGU, de 8/6/2012 reforçou expressamente à FUB que, para os itens em que foram 

identificados danos ao erário, esgotadas todas as medidas administrativas possíveis para a 

reparação/ressarcimento, fosse instaurada TCE. 

 

Todas as recomendações constantes no Volume C, inclusive a de apuração de 

responsabilidades, são direcionadas à FUB, não havendo como concluir que cabia ao MEC instaurar 

o procedimento. Os Volumes B, D, E, F e G, apesar de não indicarem expressamente recomendação 

à FUB para apuração de resultados, indicam os pressupostos fáticos e jurídicos necessários à 

apuração. Não obstante, o Ofício nº 32140/2010/CGU, de 27/9/2010, que encaminhou os Volumes F 

e G, recomendou à FUB a adoção de medidas com vistas à apuração de responsabilidades e abertura 

de TCE. 

 

Não se sustenta, também, a espera de manifestação definitiva do MEC sobre a 

responsabilização dos envolvidos para que a FUB inicie as medidas administrativas a fim de 

restituição do erário. Haja vista que os pressupostos para instauração de TCE, por exemplo, segundo 

dispõe o art. 5º da IN TCU nº 71/2012, são apenas: a) a comprovação da ocorrência de dano; e b) a 

identificação de quem deu causa ou concorreu para a ocorrência de dano. Nesse contexto, a definitiva 

apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano é realizada durante o 

processamento da TCE e não antes. 

 

Ressalta-se ainda que o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), tais como os 

instaurados pelo MEC, é instituto próprio da Lei nº 8.112/90 e objetiva a apuração de 

responsabilidade funcional, conforme art. 148, e não a responsabilidade por prejuízos ao erário, que 

pode divergir. Ademais, esse procedimento sujeita apenas servidores regidos pela Lei nº 8.112/90. 

 

Por fim, não há fundamento para se afirmar que a morosidade causada pela falta de atuação 

da FUB somente teria repercussão a partir da publicação no DOU de deliberação/decisão do MEC. 

Segundo esclarece o Manual de Tomada de Contas Especial da CGU, a contagem de tempo para 

adotar medidas administrativas necessárias se inicia, no caso específico, da data do evento, quando 

conhecida, ou da data de ciência do fato pela Administração. 

 

Há que contestar, ainda a alegação da UPC, apontada em diversas oportunidades, de que não 

houve recomendação específica à FUB, quanto aos volumes do RDE, para a apuração de 

responsabilidade e ou instauração de TCE pelos prejuízos apontados. Senão vejamos:  

 

a) para o volume A foram emitidas à FUB, no relatório e na Nota Técnica 1194/2012, 

recomendações de apuração de responsabilidade e instauração de TCE para os itens 3.1.1.1, 3.1.1.4, 

3.1.1.6, 3.1.1.7 e 3.1.1.8; 

 

b) Para o volume B foram emitidas, por meio da Nota Técnica 2481/2012, recomendação à 

FUB para a adoção de medidas administrativas para a reparação/ressarcimento de possíveis danos ao 

Erário, e se for o caso, instaurar TCE quanto aos fatos tratados nos itens 3.1.1.1 A 3.1.1.1.11, 3.1.1.15, 

3.2.1.1.1 e 3.2.1.1.2;   

 

c) No volume C todas as recomendações de apuração de responsabilidades e restituição de 

valores ao erário, foram emitidas à FUB, por meio das Notas Técnicas 003 e 004/2011, de 10/05/2011; 

e 

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
43 

d) Quanto aos volumes D e E, conforme exposto anteriormente, o fato de ter sido comunicada 

ao gestor, mediante encaminhamento dos respectivos Relatórios, a existência de situações que 

evidenciavam a ocorrência de dano ao Erário, obriga ao gestor responsável instaurar a devida Tomada 

de Contas Especial, nos termos do art. 8º da Lei nº 8.443/92.  

 

e) Quanto aos volumes F e G, quando de seu envio, por meio do Ofício n° 32140/2010/CGU, 

de 27/09/2010, foi recomendado à FUB a adoção de medidas com vistas à apuração de 

responsabilidades e abertura de TCE em razão da apuração de gastos indevidos nos citados relatórios.   

 

Ressalte-se que, para a maioria das recomendações emitidas, não há, na manifestação final 

apresentada pela Universidade, informação quanto às medidas saneadoras adotadas.  

   

Finalmente, inobstante a alegação de que a Universidade somente poderia realizar a abertura 

de TCE tão somente após a conclusão e publicação no DOU dos PAD instaurados pelo MEC, situação 

já contestada nos parágrafos iniciais, verifica-se, conforme informação da própria FUB, que os 

processos n°s 00190.042641/2009-88 e 00190.042643/2009-87 já foram publicados no Diário Oficial 

em 26/02/2015 e no entanto nenhuma informação por parte da Universidade foi apresentada quanto 

à abertura de TCE, diferentemente do processo 00190.036034/2009-99 publicado na mesma data e 

para o qual a FUB  instaurou TCE.  Diante de tal quadro, resta à equipe concluir pela morosidade e 

ausência de implantação e medidas saneadoras em relação às irregularidades apontados no RDE.  

 

Analisa-se, a seguir, a manifestação apresentada pela FUB em relação à versão preliminar 

deste relatório, segregada por volumes do RDE n° 00190.014992/2008-28.  

 

Volume A 

 

A FUB demonstra discordar do apontamento inicial de existência de prejuízo ao erário, por 

considerar que o objeto do pagamento aos servidores e prestadores de serviço extraquadros foi 

atingido. 

 

É necessário ponderar que R$ 73.399.691,43 foram utilizados indevidamente para a folha de 

pagamento paralela de 415 servidores da própria FUB com frequência de realização de pagamentos 

no período de 01/01/1996 a 30/06/2008 igual ou superior a 0,8 por mês e um intervalo no recebimento 

destes pagamentos superior a 10 meses. Ou seja, o expediente ilegal foi utilizado para pagamentos 

com características de perenidade no tempo, caracterizando indício de acúmulo indevido de cargos 

públicos, com risco de prejuízos aos cargos originalmente ocupados por estes servidores. A FUB, em 

sua manifestação, não informou com base em qual documentação comprobatória restou evidenciada 

que houve a efetiva prestação de serviços por parte desses servidores, de maneira a comprovar que 

não houve prejuízo às atividades originalmente desempenhadas por tais servidores, sem a ocorrência, 

por conseguinte, de prejuízo ao Erário. 

 

No tocante aos extraquadros, considerados a mesma frequência e intervalo de tempo para 

recebimento destes pagamentos, foram gastos R$ 91.207.283,39 por meio de folha paralela. Parte dos 

beneficiários foram identificados como parentes de servidores da FUB, denotando provável prática 

de nepotismo. Semelhante modo, não foi informado a evidências que suportam a afirmação de que 

houve a efetiva prestação de serviços por parte desses empregados extraquadros. 

 

Não obstante a contestação da FUB com relação ao prejuízo apontado no RDE 

00190.014992/2008-28, a referida Fundação reconhece que os pagamentos ocorreram sem suporte de 

legalidade, o que é suficiente para responsabilização de seus gestores.  

 

Em relação aos apontamentos de ilegalidade descritos no volume A do RDE 

00190.014992/2008-28, foi recomendado à FUB apuração de responsabilidade quanto aos seguintes 

fatos:  
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8a. pela utilização indiscriminada de artifício contábil – evento 70.0.803 – para pagamentos 

sem prévio empenho e sem respaldo orçamentário das prestações de serviços realizadas 

através do Sistema SRHPS; e pela utilização de recursos destinados à realização de obras 

(Classificação 3.4.4.9.0.51.91 – Obras em andamento) para pagamento de folha paralela; 

8b. pelas irregularidades detectadas por esta Controladoria na execução dos projetos Formar 

e Caderneta de Saúde, Adolescentes e Jovens;  

8c. pela celebração irregular de termo de cooperação técnica com a Associação Nacional dos 

Delegados de Polícia Federal; 

 

Em relação ao item “a”, a FUB realizou processo administrativo disciplinar que, segundo sua 

manifestação, teria culminado na apuração de “inexistência de irregularidade do referido evento 

contábil”. Entretanto, a própria FUB em sua manifestação atual reconhece, ao mínimo, a ilegalidade 

dos pagamentos efetuados por meio da denominada folha paralela. A prática contábil mencionada 

respalda a ilegalidade reconhecida.  

 

Em relação aos itens “b” e “c”, a FUB informa que “está envidando esforços no sentido de 

apuração das responsabilidades de quem deu causa às situações ali descritas, sendo solicitado novo 

prazo de até 30 (trinta) dias para o encaminhamento de mais informações sobre o assunto”. 

Novamente fica demonstrada a morosidade no atendimento às recomendações. Não obstante, espera-

se que os fatos sejam apurados pela atual gestão.  

 

Reforça-se o fato de que a Unidade apresenta resposta generalista ao comunicar que está 

envidando esforços no sentido de apuração de responsabilidades. Não apresenta documentação que 

demonstre pelo menos a abertura de processo administrativo. Ressalta-se que em julho de 2014, por 

meio do ofício n° 19072, foi solicitada informações quanto ao atendimento aos itens 8b e 8c e que 

conforme se verifica, após 2 anos, a Unidade não demonstrou efetiva implantação de medidas 

saneadoras, o que novamente reforça o entendimento da equipe quanto à morosidade na atuação da 

FUB na solução dos fatos apresentados. 

 

 Para além das recomendações de apuração de responsabilidades, verifica-se, novamente, a 

não apresentação de informações quanto às medidas adotadas para os itens 9d, 9f, 9k e 9m para os 

quais a Unidade solicita prazo para encaminhamento de resposta. 

 

As demais providências estruturantes relatadas pela unidade tratam de reformulação da gestão 

de pessoal da universidade e serão analisadas por este órgão de controle interno. O uso da folha 

paralela de pagamentos por meio de ordem bancária, segunda a FUB, avançou até meados do 

exercício de 2015 e indícios de pagamento no restante deste exercício e em 2016 não foram 

devidamente elucidados até o fechamento deste relatório, conforme apontado no item 2.1.3.1.  

 

Volume B 

 

Ressalta-se, em relação ao volume B do Relatório de Demandas Especiais, o Acórdão TCU 

2829/2016, 1ª Câmara, que trata do monitoramento das recomendações efetuadas. Em seu voto, o 

Ministro Relator aponta morosidade da Unidade no atendimento das recomendações. 

 

“4. Inobstante os esforços envidados pelo órgão de controle interno no sentido de provocar a 

Fundação Universidade de Brasília (FUB) a adotar as medidas necessárias à apuração dos 

fatos e ao ressarcimento ao Erário, constatou-se em monitoramento anterior, que 3 (três) 

anos depois da prolação do Acórdão 762/2012, 2ª Câmara, a FUB ainda não havia 

concluído grande parte dos processos administrativos pertinentes aos indícios de 

irregularidades apontados.” (grifos nossos) 
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Em sequência, o Ministro Relator informa que em virtude desse cenário, o Tribunal exarou, 

em maio de 2015 o Acórdão n° 2200/2015-2ª Câmara fixando prazo de 60 dias para a FUB adotar e 

concluir as providências administrativas necessárias à apuração dos fatos, à identificação dos 

responsáveis e ao ressarcimento dos danos relativos às constatações do Relatório B. 

 

Só então ao final do exercício de 2015, a FUB agiu, tendo encaminhado à egrégia corte 

resposta, que conforme o Relator: “embora tenham sido adotadas ações com vistas a cumprir aquilo 

que foi determinado por este Tribunal, alguns procedimentos ainda não foram terminados, devendo 

ser realizadas, ainda, notificações administrativas visando o ressarcimento do débito. Além disso, 

tampouco foi instaurado processo de tomada de contas especial.”  

 

Positivamente em relação à manifestação da Unidade, ressalta-se a expedição, em 08/08/2016, 

da Resolução da Reitoria nº 0093/2016 instaurando Tomada de Contas Especial, conforme 

estabelecido no item 9.3 do Acórdão nº 2.829/2016 – Primeira Câmara. 

 

Destaca-se que a referida instauração da TCE só foi efetivada depois do encaminhamento do 

Relatório Preliminar da presente auditoria. Ainda, a efetiva instauração da TCE só ocorreu 7 anos 

após a comunicação dos fatos à FUB por parte desse órgão de controle interno, o que evidencia, mais 

uma vez, a morosidade na apuração dos fatos que ensejaram prejuízo ao Erário.  

 

Em relação às recomendações estruturantes, foram solicitadas dilações de prazo pela unidade 

prestadora de contas para que essa possa reunir dados e documentos e encaminhar a este órgão de 

controle para análise relativamente aos itens “a”, “f”, “g” e “l’ mencionados na manifestação da 

unidade.  

 

Embora a iniciativa descrita na manifestação, de pesquisa e adoção de soluções, seja 

adequada, demonstra-se a lentidão na resolução das referidas recomendações elaboradas e 

comunicadas no exercício de 2010 e reiteradas em 2014. 

 

 

Volume C 

 

As recomendações versam sobre a gestão imobiliária da FUB. Foram apontados danos e 

recomendado o ressarcimento ao Erário. Houve posicionamento deste órgão de controle por meio das 

Notas Técnicas nºs 003 e 004/DSEDU I/DS/SFC/CGU-PR, ambas datadas de 10/05/2011, contudo, 

até a presente data, a FUB não apresentou informações ou documentos quanto às providências 

adotadas para atendimento às recomendações emitidas, bem como quanto à abertura de TCE. 

 

Ressalta-se que a resposta da unidade ao relatório preliminar não trouxe novos elementos 

relativos ao volume C do Relatório de Demandas Especiais, limitando-se a solicitar prazo de quarenta 

e cinco dias para promover levantamento de dados junto à Prefeitura do Campus (PRC), Centro de 

Planejamento Oscar Niemayer (CEPLAN) e Secretaria de Gestão Patrimonial (SGP) para posterior 

encaminhamento de posicionamento a este órgão de controle interno. 

 

A última manifestação da Unidade havia sido por meio do Ofício AUD nº 26/2012, que data 

de 03 de outubro de 2012, demonstrado inação da Unidade em solucionar os problemas apontados 

nos últimos anos. Tampouco a UPC demonstra possuir registro centralizado de adoção das medidas 

saneadoras, as quais ficam a cargo de cada unidade mencionada – PRC, CEPLAN e SGP – 

isoladamente, sem a necessária abordagem globalizada da gestão patrimonial. 

 

Volume D 

 

Em sua manifestação, a FUB menciona quatro processos administrativos disciplinares abertos 

no âmbito do MEC; informa que aguarda a conclusão dos referidos trabalhos para instauração de 
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possíveis TCE; e menciona ter instaurado uma TCE por meio da Resolução da Reitoria nº 0090/2015, 

de 11 de setembro de 2015. 

 

Reforçamos, novamente, conforme já contextualizado, que não se sustenta a espera de 

manifestação definitiva do MEC sobre a responsabilização dos envolvidos para que a FUB inicie as 

medidas administrativas a fim de restituição do erário. Ressalte-se que o Procedimento 

Administrativo Disciplinar (PAD), tais como os instaurados pelo MEC, objetiva a apuração de 

responsabilidade funcional, conforme art. 148, e não a responsabilidade por prejuízos ao erário, e 

conforme esclarece o Manual de TCE da CGU, a contagem de tempo para adotar medidas 

administrativas necessárias se inicia quando do conhecimento do fato pela Administração, ou seja, 

no caso em questão em 03/08/2009, por meio do ofício 24136/2009/CGU.  

 

Há que ressaltarmos a seguinte situação. Inobstante a alegação de que a Universidade somente 

poderia realizar a abertura de TCE tão somente após a conclusão e publicação no DOU dos PAD 

instaurados pelo MEC, verificamos que juntamente com o processo 00190.036034/2009-99 para o 

qual a FUB instaurou TCE, houve a publicação no Diário Oficial dos processos n°s 

00190.042641/2009-88 e 00190.042643/2009-87 relativos ao volume D e para tais não há nenhuma 

informação por parte da Universidade quanto à abertura de TCE.    

 

A Unidade informou, ainda, que, visando à apuração dos fatos apontados no volume D, criou 

comissões por meio das Resoluções da Vice-Reitoria nº 20, 21, e 22/2013, mas que “até o presente 

momento não se localizou os produtos produzidos pelas referidas comissões”.  Primeiramente 

informa-se que foram enviadas a este órgão apenas as cópias das Resoluções nº 20 e 22, ambas de 03 

de dezembro de 2013, mas não a da resolução de nº 21/2013; ambas possuíam o prazo de 60 dias para 

conclusão dos trabalhos, isto é, já foram concluídas no início de 2014; não foram apresentados 

elementos conclusivos ou relatos testemunhais das conclusões obtidas; tampouco foram evidenciados 

resultados práticos das referidas comissões, como instauração de processos administrativos ou 

aprimoramento de controles internos. 

 

Dado o tempo decorrido, o histórico de inação de medidas saneadoras dos demais volumes do 

Relatório de Demandas Especiais e a última manifestação da Unidade antes da elaboração deste 

relatório, ocorrida em outubro de 2012; considera-se insuficiente a instauração das referidas 

comissões, devido à ausência de efeitos práticos de seu trabalho. 

 

Volume E 

 

Em sua manifestação à versão preliminar deste relatório, a FUB informa que aguarda a 

conclusão de Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Corregedoria-Geral da União, 

Setorial do MEC, para instauração de possíveis TCE. 

 

Reforçamos, novamente, que não se sustenta a espera de manifestação definitiva do MEC 

sobre a responsabilização dos envolvidos para que a FUB inicie as medidas administrativas a fim de 

restituição do erário. Conforme Manual de TCE da CGU, a contagem de tempo para adotar medidas 

administrativas necessárias se inicia quando do conhecimento do fato pela Administração, ou seja, 

no caso em questão em 27/09/2010, por meio do ofício 32140/2010/CGU.  

 

Inobstante a alegação de que a Universidade somente poderia realizar a abertura de TCE tão 

somente após a conclusão e publicação no DOU dos PAD instaurados, verificamos a publicação no 

DOU de 4/06/2014, da decisão n° 3, pag.3, quanto ao PAD 00190.001411/2009-79 relativa ao volume 

E e para tal não há nenhuma informação por parte da Universidade quanto à abertura de TCE.    

A unidade informou, ainda, que criou comissão para analisar e emitir parecer a respeito das 

ressalvas identificadas, porém “o relatório emitido pela comissão em 04/11/2014 não foi conclusivo 

quanto à apuração de responsabilidade”. De acordo com o Relatório da Comissão RVRT 15/2014, 

de 04 de novembro de 2014, anexado à manifestação aludida e referenciado como inconclusivo, 
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“caberá à Administração Superior da FUB [...] determinar a instauração de processo de Tomada de 

Contas Especial, cujo escopo mais abrangente poderá determinar o nível de responsabilização a ser 

atribuída aos servidores que atuaram como Gestores à época na FUBRA e na FUNSAÚDE, no 

âmbito dos convênios ora em diligência”. Ou seja, a abertura de TCE outrora julgada necessária pela 

Comissão não foi realizada; ao contrário, no posicionamento atual, aguarda-se conclusão do PAD que 

ocorre no âmbito da Corregedoria-Geral da União para eventual instauração de TCE. Mostra-se 

infrutífero o trabalho apuratório realizado pela FUB até o momento. 

 

Em face de novo posicionamento da UPC, registra-se a pouca efetividade das medidas 

adotadas até o exercício de 2015, cuja análise é realizada neste relatório. Ademais, cabe ressaltar, que 

somente agora a Universidade apresenta a esta Controladoria, após várias solicitações e reiterações 

informações quanto ao RDE volume E, e as quais, ainda não são suficientes para elidir as 

recomendações emitidas.  

  

Volume F 

 

A unidade afirma que solicitará informações à Corregedoria-Geral da União, Setorial do 

MEC, quanto à instauração de PAD em relação ao volume F. Embora a manifestação se demonstre 

coerente quanto à resolução dos problemas, a falta de informações denota morosidade no tratamento 

de providências até o momento em que a unidade se manifestou em relação a este relatório.  

 

A unidade informou, ainda, que criou comissões para analisar e emitir parecer a respeito das 

ressalvas identificadas, porém “o relatório emitido pela comissão [sic] em 22/05/2014 não foi 

conclusivo quanto à apuração de responsabilidade”. De acordo com o Parecer da Comissão, de 22 

de maio de 2014, anexado à manifestação aludida, foi mencionada “análise sob a forma de Processo 

Administrativo Disciplinar, segundo informações do CESPE”, o qual a unidade desconhece em sua 

manifestação. 

 

A respeito de informações prestadas a este órgão de controle, restringem-se ao 

encaminhamento de relatório às Fundações de Apoio para que elas se manifestassem (Ofício  AUD 

22/2010, de 17/12/2010) e apresentando informações sobre PAD instaurados no âmbito do MEC 

(Ofício nº 0903/2012/FUB, de 17/10/2012). Até a presente data, não há nenhuma nova informação 

da FUB quanto às providências adotadas referentes aos ressarcimentos de recursos e abertura de TCE. 

 

Não obstante a iniciativa citada, somente então a Universidade apresenta a esta Controladoria, 

após várias solicitações e reiterações informações quanto ao RDE F, as quais, ainda, não são 

suficientes para elidir as recomendações emitidas pela CGU. 

 

 

Volume G 

 

A unidade afirma que ainda desconhece se a Corregedoria-Geral da União adotou medidas  

administrativas para apuração dos fatos constantes do Volume G. Além disso, afirma que em 

26/07/2013 foi constituída, por meio da Resolução da Reitoria nº 0087/2013, equipe de trabalho para 

apresentar as providências a serem adotadas no âmbito das respectivas áreas, visando à efetiva 

implementação das recomendações constantes do RDE nº 00190.01014992/2008-28, Volumes A ao 

G. Porém, afirma não ter localizado produtos elaborados por esta equipe de trabalho ou 

procedimentos administrativos instaurados decorrentes desse trabalho. 

 

O que se depreende de tal situação é a inocuidade da iniciativa, haja vista primeiro a não 

localização de produtos elaborados pela equipe e segundo, por tratar-se de uma comissão que tem 

como objeto exclusivo o tratamento dos temas, caberia a ela apresentar as providências adotadas no 

que se refere aos RDE. No entanto, apesar das solicitações de informações da CGU emitidas, por 

meio dos Ofícios n° 19072, 19074, 19075 e 19076/DSEDU, em julho de 2014, ou seja, um ano após 
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a constituição da comissão e das reiterações feitas por meio das Solicitações de Auditoria em 2016, 

nenhuma informação foi apresentada por esta.  

 

A respeito de informações prestadas a este órgão de controle, restringem-se ao 

encaminhamento de relatório às Fundações de Apoio para que elas se manifestassem (Ofício  AUD 

22/2010, de 17/12/2010) e apresentando informações sobre PAD instaurados no âmbito do MEC 

(Ofício nº 0903/2012/FUB, de 17/10/2012). Até a presente data, não há nenhuma nova informação 

da FUB quanto às providências adotadas referentes aos ressarcimentos de recursos e abertura de TCE. 

 

 

Análise Geral 

 

Independentemente da alegada espera pelo resultado dos processos administrativos 

disciplinares cuja responsabilidade ultrapassam sua esfera de atuação, situação que não se sustenta, 

conforme já demonstrado anteriormente,  ressalta-se a baixa quantidade de Tomadas de Contas 

Especiais instauradas em face dos prejuízos diagnosticados, bem como o excesso de pareceres 

inconclusivos quanto à apuração de responsáveis ou não localizados pela Unidade prestadora de 

contas, inviabilizando a responsabilização de quem deu causa às irregularidades diagnosticadas.  

 

Cabe, portanto, à FUB promover celeridade na realização de medidas saneadoras que elidam 

de forma definitiva às irregularidades apontados nos Relatórios, bem como mudança de postura 

quanto ao atendimento dos expedientes do órgão de controle interno. 

 

De acordo com a manifestação da unidade, “a partir do encaminhamento das respostas ao 

Relatório de Auditoria Preliminar nº 2016000409, será organizado e constituído grupos de trabalho 

coordenado pela Vice-Reitoria e pela Unidade de Auditoria Interna para coletar informações e 

instaurar procedimentos administrativos, se for o caso, para apuração de responsabilidade e de 

reposição ao Erário, conforme estabelecido na Recomendação 01”. Embora adequada, a atitude não 

elide a morosidade e, em alguns casos, a ausência de medidas saneadoras dos fatos relatados em 2010, 

os quais são de grande impacto administrativo e financeiro para a unidade prestadora de contas. 

 

É importante destacar, também, que após essa Auditoria Especial, a Lei n° 8.958/1994 sofreu 

profundas alterações por meio da Lei n° 12.349/2010 e n° 12.863/2013, que estabeleceram a 

instituição de controles e vedações mais rígidas no relacionamento das Universidades com as 

Fundações de Apoio. Trabalho recente desta Controladoria sobre o tema, cujos principais resultados 

encontram-se descritos nos itens 3.1.1.1 a 3.1.1.5 deste Relatório, demonstrou que os controles 

internos administrativos para gestão dos contratos firmados com as fundações de apoio não foram 

devidamente aperfeiçoados, visando garantir que os recursos transferidos fossem aplicados 

regularmente, respeitando os preceitos estabelecidos na legislação correlata.  

 

Este órgão de controle avalia, portanto, que os riscos decorrentes dos contratos firmados com 

Fundações de Apoio não foram mitigados adequadamente, o que implica em assunção, pela atual 

gestão, de que impactos negativos na gestão venham a ocorrer novamente. 

  

##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

 

Recomendação 1: Estabelecer plano de ação para adoção de providências quanto às recomendações 

constantes do RDE nº 00190.014992/2008-28, volumes A, B, C, D, E, F e G, e encaminhá-lo a este 

órgão de controle interno. 

 

Recomendação 2: Apurar responsabilidade em função da inércia das autoridades responsáveis pela 

implantação das recomendações dos apontamentos constantes do RDE nº 00190.014992/2008-28, 

volumes A, B, C, D, E, F e G na gestão corrente. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
49 

 

 

1.1.1.4 CONSTATAÇÃO 

 

Ausência de registro no Sistema CGU-PAD de processos administrativos instaurados no 

exercício de 2015, bem como registros realizados fora do prazo, contrariando dispositivos da 

portaria CGU N° 1.043/2007 

 

Fato 

 

Em resposta à Solicitação de Auditoria 201600409/04, a unidade informou relação dos 

processos administrativos disciplinares (PAD’s e Sindicâncias) instaurados em 2015.  

 

Do confronto da lista de processos do relatório emitido por meio do sistema CGU-PAD com 

a relação apresentada, constatou-se que, dos 25 processos instaurados, 9 (36%) não foram registrados 

no sistema e os demais 16 (64%) foram registrados fora do prazo.  

 

A não inclusão de processos no sistema contraria previsão da Portaria CGU n° 1.043, de 24 

de julho de 2007, que torna obrigatório, para todos os órgãos e entidades que compõem o Sistema de 

Correição do Poder Executivo, o registro no Sistema CGU-PAD de informações sobre os 

procedimentos disciplinares instaurados.  

 

Quanto aos atrasos nos registros, tal situação contraria o § 3° do art. 1° que determina que as 

informações deverão ser registradas no Sistema no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da 

ocorrência do fato ou ato de que tratam. 

 

Tal situação já havia sido apontada no Relatório de Auditoria de contas 2013, tendo sido 

emitidas recomendações estruturantes que pudessem atacar as causas apontadas. No entanto, 

conforme verificado, as recomendações emitidas permanecem pendentes de atendimento, 

demonstrando inércia por parte da FUB na solução do problema, o qual novamente se verificou. 

  

##/Fato## 

Causa 

 

Fragilidades dos controles internos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

(CPAD), vinculada ao gabinete do Reitor, relacionadas ao procedimento de lançamento de atos no 

CGU-PAD, decorrentes da não implementação ou da morosidade pela Reitoria de adotar medidas 

saneadoras para atendimento às recomendações estruturantes emitidas pela CGU quando da auditoria 

de contas de 2013. 

  

##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 

Por meio do Ofício n. 0433/2016/FUB-UnB, de 09/08/2016, a unidade apresentou a seguinte 

manifestação: 

 

 “A falta de efetivo  funcional  capaz de dar fluidez à demanda existente são os motivos  que  nos  

impedem  de  atender  aos  prazos  sugeridos  pela  Coordenação  de Processo  Administrativo  

Disciplinar  -  CPAD,  área  responsável  pelos  procedimentos disciplinares da Universidade. A 

situação foi apresentada à Administração  Superior, a qual envida esforços para solucionar a questão. 

 

Conforme relato da unidade, com a força de trabalho atualmente existente na  CPAD  para  avaliação  

dos  processos  que  dão  entrada  e  escolher,  após  esta  analise, entre os urgentes e os demais, sendo 
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que muitas vezes nem os considerados urgentes, consegue-se instaurar imediatamente ao seu ingresso 

no setor.  

 

Julgamos o cadastro no sistema CGU-PAD de grande importância, uma vez que   tal   cadastro   leva   

ao   conhecimento   dos   órgãos   de   controle   a   demanda   da universidade e pode,  no futuro, 

servir como justificativa a priorização de atendimento das necessidades do setor. Mas, estamos entre 

a  atualização regular do sistema CGU-PAD e o desenvolvimento dos processos aqui instaurados. 

 

O CPAD conta hoje  com  7 servidores, sendo  que 2 (dois) estão em saindo e um encontra-se de 

atestado médico. É importante mencionar também que do total de servidores, apenas um é   do último 

concurso e ainda está em treinamento. Há aproximadamente 300 processos para serem instaurados, 

além dos existentes para juízo de admissibilidade. 

 

Registra-se, também, que estratégias serão adotadas, notadamente, no que se refere ao prazo de 30 

dias  para inserção de dados no  sistema CGU-PAD. No que se refere às desconformidades de 

resultados que podem vir a surgir, tais se justificam pelo cadastro gradativo dos processos 

administrativos disciplinares e sindicâncias finalizadas em    sistema informatizado (CGU-PAD),    

processos administrativos disciplinares discentes  que  não  são cadastrados no  sistema  CGU-PAD,  

mas  que  são  realizados  na CPAD,   grande   volume   de   processos,   insuficiência   de   recursos   

humanos,   greves institucionais  que influenciam diretamente  nos  trabalhos  das  comissões  

investigativas, bem   como estrutura física   não condizente, que   interfere   na obtenção de melhores 

resultados.  

 

Conforme informado anteriormente, os processos disciplinares dispostos no quadro acima poderão 

estar em desconformidade com o apresentado em relatório do CGU-PAD, pois estão sendo 

cadastrados, em momento oportuno, no referido sistema. 

 

Um projeto para estruturação desta CPAD foi apresentado à administração superior que,  após analise, 

se comprometeu a oferecer recursos que venham a suprir se não  na totalidade, ao menos em parte,  e 

que,  se cumprido, permitirá a esta Coordenação o compromisso de normalização da situação 

apresentada por  V.Sa   até  o  prazo   de outubro de 2016.”.   

##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 

A situação apontada decorre da ausência de medidas saneadoras por parte da Reitoria quanto 

aos controles internos da CPAD, haja vista os mesmos fatos terem sido apontados no Relatório de 

Auditoria n° 201407325 das contas de 2013. À época, apontou-se a insuficiência, tanto no que se 

refere a pessoal, como a estrutura física e a ausência de normatização das atividades correcionais e 

de rotinas operacionais como as causas da deficiência da área quanto às falhas na alimentação do 

CGU-PAD. 

 

Foram emitidas recomendações objetivando sanar tais deficiências, as quais ainda permanecem 

pendentes de atendimento pela FUB, demonstrando morosidade e insuficiência quanto à solução do 

problema apontado. 

 

Em seu relatório de gestão 2015 a Universidade apresentou as seguintes informações:  

 

“Registra-se, também, que estratégias são adotadas, notadamente, em relação ao prazo de 30 

dias para inserção de dados no sistema CGU-PAD. Concernente à desconformidade de 

resultados, essa se justifica pelo cadastro gradativo dos processos administrativos 

disciplinares e sindicâncias finalizadas no CGU-PAD, em razão de processos administrativos 

disciplinares discentes que não são cadastrados no CGU-PAD, mas que são realizados na 

Coordenação de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD); grande volume de processos; 

insuficiência de recursos humanos; greves institucionais que influenciam diretamente os 
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trabalhos das comissões investigativas; bem como estrutura física inadequada do setor, o que 

interfere na obtenção de melhores resultados”. (grifos nossos) 

 

Podemos verificar que os aspectos relativos a pessoal e estrutura física ainda impactam de forma 

clara as desconformidades dos resultados da área de correição. Ou seja, as mesmas insuficiências 

apontadas em 2014 permanecem sem solução desde então. Quanto às estratégias adotadas pela 

Unidade, não descritas no relatório, em relação ao prazo de 30 dias para inserção de dados no sistema, 

cabe demonstrar que estas não tem surtido o efeito desejado, pois, conforme apontado neste item, das 

impropriedades destacadas, 64% são relativas ao atraso no prazo de inserção dos dados.  

   

Cabe, portanto, à Administração Superior atuar de forma mais efetiva na solução dos problemas 

apontados, atendendo de forma célere as recomendações emitidas por este órgão de controle, 

objetivando a melhoria dos controles internos da unidade correicional.    

##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

 

Recomendação 1: Registrar todos os processos administrativos disciplinares em curso na Fundação 

Universidade de Brasília no CGU-PAD, caso ainda existam pendências. 

 

Recomendação 2: Estabelecer rotina de verificação periódica, no máximo mensal, para verificação 

de instauração e consequente lançamento dos processos administrativos disciplinares no CGU-PAD. 

 

 

2 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    

2.1 MOVIMENTAÇÃO                                   

2.1.1 PROVIMENTOS                                    

2.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 

Intempestividade nos registros de atos de admissão e concessão no Sistema Sisac, com 

consequente descumprimento, pela Unidade, dos prazos previstos no art. 7° da IN/TCU n° 

55/2007  

 

Fato 

 

A partir do cruzamento de dados do SIAPE (2015) com o Sistema de Apreciação e Registro 

de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), constatou-se a existência de 14 atos de admissão não 

registrados no referido sistema e 6 de pensões civis registrados, porém, fora do prazo. Ambos os casos 

contrariam o disposto na Instrução Normativa do TCU n° 55/2007.  

 

De acordo com o artigo 7º da referida norma: 

 

Art. 7º As informações pertinentes aos atos de admissão, inclusive de contratados por tempo 

determinado ao amparo da Lei nº 8.745, de 9 dezembro de 1993, e concessão deverão ser 

cadastradas no Sisac e disponibilizadas para o respectivo órgão de controle interno no prazo 

de 60 (sessenta) dias, contados: 

  

I – da data de sua publicação ou, em sendo esta dispensada, da data de assinatura do ato; 

II – da data do efetivo exercício do interessado, nos casos de admissão de pessoal; 

III – da data do apostilamento, no caso de alteração.  

 

O quadro abaixo apresenta relação dos atos mencionados acima, com as respectivas datas de 

registro. Em todos os casos não foi respeitado o prazo de 60 dias disposto na IN TCU 55/2007. 
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CPF Tipo Efetivo Exercício 

(A) 

Data de registro 

 No Sisac (B) 

N° de dias transcorridos 

 (B-A) 

***.739.605-** Admissão 25/06/2015 18/04/2016 298 

***.745.321-** Admissão 24/06/2015 18/04/2016 299 

***.948.201-** Admissão 08/06/2015 18/04/2016 315 

***.030.521-** Admissão 02/06/2015 18/04/2016 321 

***.927.711-** Admissão 02/03/2015 18/04/2016 413 

***.026.314-** Admissão 09/10/2015 14/04/2016 188 

***.297.399-** Admissão 06/05/2015 18/04/2016 348 

***.339.481-** Admissão 30/06/2015 18/04/2016 293 

***.526.501-** Admissão 25/06/2015 18/04/2016 298 

***.846.574-** Admissão 02/02/2015 18/04/2016 441 

***.340.458-** Admissão 20/03/2015 18/04/2016 395 

***.897.501-** Admissão 17/09/2015 18/04/2016 214 

***.184.653-** Admissão 09/09/2015 18/04/2016 222 

***.887.201-** Admissão 28/05/2015 18/04/2016 326 

***.321.148-** Pensão Civil 24/10/2015 11/01/2016 79 

***.859130-** Pensão Civil 20/02/2015 02/02/2016 347 

***.339.377-** Pensão Civil 04/09/2015 04/02/2016 153 

***.321.148-** Pensão Civil 01/03/2015 11/01/2016 316 

***.859.130-** Pensão Civil 01/03/2015 02/02/2016 338 

***.339.377-** Pensão Civil 01/03/2015 04/02/2016 340 

 

Conforme se verifica do quadro acima, a maioria dos atos foi lançada no Sisac apenas em 

18/04/2016, data posterior ao envio da Solicitação de Auditoria 201600409/05, a qual foi 

encaminhada em 14/04/2016. Ou seja, a unidade fez os ajustes já tendo ciência da constatação. 

 

Portanto, os fatos apontados caracterizam falhas nos mecanismos de controle interno no que 

tange ao lançamento dos atos de admissão, aposentadoria e pensão civil no Sisac, contrariando o 

disposto na IN TCU 55/2007. 

 ##/Fato## 

Causa 

 

Fragilidades nos controles internos relacionados ao procedimento de lançamento de atos no 

Sisac. 

  

##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 

“Em resposta ao questionamento da CGU, realizamos consulta no Sistema de Apreciação e 

Registro dos Atos de Admissão e Concessões (SISAC), e verificamos que os atos de admissão, 

aposentadoria, e pensão civil dos servidores supracitados foram registrados, conforme documentos 

anexos. Entretanto, verificamos que alguns atos foram registrados no SISAC após o prazo 

estabelecido na Instrução Normativa TCU nº 55/2007. Dessa forma, informamos que essas 

justificativas serão enviadas posteriormente à CGU. 

             

Cabe ressaltar que a data constante da planilha informada pela CGU referente ao registro 

do SIAPE não corresponde a nenhuma data utilizada para contagem do prazo estabelecido nos 

incisos I a III do artigo 7º da Instrução Normativa TCU n. 55/2007. Verifica-se nos registros do 

SIAPE e do SISAC, conforme comprovantes em anexo, que essas datas são coincidentes, no entanto, 

em alguns casos divergem do informado pela CGU, conforme tabela anexa. 
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  Ademais, informamos que o servidor J. C. H. Z. ingressou nesta Fundação Universidade de 

Brasília (FUB) por meio do processo de redistribuição da Fundação Universidade de Pelotas 

(FUFP), conforme ficha funcional SIAPE anexa. Não localizamos no sistema SISAC o registro de 

admissão, certamente o servidor ingressou no serviço público antes da implementação do sistema. 

Todavia, encaminhamos email, conforme anexo, para o setor de cadastro da FUFP solicitando, se 

houver, a cópia registro SISAC admissão. Quanto aos registros do SISAC dos atos de aposentadoria 

e pensão do retromencionado servidor essas estão anexadas.”    

##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 

A manifestação da unidade não justifica a intempestividade dos lançamentos no Sisac, já que 

esses registros no sistema ocorreram em data posterior ao envio do fato, por meio da Solicitação de 

Auditoria 201600409/05, a qual foi encaminhada em 14/04/2016. 

 

Ademais, essa situação é recorrente e já foi apontada pelos Relatórios de Auditoria da CGU 

nº 201115640 e nº 201203326, referentes às gestões de 2010 e 2011, respectivamente. 

 

Em função dessas ressalvas, foi feita a seguinte recomendação: 

 

“Estabelecer junto aos diversos setores que compõem a estrutura do Decanato de Gestão de 

Pessoas procedimentos, rotinas e/ou fluxos sistematizadas que permitam a execução das 

atividades diárias, como por exemplo, o registro tempestivo dos atos de pessoal no Sistema de 

Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões - SISAC e do envio dessas 

informações ao Órgão de Controle Interno e à Corte de Contas, em obediência ao que 

estabelece a Instrução Normativa TCU nº 055/2007; exigência das obrigações referentes à 

entrega da Declaração de Bens e Rendas - DBR por autoridades, servidores e empregados 

públicos relacionados no art. 1° da Lei nº 8.730/1993; atendimento das recomendações e/ou 

determinações emanadas dos órgãos de controle interno e externo.” 

 

Conforme consubstanciado no Relatório de Auditoria nº 201305679, relativo à gestão de 2012, 

foi a seguinte a situação encontrada pela equipe de auditoria da CGU: 

 

Quantidade de atos de concessão de 

aposentadoria, reforma e pensão emitidos 

em 2012. 

Quantidade de atos cujo prazo do art.7º da IN TCU nº 

55/2007 foi atendido. 

277 241 

 

O setor responsável pelo lançamento dos atos havia, em 2013, apresentado indicativos de que 

os controles internos estabelecidos estavam razoáveis e de que atos dos exercícios anteriores haviam 

sido cadastrados.  

 

  No entanto, pelos fatos apontados nesta auditoria, verifica-se que os mecanismos de controles 

internos estabelecidos pelo setor não foram eficazes a ponto de assegurar a integralidade dos registros 

dos atos e nem a correta tempestividade, havendo, portanto, a necessidade de aprimoramentos. 

 

Em decorrência do conhecimento do Relatório Preliminar encaminhado à unidade, o Decanato 

de Gestão de Pessoas - DGP, por meio do Ofício nº 932/2016/CI/ASCOL/DGP, de 01/08/2016, 

apresentou informações relativas aos fatos acima apontados. No entanto, entendemos que os 

esclarecimentos apresentados não diferem das informações da manifestação anterior, não trazendo, 

portanto, novos elementos que possam modificar a opinião da equipe de auditoria.   

##/AnaliseControleInterno## 
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Recomendações: 

 

Recomendação 1: Estabelecer rotina de verificação periódica, no máximo mensal, para verificação e 

consequente lançamento dos atos administrativos sujeitos a registros no SISAC. 

 

 

2.1.2 Gestão de Pessoas  

2.1.2.1 INFORMAÇÃO 

 

Fragilidades nos controles internos relacionados à acumulação ilegal de cargos. 

 

Fato 

 

O objetivo deste item foi avaliar a qualidade dos controles da unidade para identificar e tratar 

as acumulações ilegais de cargos.  

 

Na FUB, o Decanato de Gestão de Pessoas – DGP, de acordo com o inciso I do artigo 21 do 

Regimento Interno da FUB, é o setor responsável pela supervisão, coordenação e fiscalização das 

atividades relativas à área de pessoal. Portanto, o decanato é responsável pela implementação de 

controles relacionados à acumulação ilegal de cargos. 

 

Por meio do Ato da Reitoria nº 1013, de 10/09/2015, foi instituída a Assessoria de Controle 

Interno e Orientação à Legislação (ASCOL), composta pela Coordenadoria de Controle Interno (CI) 

e Coordenadoria de Orientação à Legislação de Pessoal (LEGIS). De acordo com o artigo 14 desse 

mesmo ato, compete à CI, entre outras funções: 

 

(...) 

III - Realizar trabalhos preventivos de fiscalização das rotinas, no intuito de constatar o nível 

de confiabilidade dos controles existentes, a fim de possibilitar o fluxo eficiente do trabalho. 

IV – auditar e fiscalizar as ações e rotinas do DGP em conformidade com a legislação de 

pessoal civil. 

(...) 

 

Portanto, cabe à ASCOL, por meio da CI, realizar trabalhos de auditoria no âmbito das 

atribuições do DGP. Por consequência, compete à área realizar trabalhos preventivos com vistas a 

identificar possíveis acumulações ilegais de cargos. 

 

A CI possui atualmente três servidores para o desempenho de suas atribuições. A unidade, por 

meio de resposta à Solicitação de Auditoria 201600409/01, considerou ser necessário a alocação de 

mais um servidor para compor a equipe em tamanho adequado às suas atribuições. Não foram 

realizados testes com o intuito de avaliar quantitativa e qualitativamente essa força de trabalho. 

 

Em relação aos procedimentos de controle, foi informado que a CI realiza a verificação prévia 

de vínculo empregatício dos candidatos aprovados em concursos públicos de Técnicos 

Administrativos, Professores Efetivos, Substitutos e Visitantes, bem como pesquisa de vínculo 

empregatício antes do ingresso de Pesquisadores Colaboradores e Professores Voluntários. Para essas 

verificações, a unidade utiliza o sistema SIAPE e os Portais de Transparência do Governo Federal e 

do Distrito Federal. Esses cruzamentos, portanto, são limitados ao poder Executivo Federal e ao 

Governo do Distrito Federal. 

 

A FUB e o Ministério do Trabalho e Emprego, por meio do termo de sigilo nº 098/2015, 

celebraram acordo que permitirá acessar a base de dados da RAIS, segundo informações da resposta 

à Solicitação de Auditoria 201600409/01. Entretanto, por meio do Ofício nº 

932/2016/CI/ASCOL/DGP, de 01/08/2016, enviado em decorrência do conhecimento do Relatório 
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Preliminar, a unidade informou que, apesar desse acordo, o acesso ainda não foi liberado pelo 

ministério devido, possivelmente, a algum bloqueio no email desse órgão. Para solucionar esse 

problema foi realizada reunião entre servidores da FUB e do MTE com objetivo de solucionar o 

problema. Nesta reunião o ministério disponibilizou base de dados da RAIS do Distrito Federal 

relativas à 2014. Portanto, a unidade tem realizado esforços para ter acesso à base de dados, mas até 

o fechamento deste Relatório o problema não foi solucionado. 

 

A fim de avaliar a eficácia dos controles internos da unidade em relação à acumulação ilegal 

de cargos, realizou-se cruzamento da base de dados da RAIS com a base de dados do SIAPE. 

Potenciais casos de acumulação ilegal foram diagnosticados; desses, foi enviada uma amostra de 21 

ocorrências para a FUB, por meio da Solicitação de Auditoria 201600409/07, para posicionamento 

da unidade. 

 

Em resposta, a FUB enviou por e-mail, em 19/05/2016, cópia das notificações enviadas aos 

servidores, com prazo para manifestação dos envolvidos nos indícios de acumulação de 10 dias a 

contar do recebimento. Nessa notificação, estava prevista a abertura de Processo Administrativo 

Disciplinar caso o servidor não apresentasse justificativa. Por meio do Ofício nº 

932/2016/CI/ASCOL/DGP, de 01/08/2016, a unidade informou que 11 servidores apresentaram 

manifestação. Com relação aos que não apresentaram justificativa, a unidade informou que os 

processos foram encaminhados à Coordenação de Processos Administrativos Disciplinares – CPAD, 

para apuração. No entanto, até o fechamento deste Relatório, não foi apresentada documentação 

comprobatória da abertura dos processos e nem análise por parte da DGP sobre as manifestações dos 

11 servidores. 

 

Verifica-se, portanto, que a unidade tem realizado esforços no âmbito do DGP para 

implementar rotinas de controles internos, instituindo em sua estrutura uma área dedicada a avaliação 

das rotinas internas.  

 

No entanto, apesar das medidas implantadas, os controles precisam ser aperfeiçoados, tendo 

em vista que os resultados obtidos com o cruzamento da RAIS x SIAPE identificaram servidores do 

executivo do Distrito Federal, bem como de órgãos da União não pertencentes ao Executivo, 

acumulando cargos na FUB, a princípio, de forma ilegal.  

 

  Portanto, apesar das medidas adotadas pelo DGP, verifica-se que existem fragilidades nos 

controles internos da FUB no que tange à acumulação ilegal de cargos. Por meio da Nota de Auditoria 

201600409/01, de 29/06/2016, foram feitas recomendações para que a unidade instaure Processos 

Administrativos Disciplinares nos casos pertinentes originados a partir da Solicitação de Auditoria 

201600409/07, de 25/04/2016, bem como aperfeiçoe seus mecanismos de controles internos.   

##/Fato## 

2.1.3 QUANTITATIVO DE PESSOAL                        

2.1.3.1 CONSTATAÇÃO 

 

Pagamento de ordens bancárias a ex-colaboradores SICAP após a data declarada de seus 

desligamentos. 

 

Fato 

 

Em relação à terceirização de mão de obra, a auditoria visou a responder a seguinte questão: 

 

Os terceirizados em situação irregular, segundo Art. 1º do decreto 2.271/1997, foram 

substituídos por servidores de carreira, mediante regular concurso público? 
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A presente constatação trata especificamente dos terceirizados contratados de forma direta 

pela FUB e sem vínculo formal com a instituição, caracterizando assim burla ao concurso público ou 

ao procedimento licitatório.  

 

Essa situação perdurou na unidade durante muito tempo e motivou a Fundação Universidade 

de Brasília, o Ministério da Educação – MEC e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

– MPOG firmarem acordo com o Ministério Público do Trabalho – MPT, por meio do PAJ nº 

608/2009, com vistas ao desligamento desses colaboradores sem vínculo formal com a instituição, 

também designados como colaboradores “precarizados” ou “SICAP”, e o ingresso de servidores 

concursados para substituí-los. 

 

No quadro a seguir, declarado pela FUB, se verifica a evolução do quantitativo de 

colaboradores sem vínculo com a universidade, de 2012 até 2015, bem como a quantidade de vagas 

abertas por meio de concurso público: 

  

 Quadro 1 – evolução do quantitativo de “precarizados” de 2012 a 2015. 

 

 

A FUB afirma ter substituído todos os precarizados, como se verifica pela leitura do quadro 

acima e pela resposta a questionamento realizado por meio da Solicitação de Auditoria nº 

201600409/02, transcrita a seguir: “cabe informar que em 01/01/2012 a FUB possuía 695 

colaboradores (SICAPs) ativos, e ao longo dos anos de 2012 a 2015 houve o desligamento de todos 

os “precarizados”, conforme evidenciado em planilha anexa a este Ofício. Ademais, em atendimento 

ao acordo judicial, houve a publicação de concursos públicos para provimento da força de trabalho 

desta FUB, antes composta, em parte, por colaboradores SICAPs.” 

 

De acordo com informações prestadas em resposta à solicitação de auditoria mencionada 

acima, a FUB realizou quatro concursos públicos visando a cumprir o acordo com o MPT, os quais 

não foram suficientes para repor toda a mão-de-obra, pois as vagas disponibilizadas pelo MPOG 

objetivaram, além de repor os “SICAPs”, preencher vagas decorrentes de vacâncias (aposentadoria, 

falecimento e exoneração). 

 

Para verificação da efetividade da medida adotada pela FUB a fim de substituir os 

“precarizados”, foram realizados os seguintes testes: cruzamento dos antigos “SICAP” com a lista de 

terceirizados que trabalham ou trabalharam para empresas regularmente contratadas pela FUB, cujos 

contratos se encontravam vigentes em 2015; e buscas no SIAFI de pagamento por ordem bancária a 

esses colaboradores nos exercícios de 2015 e 2016. 

  

De posse da relação contendo nome e CPF dos 695 “SICAPs” que trabalharam na FUB em 

2012, foi feito cruzamento com planilha contendo a relação de 1729 terceirizados contratados 

regularmente em 2015, isto é, daqueles que trabalharam para as empresas vencedoras de processos 

licitatórios. O objetivo do teste era verificar indícios de irregularidades, tais como a indicação de 

funcionários terceirizados, bem como desvio de função. Do cruzamento realizado, foram encontrados 

apenas 10 funcionários terceirizados que possuíam vínculo anterior como SICAP, o que indica que 

não está havendo transferência sistemática dos “precarizados” para os contratos de terceirização.  

 

Para avaliação pontual dos casos diagnosticados de contratação dos antigos colaboradores 

“precarizados” pelas empresas vencedoras de processos licitatórios, foram realizadas entrevistas com 

6 desses 10 funcionários; uma colaboradora já havia se desligado do cargo no período em que os 

trabalhos foram realizados. Os empregados entrevistados desempenham as atividades de motorista, 

contínuo, recepcionista, almoxarife/operador de caixa, em áreas diversas da universidade, como o 

Ano 2012 2013 2014 2015 

Quantidade de “precarizados”  649 564 241 0 

Quantidade de Servidores admitidos para 

substituir “precarizados” 

0 277 221 190 

Fonte – Relatório de atividades enviado ao Ministério Público do Trabalho. 
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prédio da Reitoria, Garagem, Almoxarifado e Instituto de Biologia. Os resultados das entrevistas 

realizadas indicam que os funcionários entrevistados em regra não executam atividades típicas de 

servidor, visto que não desempenham função prevista no atual quadro de servidores da FUB e, em 

regra, não possuem acesso a sistemas corporativos sensíveis, não viajam à trabalho, nem chefiam 

servidores. É preciso, no entanto, fazer a ressalva de que os testes não podem ser extrapolados aos 

demais terceirizados em função do tamanho da amostra e da profundidade dos exames.   

 

Apesar de não termos constatado a realização de atividade típica de servidor, verificamos risco 

de desvio de função em relação ao cargo de contínuo. Após a implementação do Sistema Eletrônico 

de Informações – SEI, a função de contínuo perdeu parte de seu objeto. O CBO 4122 descreve a 

função da seguinte forma: “Transportam correspondências, documentos, objetos e valores, dentro e 

fora das instituições, e efetuam serviços bancários e de correio, depositando ou apanhando o 

material e entregando-o aos destinatários; auxiliam na secretaria e nos serviços de copa; operam 

equipamentos de escritório; transmitem mensagens orais e escritas”. Como boa parte da atribuição 

desse cargo é cuidar do trânsito físico de documentos, é natural haver diminuição na quantia 

necessária de contínuos. Em entrevista com um servidor que exerce esse cargo, foi notado que a 

função por ele desempenhada se assemelha mais a de um recepcionista. 

 

O desvio de funções entre cargos terceirizáveis não foi objeto desta auditoria. Contudo, este 

órgão de controle monitora recomendações de trabalho realizado em 2013, consubstanciado no 

Relatório de Auditoria nº 201306280. Além disso, equipe da auditoria interna da FUB está realizando, 

em 2016, análise censitária, a fim de prevenir e corrigir impropriedades nos contratos de terceirização. 

 

No tocante às buscas no SIAFI, foram diagnosticadas 538 ordens bancárias para pagamento, 

nos anos de 2015 e 2016, a um total de 109 antigos colaboradores “SICAP” no segundo mês após a 

data declarada de seus desligamentos ou em data posterior.  

 

Em algumas dessas ordens bancárias constam observações como “pagamento de folha”, 

“pagamento para colaborador SICAP”, “PCDP (...) Viagem em território nacional” e “bolsista”, 

sendo o último termo mais utilizado em pagamentos realizados por meio da Unidade Gestora 154019 

– CDT – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico. 

 

Apesar de terem sido solicitados esclarecimentos por meio da Solicitação de Auditoria nº 

201600409/12, de 29/06/2016, reiterada pela solicitação de auditoria nº 201600409/13, de 

13/07/2016, a FUB não se manifestou até a elaboração deste relatório. 

 

O montante de pagamento apurado a esses colaboradores totalizou R$875.034,40 (oitocentos 

e setenta e cinco mil e trinta e quatro reais e quarenta centavos) em 2015 e R$401.107,60 

(quatrocentos e um mil, cento e sete reais e sessenta centavos) até junho de 2016, perfazendo 

R$1.276.142 (hum milhão, duzentos e setenta e seis mil, cento e quarenta e dois reais) no período 

analisado.  

 

Em vista dos fatos relatados, entende-se que não restou comprovada a completa substituição 

dos SICAP. 

 ##/Fato## 

Causa 

 

Falhas nos controles estabelecidos para a gestão de pessoal com vistas ao cumprimento do 

PAJ nº 608/2009, em vista de pagamentos a ex-colaboradores precarizados. 

  

 

 

  

##/Causa## 
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Manifestação da Unidade Examinada 

 

Por meio do Ofício  nº  0433/2016/FUB-UnB, de 09/08/2016, a unidade apresentou a seguinte 

manifestação quanto ao fato apontado: 

 

“A Administração cumpriu integralmente o Acordo de desligamentos dos trabalhadores 

precarizados em 30/06/2015, comprovando a situação ao Ministério Público do Trabalho.  

 

Com relação às constatações de pagamento, após o acordo de desligamento, vimos informar 

que vários fatores ensejaram os pagamentos após os prazos definidos com o Ministério Público do 

Trabalho, dentre elas, a greve dos servidores técnico administrativos, deflagrada em 28/05/2015 com 

término em 14/10/2015. 

 

Houve forte adesão ao movimento grevista, inclusive dos novos servidores. O Decanato de 

Gestão de Pessoas e o Decanato de Administração sentiram fortemente os resultados do movimento 

paredista, expedindo comunicado à comunidade da Universidade, sobre o extenso passivo processual, 

o atrasos de pagamentos com obrigações contratuais, despesas de projetos, entre outros. 

 

De acordo com o apresentado na Solicitação de Auditoria n. 201600409/12, a relação 

demonstrada pelo MTFC e a metodologia utilizada para análise, não infere-se apreciação minuciosa 

do documento que gerou os pagamento, apenas o batimento dos CPFs cadastrados com "SICAP" e as 

ordens bancárias expedidas pós o desligamento. 

Portanto, não há avaliação dos documentos hábeis que sustentaram os pagamentos, tão pouco 

foi considerada a greve dos servidores como fator para o atraso no lançamento dos pagamentos da 

Universidade. 

 

Nesse sentido, o Decanato de Administração avaliou amostra da relação encaminhada pelo 

MTFC e constatou três situações: pagamentos atrasados para serviços realizados antes do 

desligamento; pagamentos de atividades específicas e pontuais para consecução de projetos 

acadêmicos devidamente aprovados pela Administração; e erros formais quanto ao lançamento do 

histórico da liquidação dos pagamentos, ordens bancárias no SIAFI. 

 

Pelo exposto, considerando o exíguo prazo entre a expedição da Solicitação de Auditoria n. 

201600409/12 e a emissão do presente relatório, solicitamos avaliação dessa unidade de auditoria 

quanto a prorrogação de prazo para adequada manifestação desse item. Solicita-se o prazo de 30 dias 

para análise de cada caso.”. 

 ##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 

A situação de contratação irregular diretamente pela FUB é preocupante, pois tal modalidade 

é, há muitos anos, utilizada para suprir força de trabalho típica da unidade, em descumprimento aos 

preceitos insculpidos no art. 37, inciso II, da Constituição Federal. 

 

A FUB afirma ter substituído gradualmente tais colaboradores até junho de 2015, porém os 

testes de auditoria revelaram indícios de que alguns deles receberam pagamentos posteriores, 

inclusive no exercício de 2016. 

 

Parte dos antigos “SICAP” realizavam também prestação de serviços terceirizáveis à FUB, ou 

seja, aqueles não previstos em seu plano de cargos, tais como o de garçom e recepcionista. Tampouco 

há respaldo para essas contratações, pois tais serviços devem ser contratados mediante processo de 

licitação pública, conforme determina o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal. 

 

  A FUB deve adotar medidas para avaliar as situações identificadas nesta auditoria e, caso se 

identifique a permanência irregular desses colaboradores, promover a efetiva adoção das medidas 
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acordadas com o Ministério Público do Trabalho, bem como a apuração de responsabilidades por seu 

descumprimento. 

 

A unidade se manifestou afirmando que o acordo com o Ministério Público do Trabalho – 

MPT foi cumprido e que os pagamentos após a celebração do acordo ocorreram em virtude da greve 

dos servidores, erros formais na execução orçamentária e de pagamentos relativos à prestação de 

serviços no âmbito de projetos acadêmicos celebrados de forma legal. 

 

Assim, verifica-se que a unidade não justificou os indícios de ilegalidade apontados, já que os 

argumentos apresentados não elidem o fato verificado. A greve de servidores não pode ser usada 

como argumento para ocorrer pagamentos em descumprimento à legislação e ao acordo celebrado 

com o MPT. O fato de parte dos pagamentos terem sido feitos no âmbito de projetos acadêmicos 

aprovados por órgãos colegiados também não é justificativa de legalidade. 

 

Apenas o fato da unidade não ter justificado em tempo hábil as situações apresentadas já indica 

fragilidade nos controles relativos à conformidade do sistema de pessoal e também no planejamento 

e execução orçamentária.   

##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

 

Recomendação 1: Apresentar justificativa individualizada para as ordens bancárias apresentadas em 

anexo à Solicitação de Auditoria nº 20160009/12, de 29/12/2016 a este órgão de controle interno. 

 

Recomendação 2: Caso seja apurado pagamento injustificável pelos preceitos legais, apurar 

responsabilidades. 

 

 

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

3.1 Funcionamento das Universidades Federais  

3.1.1 Gerenciamento de processos operacionais   

3.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 

Previsão de modalidade de pagamento em projetos gerenciados por Fundações de Apoio vedada 

pela Lei 8.958/1994. 

 

Fato 

 

A Resolução CONSUNI nº. 0017/2013, que dispõe acerca do relacionamento entre UnB e 

fundações de apoio previu no § 1º do art. 20 que “O pagamento de despesas do projeto será realizado, 

exclusivamente, mediante cheque nominativo, ordem bancária, transferência eletrônica disponível 

ou outra modalidade de saque autorizada pelo Banco Central do Brasil, em que fique identificado o 

favorecido por meio do nome e Cadastro de Pessoas Físicas, quando pessoa física, ou a razão social 

e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, quando pessoa jurídica”. (Original sem grifos) 

 

O art. 4º-D da Lei nº. 8.958/1994, incluído pela Lei nº. 12.863/2013, por outro lado, vedou 

expressamente a possibilidade de movimentação de recursos dos projetos gerenciados pelas 

fundações de apoio de outro modo que não seja por meio eletrônico. Além disso, estabeleceu que os 

pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços deverão ser realizados em conta corrente de sua 

titularidade. 

 

A Resolução CONSUNI nº. 0017/2013 previu outras possibilidades de pagamento a 

fornecedores não contempladas pelo art. 4º-D da Lei nº. 8.958/1994, quais sejam: cheque nominativo 

e saque. 
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Nota-se que o comando do dispositivo, quando menciona “cheque nominativo” vai de 

encontro ao estabelecido pela Lei, pois o texto desta é claro ao dispor sobre a exclusividade de 

movimentação eletrônica de recursos. 

 

Com relação a saque, o § 1º do art. 4º-D o permite: 

 

a) em situações excepcionais e devidamente justificadas para pagamento de pessoas físicas 

que não possuam conta bancária; ou 

 

b) para pagamento de despesas de pequeno vulto, que correspondem a até R$ 800,00 (art. 39 

do Decreto nº. 8.241/2014). 

 

Assim, considerar o saque como uma forma normal e comum de pagamento de despesas (com 

exceção das hipóteses acima), afronta o disposto na Lei. 

 

Entretanto, é válido ressalvar que o comando legal determinando o uso de meios eletrônicos 

se deu a partir da promulgação da Lei nº. 12/863 em 24/09/2013, ou seja, após a entrada em vigor da 

Resolução CONSUNI nº. 0017/2013, que se deu em 13/06/2013. Ocorre que, mesmo após a mudança 

da legislação, a FUB não procedeu à alteração da sua norma interna e, além disso, ficou constatado, 

após análise dos respectivos extratos das contas correntes, que houve pagamentos por meio de 

cheques em sete dos oito contratos/convênios da amostra auditada. 

  

##/Fato## 

Causa 

 

O Reitor, na sua competência de coordenar e superintender as atividades universitárias em sua 

gestão na Reitoria (art. 18., II, do Regimento Geral), bem como no papel de Presidente do CONSUNI, 

deixou de tomar providências no sentido de alterar a Resolução nº. 0017/2013 para excluir a 

possibilidade de movimentação de recursos por meio de cheques nominais mesmo após a edição da 

Lei nº. 12.863/2013, que inseriu o art. 4-D na Lei nº. 8.958/1994 prevendo a exclusividade de 

movimentação de recursos por meio eletrônico.  

 

Ao Decanato de Administração (DAF) compete o controle e acompanhamento de contratos e 

convênios e instrumentos similares relativos a projetos acadêmicos no âmbito da FUB, conforme art. 

21, I, do Regimento Geral. Nesse sentido, cabe ao referido decanato zelar pelo cumprimento dos 

termos da Lei 12.863/2013. 

 

Cabe destacar que a ausência de providências efetivas para aperfeiçoamento dos controles 

internos na gestão de contratos e convênios celebrados com Fundações de Apoio agrava-se pelo fato 

de os responsáveis terem conhecimento dos fatos apontados por meio do Relatório de Demanda 

Externa – RDE n° 00190.014992/2008-28, volumes A, B, C, D, E, F e G, que evidenciou a 

necessidade premente de aprimoramento desses controles. 

   

##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 

Por meio do Ofício nº. 0019/2016/FUB-UnB, a instituição informou “(...) que atualmente a 

UnB não movimenta os recursos de projetos por meio de cheque nominativo, embora essa 

possibilidade exista na norma vigente. As transações são realizadas por ordem bancária. Ademais, 

reitero que a matéria será reavaliada pela Administração Superior, que procederá à revisão da 

Resolução n. 0017/2013, para adequação da movimentação eletrônica dos recursos de projeto e da 

modalidade de saque para o atendimento das disposições da Lei n. 8.958/1994.” 

  

##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
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Análise do Controle Interno 

 

A FUB informou que mesmo havendo previsão normativa interna no sentido de permitir a 

movimentação de recursos por cheque nominal, essa prática não ocorre. Além disso, informou que 

providenciará a revisão da Resolução CONSUNI nº. 0017/2013. 

 

Conforme relatado anteriormente, embora a FUB tenha comunicado em sua manifestação que 

a Universidade não realiza movimentação de recursos dos projetos por meio de cheques, o que ficou 

constatado é que há compensação de cheques nas contas correntes específicas de cada projeto. 

 

É importante destacar que o objetivo da mudança legal no sentido de proibir a movimentação 

de recursos por outros meios que não fossem o eletrônico foi impedir a ocorrência de desvios/fraudes 

na aplicação de recursos, evidenciando, de maneira mais transparente na prestação de contas, como 

ocorreu a movimentação de recursos para fazer frente às despesas necessárias à execução do objeto 

do contrato/convênio. 

 

Por fim, o fato de a Resolução ter entrado em vigor antes da alteração promovida pela Lei 

12.863/2010 não afasta a inércia do CONSUNI em reeditar a norma para adequá-la à determinação 

legal posterior, a qual perdura por mais de dois anos. 

  

##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

 

Recomendação 1: Reformular o caput do art. 20 da Resolução CONSUNI nº. 0017/2013 para prever 

as duas hipóteses em que a realização de saques pode ser realizada. 

 

Recomendação 2: Reformular o § 1º do art. 20 da Resolução CONSUNI nº. 0017/2013 para prever 

apenas a possibilidade de pagamento de despesas por meio de transferência eletrônica ou ordem 

bancária e também saques (nesse caso, informando as hipóteses possíveis previstas na Lei). 

 

 

3.1.1.2 CONSTATAÇÃO 

 

Ausência de aprovação de quatro dos sete projetos da amostra pelos órgãos colegiados 

competentes. 

 

Fato 

 

O § 2º do art. 6º do Decreto nº. 7.423/2010 trouxe a exigência de os projetos firmados sob a 

égide da Lei nº. 8.958/1994 serem aprovados pelos órgãos colegiados competentes das áreas aos quais 

possuem relação. 

 

Os projetos de pesquisa desenvolvidos no âmbito das IFES precisam ter importância e 

envergadura institucional, ou seja, devem espelhar as necessidades das áreas/unidades da Instituição. 

A exigência de aprovação colegiada dos projetos reflete esse cuidado. 

 

Da amostra de oito contratos/convênios, foram analisados os processos relativos a sete, já que 

um foi projeto desenvolvido pela FINATEC diretamente com pesquisadores e alunos da FUB sem a 

participação da Universidade. Nesse sentido, dos sete apenas três, que passaram pela Diretoria de 

Apoio a Projetos Acadêmicos (DPA), possuem a devida aprovação dos órgãos colegiados 

competentes, a saber: 

 

1) Processo nº. 23106.019301/2014-38; 

2) Processo nº. 23106.001557/2014-99; e 
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3) Processo nº. 23106.009795/2013-61. 

 

Já os processos listados abaixo não foram aprovados pelos órgãos colegiados: 

 

1) Processo FINATEC 2013/05330; 

2) Processo FINATEC 2014/05414; 

3) Processo FINATEC 2014/05428; 

4) Processo FINATEC 2014/05458; 

  

##/Fato## 

Causa 

 

A ausência de registro centralizado, conforme determina o § 2º do art. 12 do Decreto nº. 

7.423/2010, culminou na falta de conhecimento pela DPA de quatro contratos/convênios da amostra 

que não possuíam a aprovação do órgão colegiado responsável pela proposição dos projetos. 

 

  

##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 

Mediante o Ofício nº. 0019/2016-FUB-UnB, a Unidade se manifestou informando que “Esta 

Universidade envidará esforços para atuar com a comunidade acadêmica no que se refere ao 

atendimento dos quesitos apresentados pela CGU, bem como da proibição da contratação direta 

com a fundação de apoio sem o devido encaminhamento para a análise e formalização do processo 

pela Diretoria de Projetos Acadêmicos (DPA), para que esta possa observar as exigências legais.” 

  

##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 

A FUB se comprometeu a envidar esforços para que os projetos passem pela DPA. Isso é 

fundamental que ocorra, pois é a área responsável dentro da FUB para centralizar a formalização e 

gestão dos contratos envolvendo fundações de apoio e projetos da Universidade. Além desse fato, a 

diretoria possui procedimento (check-list) contendo a orientação para checagem se consta, no 

processo, aprovação do colegiado do departamento responsável. 

 

Entretanto, mesmo possuindo esse procedimento, nota-se que ele não foi capaz de impedir 

que praticamente metade da amostra analisada não contivesse a devida aprovação exigida pelo 

decreto. Ou seja, os processos em que a aprovação não foi encontrada são aqueles que a DPA não 

sabia da sua existência, os quais foram encaminhados, em cópias, diretamente pela FINATEC. 

  

##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

 

Recomendação 1: Divulgar para ciência de toda a comunidade acadêmica a necessidade de os projetos 

de pesquisa passarem pelo crivo da DPA. 

 

Recomendação 2: Instituir mecanismos de controle centralizados, sob responsabilidade da DPA, para 

cadastramento e gestão dos projetos a que se referem a Lei nº. 8.958/1994. 

 

Recomendação 3: Identificar os convênios/contratos com fundações de apoio em vigor sem 

aprovação pelos órgãos colegiados competentes e promover o disposto no § 2º do art. 6º do Decreto 

nº. 7.423/2010 visando avaliar a adequação dos projetos aos requisitos necessários. 
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3.1.1.3 CONSTATAÇÃO 

 

Inexistência de registro centralizado e ausência de publicidade dos dados dos projetos firmados 

com Fundação de Apoio. 

 

Fato 

 

Entende-se como registro centralizado, para efeito do parágrafo 2° do artigo 12 do Decreto n.º 

7.423, de 31/12/2010, abaixo reproduzido, o armazenamento de dados em uma base centralizada (seja 

um sistema, seja uma área da estrutura organizacional), de forma a permitir consulta detalhada aos 

dados relativos aos projetos firmados com as fundações de apoio. 

 

“Art. 12. Na execução de contratos, convênios, acordos ou ajustes firmados 

nos termos da Lei nº 8.958, de 1994, e deste Decreto, envolvendo a aplicação 

de recursos públicos, as fundações de apoio submeter-se-ão ao controle 

finalístico e de gestão do órgão colegiado superior da instituição apoiada. 

 ... 

§ 2o 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, abrangendo 

seus resultados e valores, além das informações previstas no inciso V, devem 

ser objeto de registro centralizado e de ampla publicidade pela instituição 

apoiada, tanto por seu boletim interno quanto pela internet.” 

 

O registro centralizado permite o aprimoramento da execução do controle finalístico e da 

gestão a ser realizada pelo Órgão Colegiado Superior da Universidade, bem como facilita o controle 

social a ser executado pela comunidade acadêmica. 

 

Nos trabalhos de auditoria realizados, deparou-se com fatos e situações que demonstram não 

haver registro centralizado referente aos dados relativos aos projetos firmados com fundações de 

apoio. 

 

De fato, inicialmente foi solicitado à FUB relação dos contratos/convênios vigentes com as 

fundações de apoio no ano corrente, contendo: fundação contratada/convenente (razão social e 

CNPJ), objeto, valor da avença, data de celebração, período de vigência. 

 

Receberam-se, como resposta, cópias emitidas pelo sistema SICONV referente a cinco 

projetos: quatro firmados com a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – 

FINATEC e um com a Fundação de Apoio à Pesquisa da Universidade Federal de Goiás – FUNAPE. 

 

No entanto, em outro momento da auditoria, na análise do processo de recredenciamento da 

FINATEC, deparou-se com o Relatório de Atividades 2014 da FINATEC dentro do qual se verificou 

a FINATEC relacionando várias dezenas de projetos com a FUB, para o período de 2014 (projetos 

iniciados, vigentes ou finalizados nesse exercício), a maioria com vigência ultrapassando tal 

exercício. 

 

Essa divergência foi levada à Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos, para a qual não havia 

justificativa outra senão a de que os registros dos projetos não eram ali centralizados, não possuindo 

essa Diretoria o controle de tudo o que era tratado com as fundações de apoio. Já perto do fim dos 

trabalhos de auditoria foram apresentados os registros de outros projetos, informando a Diretoria não 

ter compreendido o solicitado em sua plenitude.  

 

Não obstante, foi necessário à FUB envidar esforços para identificar os processos relacionados 

no Relatório de Atividades 2014 da FINATEC, sendo identificados vários processos que não 
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passaram pela DPA, vários processos sem registro, processos que passaram pela DPA e foram 

arquivados no INT (Assessoria Internacional), dentre outros (Ofício DPA/DAF n° 17/2015, de 

21/09/2015). Não ficou claro se todos os processos relacionados no Relatório de Atividades 2014 da 

FINATEC foram identificados. 

 

Essa falta de controle foi levada a uma reunião com a vice-Reitora da FUB onde se discutiu o 

assunto e concordou-se com a necessidade de melhorias nos controles internos relativos aos projetos 

firmados com as fundações de apoio. 

 

Em paralelo, foi solicitado informar se os dados relativos a acompanhamento de metas e 

avaliação, planos de trabalho e concessão de bolsas, dentre outros, de cada projeto em andamento 

desenvolvido juntamente com as fundações de apoio, são objeto de registro centralizado, conforme 

preconiza o § 2º do art. 12 do Decreto nº. 7.423/2010, o que nos foi respondido, por meio do Ofício 

DPA/DAF n° 15/2015, de 17/09/2015, o que segue: 

 

“Todos os projetos acadêmicos que dão origem a instrumentos a serem 

assinados pela FUB, incluindo os com as fundações de apoio, constituem 

processos individuais que seguem a legislação e normativos da Instituição. 

Orientações, fluxos do processo e documentos a serem apresentados estão 

descritos no Manual Técnico da DPA. Após análise, emissão de parecer pelas 

áreas pertinentes, realização de eventuais ajustes e assinatura das partes, 

ocorre o registro no sistema SICONV (interno da FUB), posterior publicação 

no Diário Oficial da União e arquivamento.” 

 

Tendo em vista a resposta apresentada, informando que após o registro dos dados cadastrais 

do projeto há o arquivamento do processo e tendo em vista a inexistência de processo administrativo 

de acompanhamento da execução, pode-se concluir pela inexistência de monitoramento dos projetos.  

 

Isso vai contra a dinâmica necessária e exigida em lei no sentido de zelar pela correta aplicação 

dos recursos dos projetos, com o estabelecimento de controles internos eficientes. 

 

Verifica-se que várias áreas administrativas são chamadas a participar, em algum momento, 

da vida processual dos projetos. Pode-se citar a Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos, Diretoria 

de Compras, Diretoria de Materiais, Gestores de Projetos, Diretoria de Contabilidade e Finanças, 

dentre outros. Essa divisão de competências é natural e não atenta diretamente contra o regramento 

de centralização dos registros. No entanto, a falta de um sistema, informatizado ou não, que agrupe 

os dados e as informações geradas por cada um desses entes acerca dos projetos, isto sim carece de 

providências por parte da FUB. 

 

O aprimoramento do controle social, já citado, pode ser alcançado com a publicação dos dados 

relativos aos projetos em boletins internos, bem com a disponibilização dos mesmos na internet. 

Assim, solicitamos à FUB encaminhar os boletins internos, bem como disponibilizar os links na 

internet, contendo a publicidade dos seguintes dados relativos aos projetos em andamento 

desenvolvidos em conjunto com as fundações de apoio (§ 2º do art. 12 do Decreto nº. 7.423/2010):  

 

a) fundamentação normativa; 

b) sistemática de elaboração dos projetos; 

c) acompanhamento de metas e avaliação; 

d) planos de trabalho; 

e) dados relativos à seleção para concessão de bolsas, abrangendo seus resultados e 

valores; 

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

condições; 

g) sistemática de aprovação de projetos; e 
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h) dados sobre os projetos em andamento, tais como valores das remunerações pagas e 

seus beneficiários. 

 

Por meio do Ofício DPA/DAF n° 15/2015, de 17/09/2015, a FUB respondeu o que segue: 

 

“Na página do DAF, na aba da Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos 

estão disponibilizados para consulta os resumos de todos os projetos 

acadêmicos firmados em 2015, incluindo os das fundações de apoio. Os 

processos com todos os documentos encontram-se à disposição para consulta 

na Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos - DPA. No site das Fundações 

de Apoio credenciada e autorizada encontram-se publicizados todos os 

projetos firmados com a FUB. 

A fundamentação normativa encontra-se elencada no Manual Técnico da DPA 

e na página da FUB, podendo também ser encaminhada via email se 

solicitada. Os projetos são elaborados pelos gestores atendendo às 

solicitações dos órgãos concedentes. A Diretoria de Apoio a Projetos 

Acadêmicos, atendendo à legislação e às normativas da Instituição, criou 

checklists específicos para cada tipo de instrumento, contendo todos os 

documentos a serem apresentados, modelo de plano de trabalho e de resumo 

de projeto, que constituem todos os processos. Valores de bolsas a serem 

concedidas, bem como o número de pessoas que irão atuar no projeto e perfil 

das mesmas são avaliados na etapa de formalização e atendem à legislação. 

Após análise das áreas competentes e emissão de pareceres, atendidas todas 

as normas, o processo é finalizado com a assinatura das partes, registro, 

publicação no D.O.U. e arquivo.  

A seleção para concessão de bolsas acontece após a formalização do processo 

de assinatura do instrumento. O desenvolvimento dessa etapa, bem como seus 

resultados, faz parte da prestação de contas, a ser apresentada.” 

 

O mandamento legal é claro sobre a transparência dos dados relativos aos projetos, devendo 

a Universidade dar ampla publicidade, tanto por seu boletim interno quanto pela internet, conforme 

disposto no § 2º do art. 12 do Decreto nº 7.423/2010. A Unidade assume que não cumpre a 

determinação em questão ao afirmar que se encontra “Na página do DAF, na aba da Diretoria de 

Apoio a Projetos Acadêmicos estão disponibilizados para consulta os resumos de todos os projetos 

acadêmicos firmados em 2015” e que “Os processos com todos os documentos encontram-se à 

disposição para consulta na Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos – DPA.” 

 

A própria resposta da DPA evidencia o desatendimento ao parágrafo 2° do artigo 12 do 

Decreto n.º 7.423, de 31/12/2010, contendo a referida página do DAF (www.daf.unb.br/dpa/consulta-

a-contratos-e-convenios), nos termos da própria, resumo dos projetos, tratando-se de cópias das 

páginas extraídas do sistema SICONV (formato PDF) com algumas poucas informações, estáticas, 

simples, referentes às fases de instrução e formalização e sem todas as informações previstas pelo § 

2º do art. 12. do referido decreto. 

 

Outro ponto importante verificado é a apresentação e a atualização das informações dos 

projetos no site.  

 

Não há filtros ou mecanismos de busca para os projetos registrados no link acima. Quando da 

realização de uma consulta por meio da referida página do DAF, tem-se como resultado a visualização 

de um bloco único que, atualmente, contém 1890 páginas em PDF com a compilação de informações, 

conforme já exposto, simples e estáticas de inúmeros projetos. Não existe consulta por projeto ou por 

envolvido ou por qualquer outro tipo de registro possível. Não bastasse a insuficiência das 

informações nos termos do parágrafo 2° do artigo 12 do Decreto n.º 7.423, de 31/12/2010, tem-se que 

a busca da informação de um projeto qualquer pode se tornar penosa ou inconclusiva. 
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O formato escolhido para a apresentação dos dados dos projetos, por meio de um bloco único 

de páginas em PDF, também pode ser um empecilho para uma eventual atualização das informações 

dos projetos uma vez que deve necessariamente perpassar pela gravação/atualização de todo esse 

bloco e, com isso, pode afetar a pronta disposição de se efetuar tais atualizações.  

 

Ainda em relação à atualização dos dados, em consultas realizadas em janeiro e fevereiro de 

2016, verificou-se que não houve alterações no “bloco” das informações registradas no site, que data 

de 24/09/2015, coincidente com o período de campo da auditoria (14 a 25/09/2015) e com 

questionamento sobre o assunto feito por meio da Solicitação de Auditoria 201504425/01, de 

04/09/2015. 

 

Continuando a análise da resposta apresentada, evidenciou-se que, embora a DPA tenha 

informado que “os processos com todos os documentos encontram-se à disposição para consulta na 

Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos – DPA”, as informações contidas nos processos 

selecionados na amostra não contemplavam todas aquelas previstas pelo § 2º do art. 12, especialmente 

quanto ao item h): “dados sobre os projetos em andamento, tais como valores das remunerações 

pagas e seus beneficiários.”.  

 

De um modo geral, os processos dos projetos solicitados na amostra contêm cópia do plano 

de trabalho, cópia do contrato e eventual prestação de contas (parcial ou final), servindo tais processos 

mais como arquivo do que um instrumento de controle em si. 

 

Informações sobre a execução dos projetos como aquisições, processos licitatórios, concessão 

de bolsas, etc., não constavam nos processos e eram solicitadas à fundação de apoio para apresentação 

à equipe de auditoria. 

 ##/Fato## 

Causa 

 

O Reitor, na sua competência de coordenar e superintender as atividades universitárias em sua 

gestão na Reitoria (art. 18., II, do Regimento Geral), bem como no papel de Presidente do CONSUNI, 

deixou de tomar providências no sentido de atender ao disposto no parágrafo 2° do artigo 12 do 

Decreto n.º 7.423, de 31/12/2010, no que se refere à centralização dos registros dos projetos 

acadêmicos firmados com sua fundação de apoio e, também, à publicidade desses registros, ausente 

em boletins internos e presente de forma parcial e insatisfatória na internet. 

 

Ao Decanato de Administração (DAF) compete o controle e acompanhamento de contratos e 

convênios e instrumentos similares relativos a projetos acadêmicos no âmbito da FUB, conforme art. 

21, I, do Regimento Geral. Nesse sentido, não foram adotadas medidas para estabelecer o controle 

centralizado dos registros dos projetos, bem como a publicidade desses registros. 

 

Cabe destacar que a ausência de providências efetivas para aperfeiçoamento dos controles 

internos na gestão de contratos e convênios celebrados com Fundações de Apoio agrava-se pelo fato 

de os responsáveis terem conhecimento dos fatos apontados por meio do Relatório de Demanda 

Externa – RDE n° 00190.014992/2008-28, volumes A, B, C, D, E, F e G, que evidenciou a 

necessidade premente de aprimoramento desses controles. 

   

##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 

A FUB informou, mediante o Ofício nº. 0019/2016/FUB-UnB, de 18/01/2016, o que segue: 

 

“Os dados relativos a projetos avaliados e registrados pela DPA estão 

disponíveis em sua página interna. Quanto à publicidade dos dados relativos 

a todas as ações da Administração, inclusive todos os tipos de projetos, a 
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Universidade, por meio do Conselho de Administração, aprovou, em sua 364ª 

reunião, a criação de boletim interno, a ser gerado através de um sistema, 

possibilitando assim a publicização de todas as ações inerentes à FUB.” 

 

 

Após o envio do Relatório Preliminar, a FUB se manifestou, por meio do Anexo 1 ao Ofício 

nº. 433/2016/FUB-UNB, da seguinte forma: 

 

“A FUB está desenvolvendo, via Centro de Informática -CPD, o novo sistema 

de Convênios, o qual permitirá o acompanhamento da execução dos projetos 

e será acessado via web, em substituição ao atual SICONV (sistema interno 

desenvolvido pelo CPD). A nova ferramenta é designada SIGESPRO - Sistema 

de Gestão de Projetos, e permitirá acesso à comunidade universitária à 

Fundações de Apoio e à Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos - DPA. 

 

O novo sistema, já em fase de testes, permitirá anexar documentos de 

acompanhamento do projeto como: planilha de detalhamento de despesas 

como forma de controle pela FUB sobre a execução dos projetos. ADPA está 

trabalhando junto com o CPD para a implementação no sistema, de geração 

de relatórios mais detalhados. A demanda de mais informações sobre os 

projetos na forma de transparência pública, será levada ao CPD para serem 

implementadas também ao sistema. 

 

Com a implementação futura do SIGESPRO e a opção de geração de 

relatórios mais completos, acreditamos ser possível melhorar a publicização 

dos dados.” 

  

##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 

Provável ponto primordial na questão de auditoria sob análise, o registro centralizado, não 

obstante advir de uma determinação exarada pelo parágrafo 2° do artigo 12 do Decreto n.º 7.423, de 

31/12/2010, é essencial na questão da existência de um controle interno administrativo eficiente que 

permita um acompanhamento adequado dos projetos firmados entre a Universidade e sua fundação 

de apoio. 

 

A importância desta centralização pode ser verificada logo no começo dos trabalhos de 

auditoria quando a FUB não conseguiu justificar a enorme divergência entre a relação por ela 

apresentada dos projetos acadêmicos vigentes e firmados com sua fundação para o exercício de 2015 

e a relação de projetos constante no Relatório de Atividades 2014 da FINATEC. 

 

Uma base centralizada (física e/ou virtual) permite ao público interno e externo realizar 

consulta detalhada aos dados relativos aos projetos acadêmicos da Universidade, atendendo ao 

princípio da publicidade e da transparência pública.  

Além disso, é função precípua da Universidade zelar pelo bem público e zelar pelo atingimento das 

metas estabelecidas nos contratos e convênios firmados com sua fundação de apoio. 

 

As informações que deveriam estar sob a tutela de um setor ou sistema específico, quando 

existentes são fragmentadas em divisões internas da FUB, em função da competência da própria 

dentro da estrutura da Universidade, como a Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos, a Diretoria 

de Compras, a Diretoria de Materiais, os Gestores de Projetos, a Diretoria de Contabilidade e 

Finanças, dentre outros. 

 

As informações levantadas evidenciam a inexistência dessa centralização, a inexistência de 
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publicação dos dados relativos aos projetos em boletins internos e a publicação insatisfatória desses 

dados na internet. 

 

A primeira manifestação da Unidade informando que “os dados relativos a projetos avaliados 

e registrados pela DPA estão disponíveis em sua página interna” vai de encontro ao constatado e 

relatado pela equipe de auditoria neste relatório e é apresentada sem maiores explicações ou 

detalhamentos e sem o acompanhamento de documentação comprobatória. Na segunda manifestação, 

entretanto, a FUB informou que está desenvolvendo um sistema que servirá como registro 

centralizado das informações referentes aos projetos firmados com as fundações de apoio.  

 

Já a apresentação das providências acerca da falta de publicidade dos atos, com a aprovação 

da criação de um boletim interno na FUB, corrobora os achados de auditoria aqui apontados. Com 

relação à segunda manifestação, a FUB apenas informou que acredita que o sistema melhorará a 

publicidade dos atos, contudo, isso não depende diretamente desse sistema, uma vez que o Decreto 

exige publicidade das informações relativas aos projetos nos boletins internos e no site institucional. 

 ##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

 

Recomendação 1: Encaminhar cronograma contendo áreas e responsáveis envolvidos no processo de 

criação/implementação do SIGESPRO, bem como as atividades a serem realizadas e seus respectivos 

prazos de execução. 

 

Recomendação 2: Promover a publicação de todas as informações relativas aos projetos firmados 

com fundações de apoio de forma ampla, irrestrita e tempestiva em boletins internos e na Internet por 

meio do site da Universidade. 

 

 

3.1.1.4 CONSTATAÇÃO 

 

Descumprimento pela FUB das determinações previstas pela Lei 8.958/94 e normativos 

correlatos, no que tange à transparência, acompanhamento e controle dos contratos/convênios 

estabelecidos entre a Universidade e suas Fundações de Apoio. 

 

Fato 

 

No intuito de normatizar a relação entre as fundações de apoio e Universidades foram 

promulgadas a Lei n° 8.958/1994 e os Decretos n° 7.423/2010, 8.240/2014 e 8.241/2014, que 

trouxeram uma série de conceitos, vedações, procedimentos, requisitos e controles que devem ser 

seguidos tanto pelas Instituições, primariamente, quanto pelas fundações de apoio de forma reflexa. 

 

A abordagem avaliativa sobre os elementos relativos à transparência, acompanhamento e 

controle dos contratos/convênios estabelecidos entre a Universidade e suas Fundações de Apoio 

resultou na verificação das seguintes impropriedades, abaixo discriminadas:  

 

Ausência de sistemática de gestão de controle e fiscalização pelo Conselho Universitário 

(CONSUNI) 

 

O art. 12 do Decreto nº 7.423/2010 estabelece ao órgão colegiado superior da instituição 

apoiada a competência de controle finalístico e da gestão dos contratos/convênios firmados com 

fundações de apoio que envolvam recursos públicos, nos seguintes termos:  

 

“Art. 12. Na execução de contratos, convênios, acordos ou ajustes firmados nos termos da 

Lei nº 8.958, de 1994, e deste Decreto, envolvendo a aplicação de recursos públicos, as 
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fundações de apoio submeter-se-ão ao controle finalístico e de gestão do órgão colegiado 

superior da instituição apoiada. 

 

§ 1º Na execução do controle finalístico e de gestão de que trata o caput, o órgão colegiado 

superior da instituição apoiada deverá: 

 

I - fiscalizar a concessão de bolsas no âmbito dos projetos, evitando que haja concessão de 

bolsas para servidores e pagamento pela prestação de serviços de pessoas físicas e jurídicas 

com a mesma finalidade; 

II - implantar sistemática de gestão, controle e fiscalização de convênios, contratos, acordos 

ou ajustes, de forma a individualizar o gerenciamento dos recursos envolvidos em cada um 

deles; 

III - estabelecer rotinas de recolhimento mensal à conta única do projeto dos recursos devidos 

às fundações de apoio, quando da disponibilidade desses recursos pelos agentes 

financiadores do projeto; 

IV - observar a segregação de funções e responsabilidades na gestão dos contratos, bem como 

de sua prestação de contas, de modo a evitar que a propositura, homologação, assinatura, 

coordenação e fiscalização do projeto se concentrem em um único servidor, em especial o 

seu coordenador; e 

V - tornar públicas as informações sobre sua relação com a fundação de apoio, explicitando 

suas regras e condições, bem como a sistemática de aprovação de projetos, além dos dados 

sobre os projetos em andamento, tais como valores das remunerações pagas e seus 

beneficiários. 

 

§ 2º 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, abrangendo seus resultados e valores, além das 

informações previstas no inciso V, devem ser objeto de registro centralizado e de ampla 

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

 

§ 3º A execução de contratos, convênios ou ajustes que envolvam a aplicação de recursos 

públicos com as fundações de apoio se sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da União, 

além do órgão interno competente, que subsidiará a apreciação do órgão superior da 

instituição apoiada, nos termos do art. 3º, incisos III e IV, da Lei nº 8.958, de 1994.” 

 

Objetivando verificar o atendimento às previsões legais, realizou-se questionamento à FUB 

sobre a existência de sistemática de gestão, controle e fiscalização de convênios/contratos pelo órgão 

colegiado superior da Universidade, a qual, por meio do Ofício DPA/DAF n° 15/2015, de 17/09/2015, 

respondeu o que segue: 

 

“A gestão, controle e fiscalização de convênios/contratos pelo órgão colegiado superior da 

Universidade, em observância ao Decreto nº 7.423/2010, se dá na medida em que o Conselho 

Universitário da Universidade de Brasília – CONSUNI normatiza o relacionamento entre a 

FUB e as fundações de apoio credenciadas ou autorizadas, aprova a lista com as indicações 

de composição do Conselho Superior da Fundação de Apoio, analisa e aprova o 

credenciamento e eventuais renovações de fundações de apoio à Universidade.” 

 

Diante da manifestação apresentada, entende-se que o CONSUNI apresenta uma atuação 

muito aquém daquela exigida pelo art. 12, atuando, este, de forma pontual e limitada em momentos 

como credenciamento e recredenciamento de fundações de apoio, alteração de composição de 

conselhos superiores das fundações e na emissão de norma regulatória, este último realizado em junho 

de 2013.  
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Tal artigo, no entanto, exige uma atuação permanente, ampla, transparente e sistemática do 

Conselho, em todas as fases dos projetos que se enquadram no caput do art. 12, o que, de acordo com 

as evidências e com a manifestação apresentada, não é efetuado. 

 

Corroborando a manifestação acima apresentada pela FUB, não foi verificado, nos processos 

disponibilizados para análise, correspondentes aos projetos selecionados na amostra, expediente ou 

documento indicando atuação do CONSUNI exercitando seu controle finalístico e de gestão 

conforme determinação do citado art. 12.  

 

Ausência de monitoramento, pela FUB, dos recursos de projetos gerenciados pela Fundação de 

Apoio, a fim de se evitar desvios de finalidade e subcontratação total ou parcial que delegue a 

terceiros a execução do objeto pactuado 

 

O art. 13 do Decreto nº 7.423/2010, abaixo reproduzido, estabelece às instituições apoiadas o 

dever de zelar, junto às fundações, pela não ocorrência das práticas ali elencadas, atentando pela 

utilização dos recursos dos projetos para o fim a que se propõem, sem desvio de finalidade.  

 

“Art. 13. As instituições apoiadas devem zelar pela não ocorrência das seguintes práticas nas 

relações estabelecidas com as fundações de apoio: 

 

I - utilização de contrato ou convênio para arrecadação de receitas ou execução de despesas 

desvinculadas de seu objeto; 

II - utilização de fundos de apoio institucional da fundação de apoio ou mecanismos similares 

para execução direta de projetos; 

III - concessão de bolsas de ensino para o cumprimento de atividades regulares de magistério 

de graduação e pós-graduação nas instituições apoiadas; 

IV - concessão de bolsas a servidores a título de retribuição pelo desempenho de funções 

comissionadas; 

V - concessão de bolsas a servidores pela participação nos conselhos das fundações de apoio; 

e 

VI - a cumulatividade do pagamento da Gratificação por Encargo de Curso e Concurso, de 

que trata o art. 76-A da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, pela realização de 

atividades remuneradas com a concessão de bolsas de que trata o art. 7º.” 

 

Além de zelar para que essas práticas não ocorram, deve observar a instituição para que não 

haja, por parte da fundação de apoio, subcontratação total ou parcial que delegue a terceiros a 

execução do objeto, nos termos do § 4º do art. 1º da Lei nº 8.958/1994: 

 

“Art. 1° 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 na gestão administrativa e financeira 

necessária à execução desses projetos. (Redação dada pela Lei nº 12.863, de 2013) 

... 

§ 4° É vedada a subcontratação total do objeto dos ajustes realizados pelas IFES e demais 

ICTs com as fundações de apoio, com base no disposto nesta Lei, bem como a subcontratação 

parcial que delegue a terceiros a execução do núcleo do objeto contratado. (Incluído pela Lei 

nº 12.349, de 2010) 

...” 

 

Questionada sobre a existência de controles, rotinas ou procedimentos para o monitoramento 

dessas duas imposições legais, a FUB apresentou resposta por meio do Ofício DPA/DAF n° 15/2015, 
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de 17/09/2015, informando o que segue: 

 

“A FUB está procurando aprimorar seus mecanismos de acompanhamento e controle, 

inclusive quanto à atuação das fundações de apoio. 

 

Foram desenvolvidos sistemas de acompanhamento, avaliação e controle de projetos, que 

envolvem a participação de várias áreas administrativas da FUB, cada uma desempenhando 

o seu papel, a exemplo da Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos, Diretoria de Compras, 

Diretoria de Materiais, Gestores de Projetos, Diretoria de Contabilidade e Finanças, entre 

outros. A Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos já testou com sucesso um desses sistemas 

e avaliou um segundo sistema apresentado (documentos e relatórios encaminhados). Cabe à 

Administração Superior a decisão de adotar um desses sistemas o mais breve possível.” 

 

Diante da resposta apresentada, verifica-se que a FUB carece de controles internos melhores 

desenvolvidos no sentido de efetuar os acompanhamentos determinados.  

 

Ainda em campo, a equipe de auditoria solicitou acesso ao único sistema utilizado no controle 

dos convênios da FUB, denominado SICONV, que não se confunde com o sistema SICONV do 

Governo Federal, e verificou que o sistema é extremamente simples, sem maiores funcionalidades 

além de ser um banco de dados onde se registra, estaticamente, informações como: número do 

registro, entidade, objeto do projeto, órgão gestor, gestor, gestor substituto, ato, tipo de instrumento 

contratual, natureza, esfera administrativa, data de assinatura, data de início, data de término, número 

do processo, número do processo de origem, código SIAFI, 1° UnBDoc, informações sobre a 1ª 

publicação DOU (responsável, data, número, página) e o nome, endereço e telefone do contato.  

 

Essas informações são alimentadas com dados que remetem à formalização processual e não 

permitem um acompanhamento comprometido e dinâmico das receitas, dos gastos, dos atores, dos 

beneficiários, dos prazos, dos projetos em si e de suas alterações, das prestações de contas, dos atestes, 

dentre outros dados e variáveis de projeto. 

 

Ainda sobre esse sistema, verificamos que ele não opera em rede e é instalado apenas em 

algumas máquinas da Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos (DPA), não tendo visibilidade 

externa. 

 

Ausência de verificação de conta única e de movimentação dos recursos 

 

O art. 4º-D da Lei nº. 8.958/94, abaixo reproduzido, estabelece regramento quanto à 

movimentação dos recursos dos projetos gerenciados pelas fundações de apoio.  

 

“Art. 4°-D. A movimentação dos recursos dos projetos gerenciados pelas fundações de apoio 

deverá ser realizada exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente 

de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços devidamente identificados. 

(Incluído pela Lei nº 12.863, de 2013) 

 

§ 1° Poderão ser realizados, mediante justificativa circunstanciada e em caráter excepcional, 

saques para pagamento em dinheiro a pessoas físicas que não possuam conta bancária ou 

saques para atender a despesas de pequeno vulto, definidas em regulamento específico 

previsto no art. 3° desta Lei, adotando-se, em ambas as hipóteses, mecanismos que permitam 

a identificação do beneficiário final, devendo as informações sobre tais pagamentos constar 

em item específico da prestação de contas. (Incluído pela Lei nº 12.863, de 2013) 

 

§ 2° Os recursos provenientes de convênios, contratos, acordos e demais ajustes que 

envolvam recursos públicos gerenciados pelas fundações de apoio deverão ser mantidos em 

contas específicas abertas para cada projeto. (Incluído pela Lei nº 12.863, de 2013) 
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§ 3° As fundações de apoio deverão garantir o controle contábil específico dos recursos 

aportados e utilizados em cada projeto, de forma a garantir o ressarcimento às IFES, previsto 

no art. 6° desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.863, de 2013)” 

 

Questionada, especificamente, sobre a existência de controles, rotinas ou procedimentos para 

verificar se a fundação abre e realiza movimentação de recursos dos projetos em conta única e 

individual, a FUB se pronunciou por meio do Ofício DCF/DAF n° 35/2015, de 15/09/2015, 

informando o que segue: 

 

“A Coordenadoria de Exame e Prestação de Contas/Diretoria de Contabilidade e Finanças 

faz apenas a verificação dos documentos encaminhados (extratos e relatórios) quanto à 

abertura de conta específica para movimentação de recursos dos projetos e aplicação dos 

mesmos. Não havendo controle, rotinas ou procedimentos de conformidade dos mesmos.” 

 

Foi questionado, também, sobre a existência de controles, rotinas ou procedimentos para 

verificar se a movimentação dos recursos dos projetos gerenciados pelas fundações de apoio é 

realizada exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos 

fornecedores e prestadores de serviços devidamente identificados,  nos termos do art. 4º - D da Lei nº 

8.958/1994. 

 

Como já citado, o protagonismo da Universidade nessa relação incumbe-a da responsabilidade 

de instituir controles para garantir a boa e regular aplicação dos recursos públicos.  

 

Quanto à movimentação dos recursos dos projetos em questão, constatou-se que, ao ser 

indagada, a FUB novamente repassou o questionamento à FINATEC. Tal procedimento autoriza a 

inferência de que não há controles, rotinas ou procedimentos implementados pela Universidade para 

certificar-se que as fundações de apoio realizam movimentação exclusivamente por meio eletrônico, 

mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços 

devidamente identificados. 

 

Insuficiência de controle contábil específico dos recursos para fins de ressarcimento pela 

utilização de bens e serviços da IFES por Fundação de Apoio 

 

Toda entidade (sentido contábil) deve adotar critérios e procedimentos instituídos para a 

escrituração contábil de seus fatos patrimoniais, bem como a guarda e a manutenção da documentação 

e dos arquivos. O Conselho Federal de Contabilidade entende que “Esta interpretação deve ser 

adotada por todas as entidades, independente da natureza e do porte, na elaboração da escrituração 

contábil, observadas as exigências da legislação e de outras normas aplicáveis, se houver” (ITG 

2000). 

 

 A escrituração contábil serve para abranger todas as operações da entidade, incluindo as 

movimentações nas contas de resultados (receitas e despesas) e patrimoniais. O controle contábil 

específico dos recursos de cada projeto facilita o acompanhamento e o controle, principalmente, o 

financeiro. 

 

Visando resguardar o interesse público, o legislador previu a utilização de bens e serviços das 

IFES apoiadas pelas fundações de apoio (art. 6º da Lei nº 8.958/1994), mediante ressarcimento. 

Previu, também, a obrigação de as fundações de apoio garantir controle visando garantir o 

ressarcimento às IFES pela utilização desses bens/serviços, conforme preconiza o § 3° do art. 4º - D 

da Lei nº 8.958/1994: 

 

“Art. 4°-D. A movimentação dos recursos dos projetos gerenciados pelas fundações de apoio 

deverá ser realizada exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
73 

de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços devidamente identificados. 

(Incluído pela Lei nº 12.863, de 2013) 

... 

§ 3° As fundações de apoio deverão garantir o controle contábil específico dos recursos 

aportados e utilizados em cada projeto, de forma a garantir o ressarcimento às IFES, previsto 

no art. 6° desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.863, de 2013)” 

 

Foi questionado, especificamente, sobre controles, rotinas ou procedimentos adotados pela 

Universidade em relação à verificação se a fundação de apoio adota controle contábil específico dos 

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

 

Nesse relacionamento com as fundações de apoio, a IFES é o ator principal, devendo zelar 

pela supremacia do interesse público. Desse papel surgem responsabilidades para a instituição de 

controles no âmbito das IFES para certificação da inexistência de desvios por parte da fundação de 

apoio na realização dos projetos apoiados.    

 

Em relação ao controle contábil específico dos recursos transferidos, constatou-se que, ao ser 

indagada, a FUB de pronto repassou o questionamento à FINATEC. Tal ato autorizou a inferência de 

que não havia controles, rotinas ou procedimentos implementados pela Universidade para garantir o 

cumprimento do mandamento legal em questão, o que fragiliza a execução dos projetos. 

 

Informalidade e insuficiência dos procedimentos de análise das prestações de contas das 

fundações de apoio 

 

Quanto à prestação de contas, meio pelo qual o responsável procura demonstrar a regular e 

satisfatória aplicação dos recursos colocados à disposição, ela deverá conter os aspectos contábeis, 

de legalidade, efetividade e economicidade que envolve a gestão dos recursos. Segundo o Tribunal 

de Contas da União (TC 012.589/2013-6), “A ausência de prestação de contas dificulta e, muitas 

vezes, impossibilita a constatação da integral e correta aplicação dos recursos públicos nos fins a 

que se destinam, fazendo nascer a legítima presunção de que as verbas não foram empregadas na 

execução do objeto...”. 

 

Os normativos que regem as relações entre as instituições federais de ensino superior e de 

pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio previram a utilização de tal procedimento, 

conforme disposto no art. 11 do Decreto nº. 7.423/2010: 

 

“Art. 11. A instituição apoiada deve incorporar aos contratos, convênios, acordos ou ajustes 

firmados com base na Lei nº 8.958, de 1994, a previsão de prestação de contas por parte das 

fundações de apoio. 

 

§ 1° A prestação de contas deverá abranger os aspectos contábeis, de legalidade, efetividade 

e economicidade de cada projeto, cabendo à instituição apoiada zelar pelo acompanhamento 

em tempo real da execução físico-financeira da situação de cada projeto e respeitar a 

segregação de funções e responsabilidades entre fundação de apoio e instituição apoiada. 

 

§ 2° A prestação de contas deverá ser instruída com os demonstrativos de receitas e despesas, 

cópia dos documentos fiscais da fundação de apoio, relação de pagamentos discriminando, 

no caso de pagamentos, as respectivas cargas horárias de seus beneficiários, cópias de guias 

de recolhimentos e atas de licitação. 

 

§ 3° A instituição apoiada deverá elaborar relatório final de avaliação com base nos 

documentos referidos no § 2° e demais informações relevantes sobre o projeto, atestando a 

regularidade das despesas realizadas pela fundação de apoio, o atendimento dos resultados 

esperados no plano de trabalho e a relação de bens adquiridos em seu âmbito.” 
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Assim, no âmbito do processo de prestação de contas, serão realizadas avaliações (técnica e 

financeira) da documentação e das demais informações relevantes sobre o projeto, com o consequente 

atesto da regularidade das despesas realizadas pela fundação de apoio e a verificação do atendimento 

dos resultados esperados. 

 

Questionada sobre quais controles, rotinas ou procedimentos a Unidade adota em relação à 

análise das prestações de contas dos contratos/convênios realizadas pela fundação de apoio, a FUB 

se pronunciou por meio do Ofício DCF/DAF n° 35/2015, de 15/09/2015, informando que: 

 

“Quanto aos contratos e convênios realizados pela fundação de apoio, consideramos não ser 

de competência da Coordenadoria de Exame e Prestação de Contas, manter quaisquer 

controles. Para aqueles contratos e convênios em que a fundação de apoio atua como 

facilitadora do processo (execução da finalidade/objeto) é observada o disposto nos 

instrumentos contratuais específicos em que tem como base a legislação dos órgãos de 

controle. Para esses casos a Diretoria de Contabilidade e Finanças e a Coordenadoria de 

Exame e Prestação de Contas realiza análise financeira emitindo “relatórios” enviando para 

a concedente da forma como está e ou apontando divergências para saneamento, para 

diligência da fundação de apoio. Não há disponível na Instituição manual de procedimentos 

para está ação, a mesma é desenvolvida segundo os termos de cada acordo firmado com a 

fundação de apoio.” 

 

Verifica-se, portanto, que não há controles, rotinas ou procedimentos formais instituídos pela 

Universidade para a análise das prestações de contas oriundas de contratos/convênios pactuados no 

âmbito da relação entre IFES e Fundação de Apoio; o que há são rotinas informais e insuficientes.  

 

A Coordenadoria de Exame e Prestação de Contas, setor que, em tese, poderia ser responsável 

pelo processo de prestação de contas, não se sente competente para a implementação desses controles.  

 

Ademais, pela resposta da Unidade, é realizada apenas a análise financeira, nada foi informado 

sobre a análise da execução física (análise técnica). Outrossim, não há manual instituindo controles, 

rotinas ou procedimentos e definindo os setores responsáveis por essas tarefas. 

 

Conclui-se que a Unidade não dispõe desses controles, rotinas ou procedimentos formais para 

atender ao disposto no art. 11 do Decreto nº. 7.423/2010. 

 ##/Fato## 

Causa 

 

O Reitor, na sua competência de coordenar e superintender as atividades universitárias em sua 

gestão na Reitoria (art. 18, II, do Regimento Geral), bem como no papel de Presidente do CONSUNI, 

juntamente com o Decano de Administração (DAF), a quem compete o controle e acompanhamento 

de contratos, convênios e instrumentos  similares relativos a projetos acadêmico no âmbito da FUB, 

conforme art. 21, I, do Regimento Geral, deixou de tomar providências no sentido de supervisionar e 

implementar controles: 

 

a) quanto à execução dos projetos firmados, inexistindo sistemática de acompanhamento 

no sentido de verificar a regularidade da aplicação dos recursos dos projetos e se a fundação 

de apoio realiza subcontratação total do objeto ou subcontratação parcial que delegue a 

execução do objeto do contrato/convênio; 

b) que permitam à IFES verificar 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. 8.958/94; 
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c) que permitam a certificação da aplicação dos procedimentos contábeis nos ditames da 

Lei nº 8.958/1994 no que se refere ao controle específico dos recursos aportados e utilizados em cada 

projeto para fins de ressarcimento à Universidade; 

d) para análise das prestações de contas dos contratos/convênios para certificar o 

cumprimento dos requisitos previstos nos §§ 1º e 2º do art. 11 do Decreto nº. 7.423/2010. 

 

Cabe destacar que a ausência de providências efetivas para aperfeiçoamento dos controles 

internos na gestão de contratos e convênios celebrados com Fundações de Apoio agrava-se pelo fato 

de os responsáveis terem conhecimento dos fatos apontados por meio do Relatório de Demanda 

Externa – RDE n° 00190.014992/2008-28, volumes A, B, C, D, E, F e G, que evidenciou a 

necessidade premente de aprimoramento desses controles.  

 ##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 

Concluída a elaboração dos fatos identificados foi dado conhecimento destes à Universidade 

e solicitada sua manifestação, a qual os apresentou, mediante o Ofício nº. 0019/2016/FUB-UnB, de 

18/01/2016, conforme a seguir: 

  

Quanto à ausência de monitoramento, pela FUB dos recursos dos projetos gerenciados pela 

Fundação de Apoio e à informalidade e insuficiência dos procedimentos de análise das prestações de 

contas. 

 

“Considero que parte das questões constatadas com relação à falta de sistemática de 

verificação da utilização dos recursos advém da falta de sistema integrado de gestão para o 

acompanhamento da execução dos projetos. 

 

A Administração Superior da Universidade de Brasília envidará esforços para atuar junto ao 

CONSUNI a fim de que se criem ações de controle e acompanhamento da relação com a 

fundação de apoio, visando ao atendimento das normativas existentes. 

 

 Informo que sistemas estão sendo finalizados pelo Centro de Informática desta Universidade 

(CPD), os quais possibilitarão o acompanhamento profícuo dos projetos, no 

andamento/avaliação da sua execução e fiscalização.” 

 

Quanto à ausência de mecanismos de verificação de conta única e de movimentação dos 

recursos. 

 

“A UnB procederá à inclusão, nos próximos contratos e após apreciação da Procuradoria 

Jurídica (PJU), de cláusulas que abranjam este tópico, as quais poderão ser da seguinte 

forma: 

 

Cláusula AAA - A movimentação dos recursos dos projetos deverá ser realizada 

exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos 

fornecedores e prestadores de serviços devidamente identificados. 

 

Cláusula BBB - Cabe à Contratada apresentar, previamente, a assinatura do contrato, e à 

Contratante, o comprovante de abertura de conta bancária específica para movimentação de 

recursos oriundos deste contrato. 

 

Cláusula CCC - Os recursos provenientes deste contrato serão pagos pela Contratante no 

Banco , Agência e Conta Corrente . 

 

Cláusula DDD - Os recursos provenientes deste contrato deverão ser aplicados em conta 

bancária que garanta remuneração do recurso financeiro. 
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Cláusula EEE - Não poderão ser realizados saques para pagamento em dinheiro a pessoas 

físicas ou para atender a despesas de pequeno vulto.” 

 

Quanto à insuficiência de controle contábil dos recursos para fins de ressarcimento. 

 

“A UnB procederá à inclusão, nos próximos contratos e após apreciação da PJU, de 

cláusulas que abranjam este tópico, as quais poderão ser da seguinte forma: 

 

Cláusula FFF - A Contratada deve garantir o controle contábil específico dos recursos 

aportados e utilizados objeto deste Contrato, de forma a garantir o ressarcimento à 

Contratante. 

 

Cláusula GGG - A Contratada, após a execução da primeira despesa objeto deste contrato, 

deverá enviar à Contratante o comprovante que garanta o controle contábil específico dos 

recursos aportados e utilizados objeto deste Contrato, conforme disposto na Cláusula FFF.” 

 

Após ciência do teor do Relatório Preliminar de Auditoria e da realização da Reunião de Busca 

Conjunta de Soluções, a seguinte manifestação foi apresentada, encaminhada por meio do Ofício nº 

0260/2016/GRE/REITORIA/REITORIA, de 20/05/2016 (SEI 23106.009726/2016-09): 

 

Quanto ao monitoramento dos recursos dos projetos gerenciados pelas Fundações de Apoio. 

 

“As atribuições no acompanhamento da execução do projeto foram estabelecidas pela 

Resolução n. 406/2006, sendo que o gestor do projeto é responsável por todas as suas etapas. 

A FUB somente avançará no monitoramento da execução do projeto e na verificação de 

possíveis desvios de finalidade e subcontratação do objeto quando o sistema de projetos 

(SIGESPRO) estiver funcionando e for utilizado pela Fundação de Apoio, gestores e FUB. 

Atualmente, o DAF e o Centro de Processamento de Dados (CPD) estão desenvolvendo o 

sistema.” 

 

Quanto à insuficiência de controles contábeis dos recursos para fins de ressarcimento. 

  

A Diretoria de Contabilidade e Finanças – DCF – realiza análise prévia da prestação de 

contas. Caso se verifiquem irregularidades, o processo é devolvido à Fundação de Apoio 

para saneamento de possíveis pendências. O controle efetuado ocorre quando a Fundação 

de Apoio presta contas dos recursos utilizados no projeto. Após o atendimento das questões 

levantadas pela DCF, a FUB encaminha a prestação de contas ao órgão concedente para 

análise final do projeto. 

 

Caso seja verificada a necessidade de ressarcimento, a DCF elabora a Guia de Recolhimento 

da União – GRU – para que a Fundação de Apoio recolha os valores devidos e seja ressarcido 

ao órgão concedente. O procedimento é acompanhado via SIAFI pela DCF.” 

 

Quanto à informalidade e insuficiência dos procedimentos de análise das prestações de contas. 

 

“Os procedimentos para análise das prestações de contas das Fundações de Apoio são 

definidos pela Diretoria de Contabilidade e Finanças, por intermédio da sua Coordenadoria 

de Exame e Prestação de Contas – CPC, que solicita os documentos que comprovam as 

despesas executadas durante o projeto para análise e elaboração de relatório financeiro. 

Cumpre destacar que há dois relatórios de prestação de contas. Um deles se refere aos 

recursos financeiros que são confrontados com o plano de trabalho proposto e o outro 

relatório trata do cumprimento físico do objeto pactuado, cabendo ao gestor do projeto 

elaborá-lo. 
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  Ambos os documentos constituem a prestação de contas que será encaminhada ao órgão 

concedente para apreciação.”     

##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 

Para uma melhor contextualização das análises do controle interno, a análise far-se-á por 

tópicos. 

 

Ausência de sistemática de gestão de controle e fiscalização do CONSUNI 

 

A atuação do CONSUNI não atende à determinação do art. 12 do Decreto nº 7.423/2010 visto 

que sua atuação é pontual e não inclui o acompanhamento da execução de projetos firmados com a 

fundação de apoio.  

 

Conforme exposto, o art. 12 exige do CONSUNI uma atuação permanente, ampla, 

transparente e sistemática, o que não foi verificado nos trabalhos realizados. 

 

Tal artigo impõe a esse Conselho a incumbência do acompanhamento efetivo da execução dos 

contratos, convênios, acordos ou ajustes firmados pela FUB com suas fundações de apoio, garantindo, 

assim, que os objetos sejam realizados, que os termos pactuados e a legislação correlata sejam 

respeitados e que não ocorrerão desvios de qualquer natureza ao longo de sua execução e vigência. 

 

Ademais, a falta de atuação dessa instância de controle implica em risco para a gestão da FUB 

no sentido de que irregularidades na gestão de convênios firmados por meio de fundações de apoio 

foram verificadas em passado recente na FUB, podendo a história vir a se repetir na ausência de 

monitoramentos. 

 

A manifestação apresentada pela FUB corrobora os achados de auditoria e traz algumas 

providências que a Unidade estaria tomando frente a esta constatação. 

 

Ausência de monitoramento dos recursos dos projetos gerenciados pela Fundação de Apoio, a 

fim de se evitar desvios de finalidade e subcontratação total ou parcial que delegue a terceiros 

a execução do objeto pactuado 

 

Nos termos do Manual Técnico DPA 2015, a DPA - Diretoria de Apoio a Projetos 

Acadêmicos, vinculada ao Decanato de Administração (DAF) da Universidade de Brasília – UnB, 

possui as seguintes atribuições: 

  

i) Assessorar a comunidade universitária no desenvolvimento de projetos que tenham por 

objeto atividades de ensino, pesquisa e extensão, fazendo observar o cumprimento das normas 

internas da Instituição e da legislação que rege a matéria;  

ii) Fornecer apoio técnico para que os projetos que envolvam ensino, pesquisa e extensão 

possam se desenvolver com qualidade, transparência e eficácia.  

 

Embora, como constatado em outro campo deste relatório, não ocorra na FUB uma 

centralização dos dados dos projetos firmados pela Universidade com as fundações de apoio 

credenciadas, essa Diretoria seria a responsável pelo acompanhamento dos projetos. 

 

Nos trabalhos de campo, e na própria manifestação apresentada, verificou-se que a DPA 

carece de instrumentos para cumprir com suas atribuições. Como já dito, o único sistema disponível, 

SICONV, é extremamente simples, sem disponibilidade na rede ou na internet, sem maiores 

funcionalidades além de ser um banco de dados onde se registra, estaticamente, informações prévias 
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à própria execução dos projetos, não havendo módulos ou funcionalidades que permitam alimentar 

dinamicamente, em tempo real, os dados referentes à execução dos projetos.  

 

Isso exposto, de acordo com a manifestação apresentada, verifica-se que a FUB não possui 

sistemática de acompanhamento dos projetos, zelando para que os recursos sejam utilizados no fim 

proposto e zelando para que não haja subcontratação total do objeto ou subcontratação parcial com 

delegação da execução do objeto do contrato/convênio. 

 

A definição dessa sistemática deve perpassar pelo estabelecimento de atribuições, de recursos 

humanos, materiais e tecnológicos adequados e suficientes para o efetivo acompanhamento da 

execução dos projetos acadêmicos.  

 

Faz-se necessário, ainda, a entrega de um sistema que atenda por completo a demanda dos 

responsáveis no acompanhamento, na avaliação e no controle de projetos, permitindo o adequado 

desempenho de seus papéis. 

 

As manifestações apresentadas não trazem justificativas aos fatos, mas apenas as providências 

a serem tomadas e as em andamento, corroborando os apontamentos realizados. 

 

Por fim, o fato da Resolução n. 406/2006 estabelecer que o gestor do projeto é o responsável 

por todas as etapas no acompanhamento da execução de projetos, não exime a FUB de sua 

responsabilidade de zelar pelo cumprimento do que fora estabelecido no art. 13 do Decreto nº 

7.423/2010 e no § 4º do art. 1º da Lei nº 8.958/1994. 

 

Ausência de verificação de conta única e de movimentação dos recursos 

 

A questão sob análise tem como foco a atuação da FUB em relação à sua fundação de apoio, 

em especial os controles internos da Universidade na verificação de abertura e movimentação de 

recursos em conta específica por projeto, a ser efetuada pela fundação de apoio. 

 

O cerne da questão era saber como a FUB se certifica que a fundação atende aos preceitos 

legais. 

 

Ao ser questionada, a FUB repassou a questão para a fundação de apoio responder, e ao deixar 

de apresentar sua manifestação quando do encaminhamento dos apontamentos da auditoria, permitiu 

a inferir que tal controle não se encontra implementado. 

 

Em sua manifestação a Unidade apresentou providências em andamento e a serem tomadas 

no sentido de sanar a constatação apontada, corroborando, assim, o apontamento realizado. 

 

Complementarmente, reforça-se que já havia sido verificada e exposta neste relatório a 

autorização, pelo CONSUNI, em sua Resolução nº. 0017/2013, de movimentação de recursos de 

maneira diversa, por meio de cheque nominativo e saque, à estabelecida na Lei nº. 8.958/1994. 

Recomendou-se, então, a retificação desse normativo para adequação à referida legislação. 

 

Insuficiência de controle contábil dos recursos para fins de ressarcimento pela utilização de 

bens e serviços da IFES por Fundação de Apoio 

 

A questão sob análise tem como foco a atuação da FUB em relação à sua fundação de apoio, 

em especial os controles internos da Universidade sobre a operacionalização contábil dos projetos 

pela fundação de apoio. 

 

O foco não era saber como a fundação de apoio realiza a contabilidade, mas sim saber como 

a FUB se certifica que a fundação atende aos preceitos legais. 
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Ao ser questionada, a FUB repassou a questão para a fundação de apoio responder, e ao deixar 

de apresentar sua manifestação quando do encaminhamento dos apontamentos da auditoria, permitiu 

a inferir que tal controle não se encontra implementado. 

 

Inicialmente, em sua manifestação, quando da ciência dos achados de auditoria, a FUB deixou 

de apresentar justificativas, apresentando providências em andamento e a serem tomadas no sentido 

de sanar a constatação apontada, corroborando, assim, o apontamento realizado. 

 

No entanto, em manifestação apresentada ante o encaminhamento do Relatório Preliminar de 

Auditoria e da realização da Reunião de Busca Conjunta de Soluções, a Unidade informou 

procedimentos realizados pela sua Diretoria de Contabilidade e Finanças – DCF nas análises das 

prestações de contas dos recursos utilizados nos projetos pela Fundação de Apoio quando da 

verificação da necessidade de se efetuar ressarcimentos. 

 

Tais procedimentos, no entanto, são insuficientes frente ao fato de que a possibilidade de haver 

ressarcimentos advindos de projetos, tendo por base a utilização de bens e serviços da IFES apoiada, 

é prevista antes mesmo da assinatura dos contratos e deve necessariamente constar dos mesmos.  

 

Assim sendo, nos casos aplicáveis, cabe aos gestores e fiscais da Unidade realizar o 

acompanhamento da utilização de suas instalações e de seus bens de consumo, e o monitoramento da 

escorreita contabilização, pela Fundação de Apoio, dos custos envolvidos, objetivando a efetivação 

do devido ressarcimento à Unidade, sendo, para isso, necessário o estabelecimento de controles, 

rotinas e procedimentos a serem adotados pela Universidade. 

 

E, salvo um equívoco de entendimento desta equipe de auditoria, o ressarcimento a qual a 

DCF faz referência em sua manifestação é aquele decorrente de pagamentos indevidos ou ausência 

de comprovação de despesas elegíveis para o projeto, e não aquele decorrente da utilização de bens e 

serviços da IFES. 

 

Informalidade e insuficiência dos procedimentos de análise das prestações de contas das 

fundações de apoio 

 

O art. 11 do Decreto nº 7.423/2014, para esse momento de encerramento, é claro ao definir o 

papel tanto das fundações de apoio como das instituições apoiadas.  

 

As fundações de apoio têm a obrigação da prestação de contas e as instituições da elaboração 

do relatório final, avaliando e atestando a regularidade na execução das atividades estabelecidas no 

projeto, especialmente quanto ao atingimento dos objetivos estabelecidos. 

 

A prestação de contas é documento necessário para a elaboração do relatório final pela 

Universidade e, desta forma, é importante o estabelecimento de procedimentos e rotinas para análise 

das mesmas nesta etapa do contrato que precede o atesto dos serviços realizados. 

 

Inicialmente, em sua manifestação, quando da ciência dos achados de auditoria, a FUB deixou 

de apresentar justificativas, apresentando providências em andamento e a serem tomadas no sentido 

de sanar a constatação apontada, corroborando, assim, o apontamento realizado. 

 

No entanto, em manifestação apresentada ante o encaminhamento do Relatório Preliminar de 

Auditoria e da realização da Reunião de Busca Conjunta de Soluções, a Unidade informou haver 

procedimentos “definidos pela Diretoria de Contabilidade e Finanças, por intermédio da sua 

Coordenadoria de Exame e Prestação de Contas – CPC”, por meio das quais são solicitados os 

“documentos que comprovam as despesas executadas durante o projeto para análise e elaboração 

de relatório financeiro” e este relatório é confrontado com o plano de trabalho proposto. Outro 
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relatório, tratando do cumprimento físico do objeto pactuado, seria elaborado pelo gestor do projeto 

e, de acordo com a manifestação apresentada, “ambos os documentos constituem a prestação de 

contas que será encaminhada ao órgão concedente para apreciação.”. 

 

Não foram apresentadas, no entanto, normativos, manuais ou documentos congêneres com os 

citados procedimentos para corroborar a manifestação apresentada. 

 

Também não foi verificada nenhuma evidência desses trabalhos nos processos dos projetos 

relacionados na amostra e indicados como já finalizados, quais sejam, “Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento para a Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído – CEPAC” e 

“Desenvolvimento de Processos Inovadores para Formulação de Políticas Públicas de Voluntariado 

em Megaeventos”. 

  

##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

 

Recomendação 1: Implementar rotinas, normatizando-as, definindo a atuação de seu órgão colegiado 

superior no exercício de sua competência fiscalizatória dos projetos firmados com a fundação de 

apoio, nos termos do art. 12 do Decreto nº 7.423/2010. 

 

Recomendação 2: Implementar, em observância aos termos do art. 13 do Decreto nº 7.423/2010, 

controles e rotinas, normatizando-as, no sentido de efetuar acompanhamento da regular aplicação dos 

recursos dos projetos pela fundação de apoio, zelando, ainda, para que não ocorra a subcontratação 

total do objeto ou a subcontratação parcial que delegue a execução do objeto do contrato/convênio. 

 

Recomendação 3: Adequar, observada a necessidade de registro centralizado (§ 2º, art. 12, Decreto 

nº. 7.423/2010), o setor competente pelo acompanhamento da execução dos projetos firmados com a 

fundação de apoio com recursos humanos, materiais e tecnológicos adequados e suficientes para que 

esse possa realizar suas atribuições de maneira satisfatória. 

 

Recomendação 4: Implementar controles e rotinas, normatizando-as, visando verificar se a fundação 

de apoio abriu e realiza a movimentação dos recursos dos projetos em conta única e individual e se a 

movimentação de recursos ocorre conforme os ditames do art. 4º-D da Lei nº. 8.958/94. 

 

Recomendação 5: Implementar controles e rotinas, normatizando-as, visando certificar se a 

operacionalização contábil dos projetos pela fundação de apoio atende aos ditames da Lei nº 

8.958/1994, atentando para o controle específico dos recursos aportados e utilizados em cada projeto 

para fins de ressarcimento à Universidade. 

 

Recomendação 6: Implementar controles e rotinas, normatizando-as, para análise das prestações de 

contas dos contratos/convênios para certificar o cumprimento dos requisitos previstos nos §§ 1º e 2º 

do art. 11 do Decreto nº. 7.423/2010. 

 

 

3.1.1.5 CONSTATAÇÃO 

 

Ausência de ressarcimento da fundação de Apoio pelo uso de bens e serviços próprios da FUB 

 

Fato 

 

Conforme citado anteriormente, o legislador, visando resguardar o interesse público, previu 

que as fundações de apoio promovessem o ressarcimento pela utilização de bens e serviços das IFES 

apoiadas (art. 6º da Lei nº 8.958/1994): 
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“Art. 6° No cumprimento das finalidades referidas nesta Lei, poderão as 

fundações de apoio, por meio de instrumento legal próprio, utilizar-se de bens 

e serviços das IFES e demais ICTs apoiadas, pelo prazo necessário à 

elaboração e execução do projeto de ensino, pesquisa e extensão e de 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à 

inovação, mediante ressarcimento previamente definido para cada projeto. 

(Redação dada pela Lei nº 12.863, de 2013) 

§ 1° Nos projetos que envolvam risco tecnológico, para solução de problema 

técnico específico ou obtenção de produto ou processo inovador, o uso de bens 

e serviços das IFES ou demais ICTs poderá ser contabilizado como 

contrapartida da instituição ao projeto, mediante previsão contratual de 

participação da instituição nos ganhos econômicos dele derivados, na forma 

da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004. (Incluído pela Lei nº 12.863, de 

2013) 

§ 2° Na hipótese de que trata o § 1°, o ressarcimento previsto no caput poderá 

ser dispensado, mediante justificativa circunstanciada constante no projeto a 

ser aprovado pelo Conselho Superior das IFES ou órgão competente nas 

demais ICTs. (Incluído pela Lei nº 12.863, de 2013)” 

 

Questionada sobre quais controles, rotinas ou procedimentos são adotados em relação ao 

monitoramento dos ressarcimentos realizados pelas fundações de apoio pelo uso de bens e serviços 

da Universidade, a FUB se pronunciou por meio do Ofício DCF/DAF n° 35/2015, de 15/09/2015, 

informando o que segue: 

 

“A fundação de apoio hoje credenciada para atuar junto à Fundação 

Universidade de Brasília é a Finatec que dispõe de instalações prediais, 

materiais permanentes, e equipamentos próprios. Portanto, não há por parte 

da FUB rotinas ou procedimentos que justifiquem a demanda deste item.” 

 

Apesar da resposta apresentada, verificou-se no projeto "Fadiga de Cabos Condutores CA, 

CAA e CAL: Avaliação Comparativa em Termos do Parâmetro H/W e Cálculo de Vida Resídua", 

Processo FINATEC 2013/05330, iniciado em 24/06/2013 e ainda em execução, que houve, ou ainda 

há, o uso das instalações da FUB para a realização do projeto. 

 

Embora não tenha sido apresentado contrato firmado pela FUB e pela FINATEC para a 

consecução do Projeto, o que em si só consiste em irregularidade, verificou-se que, no Termo de 

Cooperação 46 0000 1511, de 24/06/2013, do projeto, assinado por várias empresas de energia e a 

FINATEC, a FUB é arrolada como executora, com apoio da FINATEC, sendo declarado o reitor Ivan 

Marques de Toledo Camargo o representante da Universidade e sendo ele relacionado no campo das 

assinaturas, muito embora o documento não tenha sido assinado nesse campo. Nos termos do 

documento, "o objeto do presente instrumento será executado nas instalações da FUB e da 

FINATEC", sendo acordadas ações como aquisição de equipamentos, instalação e operacionalização 

dos equipamentos, montagem de bancada de ensaios, ensaios e testes, dentre outras. No item 2.2, a 

FUB se comprometeria, dentre outras ações, a autorizar a participação de seus professores e demais 

servidores e permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos e materiais. No 

item 13.2 "a FUB e/ou a FINATEC se obrigam a responder integralmente pelo cumprimento do 

Projeto aqui definido, em conformidade com os termos pactuados..." 

 

Não foi apresentada a prestação de contas do projeto, no entanto, tendo em vista a 

apresentação da execução financeira do mesmo, infere-se que o projeto foi levado a cabo e que, assim 

sendo, as instalações da FUB foram utilizadas, contrariando a resposta apresentada.  

 

Por fim, não consta do Termo de Cooperação cláusula de ressarcimento pelo uso de bens e 

serviços próprios da Universidade, indo de encontro ao estabelecido no art. 6º da Lei nº 8.958/1994. 
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##/Fato## 

Causa 

 

O Reitor, na sua competência de coordenar e superintender as atividades universitárias em sua 

gestão na Reitoria (art. 18., II, do Regimento Geral), bem como no papel de Presidente do CONSUNI, 

como órgão normativo, juntamente com o Decanato de Administração (DAF), a quem compete o 

controle e acompanhamento de contratos e convênios e instrumentos similares relativos a projetos 

acadêmicos no âmbito da FUB, conforme art. 21, I, do Regimento Geral, deixou de tomar 

providências no sentido atender ao art. 6º da Lei nº 8.958/1994 no que se refere à promoção de 

ressarcimento pela utilização de bens e serviços da Universidade. 

 

Cabe destacar que a ausência de providências efetivas para aperfeiçoamento dos controles 

internos na gestão de contratos e convênios celebrados com Fundações de Apoio agrava-se pelo fato 

de os responsáveis terem conhecimento dos fatos apontados por meio do Relatório de Demanda 

Externa – RDE n° 00190.014992/2008-28, volumes A, B, C, D, E, F e G, que evidenciou a 

necessidade premente de aprimoramento desses controles. 

    

##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 

A FUB informou, mediante o Ofício nº. 0019/2016/FUB-UnB, de 18/01/2016, o que segue: 

 

“A Administração instituiu comissão para revisar a Resolução n. 45/2014, que 

trata dos custos indiretos, com o objetivo de contemplar o ressarcimento da 

fundação de apoio à FUB.” 

  

##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 

A resposta da Unidade reproduzida no campo Fato desta constatação demonstra não haver 

uma preocupação com a questão do ressarcimento, existindo a certeza que a FINATEC estaria provida 

com todo o equipamento, instalações e materiais necessários para executar os projetos acordados.  

 

A realidade mostrou-se outra ao se verificar, dentre os projetos escolhidos na amostra, um 

caso onde as instalações e materiais da FUB teriam sido utilizados, inclusive com a previsão em 

contrato da participação dos professores, servidores, laboratórios, equipamentos, instrumentos e 

materiais da FUB, sem, no entanto, prever o ressarcimento pelo uso desses bens e serviços, nos termos 

do art. 6º da Lei nº 8.958/1994. 

 

Em sua manifestação, quando da ciência dos achados de auditoria, a FUB deixou de apresentar 

justificativas, apresentando providências em andamento, corroborando, assim, o apontamento 

realizado. 

  

##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

 

Recomendação 1: Criar rotina de forma a prever o estabelecimento contratual de termos para o uso 

de bens e serviços da FUB pela fundação de apoio quando verificada situação que configure tal 

necessidade, observando, especialmente, a questão de ressarcimento dos custos envolvidos, nos 

termos do art. 6º da Lei nº 8.958/1994. 

 

Recomendação 2: Efetuar, em atenção ao art. 6º da Lei nº 8.958/1994, levantamento dos custos 

envolvidos na utilização, pela FINATEC, dos recursos materiais e humanos na execução do projeto 
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"Fadiga de Cabos Condutores CA, CAA e CAL: Avaliação Comparativa em Termos do Parâmetro 

H/W e Cálculo de Vida Resídua", Processo FINATEC 2013/05330, promovendo, em seguida, o 

ressarcimento dos valores apurados e encaminhando a esta CGU documentação comprobatória das 

providências adotadas. 

 

 

3.2 Assistência ao Estudante de Ensino Superior  

3.2.1 Avaliação dos resultados  

3.2.1.1 CONSTATAÇÃO 

 

Ausência de avaliação contínua de resultados das políticas assistenciais. 

 

Fato 

 

A Unidade apresentou estudo realizado, em 2013, por solicitação da Câmara de Assuntos 

Comunitários da UnB, sobre a avaliação dos programas de assistência estudantil da UnB. Desde 

então, não houve mais avaliação dos resultados do PNAES no âmbito da Universidade de Brasília, 

conforme determina o inciso II do Parágrafo Único do art. 5º do Decreto 7.234/2010, fato reconhecido 

pelo Decanato de Assuntos Comunitários. 

 

Questionado, ainda, sobre a existência de indicadores e metas específicas para o 

acompanhamento do Programa, foi informado que, “em 2014, foi realizado o planejamento 

estratégico da FUB/UnB 2014/2017. No planejamento tático do DAC/DDS foram definidos os 

projetos de acompanhamento do Programa, que se encontram em fase inicial em virtude da 

recomposição da equipe do setor em 2014 e da greve dos servidores em 2015”. Ressaltou-se, ainda, 

que “no detalhamento dos limites orçamentários e meta física das Ações (PLOA 2015 – Ação 4002) 

a meta física prevista é de 3.645 benefícios a serem concedidos”. 

##/Fato## 

Causa 

 

Recente reformulação do setor, com a consequente demissão de todos os funcionários 

precarizados; ausência de capacidade técnica, até então, para formular ações de medição da 

eficácia/eficiência da política assistencial; greve de servidores; meta genérica na Lei Orçamentária 

Anual. 

 

Ao Decanato de Assuntos Comunitários (DAC) compete, conforme, art. 144 do Regimento 

Geral da UnB, a coordenação geral dos programas comunitários no âmbito da Universidade. 

Verificou-se que o DAC não priorizou a realização de avaliação dos resultados do PNAES, desde 

2014, contrariando o que determina o art. 5° do Decreto 7.234/2010, em seu parágrafo único. 

  

##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 

De acordo com a Unidade, o Decanato de Assuntos Comunitários solicitou à Diretoria de 

Desenvolvimento Social “estudo em relação a demanda de novos ingressantes na UnB aos 

programas de assistência estudantil, bem como estudo sobre a taxa de sucesso (conclusão de curso 

superior, retenção e evasão). Contudo, devido a greve dos servidores técnico-administrativos o 

estudo foi iniciado, mas ainda não concluído”. 

 

Posteriormente à apresentação do relatório preliminar de auditoria, acrescentou as seguintes 

ponderações: 

 

“Em fevereiro de 2016, a DDS apresentou estudo sobre o desempenho dos estudantes da 

assistência estudantil, com série histórica de 2009 a 2015, em relação à taxa de sucesso (concluintes 
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dos cursos de graduação) dos estudantes participantes da assistência estudantil desligados da UnB. 

Verifica-se um maior número de estudantes titulados que desligados, evidenciando que os programas 

estão de acordo com os objetivos do PNAES. Entretanto, será necessário que o Decanato de Ensino 

de Graduação fortaleça as ações de tutoria e monitoria para os estudantes em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica no sentido de prevenir o aumento dos desligamentos nos próximos 

anos. Destacamos que o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Estudantis (FONAPRACE), 

órgão assessor da Associação dos Dirigentes de Universidades Federais (Andifes) está realizando 

discussões e grupos de trabalho para formalizar os processos de avaliação da Política Nacional de 

Assistência Estudantil. Em abril deste ano, serão divulgados os resultados da Pesquisa Nacional 

sobre o Perfil dos Estudantes das IFES, com dados também sobre os estudantes vinculados aos 

programas de Assistência Estudantil.” 

 

Quanto ao detalhamento da expectativa de cada benefício a ser concedido no âmbito do 

PNAES, informou o que segue: 

 

“Como dito no item anterior, o FONAPRACE está envidando esforços no sentido de avaliar 

os Programas de Assistência Estudantil nas IFES, inclusive com a criação de indicador de avaliação, 

tanto de impacto, quanto de processos. Assim sendo, a DDS está participando ativamente das 

discussões na expectativa de estabelecer indicadores para monitorar as metas de desempenho 

desejadas em parceria com o DEG.” 

##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 

O estudo realizado em 2013 demonstra já ter havido avaliação acerca das políticas 

assistenciais no âmbito da Universidade. Resta, portanto, sistematizar esse monitoramento, de modo 

a avaliar o impacto dessas políticas ao longo do tempo, a fim de melhor gerenciá-las. 

 

Quanto à meta mencionada da PLOA, considera-se necessário detalhá-la no âmbito da 

Universidade, devido à própria diversidade de benefícios existentes e dos recursos necessários para a 

concessão de cada um deles. 

 

Destaca-se, ainda, o efeito da substituição da quase totalidade dos servidores em 2014, que 

ocasionou a perda de memória dos trabalhos que vinham sendo realizados, e a greve dos servidores, 

que afetou a DDS significativamente, inclusive no período em que ocorreu esta auditoria. Em função 

disso, considera-se apropriado formalizar os processos de trabalho, inclusive os de avaliação da 

política assistencial, a fim de mitigar riscos de descontinuidade. 

  

##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

 

Recomendação 1: Formalizar os processos de avaliação da política assistencial, de forma a poder 

inferir seu impacto na taxa de sucesso dos estudantes assistidos. 

 

Recomendação 2: Detalhar anualmente a expectativa de cada benefício a ser concedido e estabelecer 

indicadores para monitorar as metas de desempenho desejadas. 
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3.2.1.2 CONSTATAÇÃO 

 

Concessão de Bolsa Alimentação a alunos de pós-graduação com recursos do PNAES, 

contrariando art. 3º do Decreto 7.234/2010. 

 

Fato 

 

Foi constatada, por meio de análise documental e entrevista com os gestores, a utilização dos 

recursos do PNAES para pagamento de Bolsa Alimentação a alunos de pós-graduação, o que contraria 

ao disposto no caput do artigo 3º do Decreto 7.234/2010, segundo o qual os recursos desse programa 

visam ao “atendimento de estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação presencial 

das instituições federais de ensino superior” [grifamos]. 

 

Verificou-se que, ao classificar os estudantes entre Participantes dos Programas de Assistência 

Estudantil – PPAES e Não Participantes dos Programas de Assistência Estudantil – NPPAES, a 

Diretoria de Desenvolvimento Social – DDS não faz distinção entre alunos de graduação e de pós-

graduação, embora essa informação possa ser facilmente aferida. O aluno classificado como PPAES 

beneficia-se automaticamente com o direito de acessar gratuitamente o Restaurante Universitário para 

até três refeições diárias: café da manhã, almoço e jantar. 

 

A equipe de auditoria realizou, então, visita in loco ao Restaurante Universitário da UnB – 

RU, onde os servidores apresentaram toda a estrutura operacional e administrativa do restaurante, 

bem como o sistema responsável por sua gestão, o SISRU. Para análise, solicitamos visita aos pontos 

de controle de entrada dos estudantes e extração de relatórios do referido sistema, os quais nos foram 

apresentados.  

 

A fatura para pagar a empresa responsável por servir refeições no Restaurante Universitário é 

obtida com base nos relatórios extraídos do SISRU. Ela é emitida com a informação da quantidade 

de refeições realizada por membros de cada um dos grupos de estudantes2 em um determinado 

período de tempo, sem que haja possibilidade de realizar consulta individualizada de sua composição, 

isto é, de quem utilizou o restaurante e de quando o utilizou. Consulta mais detalhada só é possível 

por meio de solicitação ao Centro de Informática da UnB – CPD. 

 

Parte do valor subsidiado aos estudantes do Grupo 1 (PPAES) é paga com recursos do 

PNAES, qual seja o produto do total de refeições realizadas pelos alunos desse grupo por R$2,50; o 

restante é subsidiado por outras fontes de recursos da Universidade – valor igualmente subsidiado a 

todos os demais membros da comunidade acadêmica, independentemente de sua condição 

socioeconômica.  

 

Deste modo, como não há segregação entre alunos de graduação e de pós-graduação nem no 

momento de definição entre alunos PPAES e NPPAES, nem no momento de pagamento da fatura, 

resta claro o uso de recursos do PNAES para pagamento de benefícios de alimentação a alunos de 

pós-graduação, em desacordo com o caput do artigo 3º do Decreto 7.234/2010. 

 ##/Fato## 

Causa 

 

Fragilidade nos controles internos no fluxo de pagamentos do Programa Auxílio Alimentação. 

 

Ao Decanato de Assuntos Comunitários (DAC) compete, conforme, art. 144 do Regimento 

Geral da UnB, a coordenação geral dos programas comunitários no âmbito da Universidade. 

Verificou-se que o DAC autorizou o pagamento do valor referente a refeições de alunos participantes 

                                                 
2 De acordo com a definição de grupos dada pela Resolução do Conselho de Administração nº 0052/2013. 
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da assistência estudantil, sem distinção entre alunos de graduação e pós-graduação, contrariando o 

que determina o art. 3°, caput, do Decreto 7.234/2010. 

##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 

Por meio da Solicitação de Auditoria 201504852-04, de 17/08/2015, foi encaminhado o 

apontamento ora abordado, sobre o qual a Unidade apresentou a seguinte resposta: 

 

 De fato, no Grupo I não se faz a distinção entre estudantes de graduação e pós – graduação. 

Como pode ser verificado nos processos UnBDocs 63476/2015, 76102/2015, 88333/2015 e 

100009/2015, os recursos do PNAES são utilizados para o pagamento das refeições 

consumidas pelo referido grupo (estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica). 

A memória de cálculo é a seguinte: número de refeições do Grupo I contabilizadas nas faturas 

do período versos o valor de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos). A diferença em relação 

ao custo total de cada refeição é paga com recursos da FUB/UnB. Com vistas a solucionar o 

problema, o DAC providenciará a segregação do Grupo 1 entre estudantes de graduação e 

estudantes de pós – graduação junto ao Centro de Informática (CPD) no Sistema do 

Restaurante Universitário (SISRU). 

 

Segundo dados extraídos do SAE, o número de alunos de pós – graduação classificados como 

PPAES é 121.” 

 

Após a apresentação de versão preliminar do Relatório de Auditoria nº 201504852, a Unidade 

se manifestou conforme a seguir: 

 

“Com a revisão da Resolução 052/2013, conforme Recomendação 4 do item 1.1.1.8 

(Constatação), haverá a segregação dos estudantes de pós-graduação do Grupo I. Informamos que 

desde a auditoria realizada pela CGU em agosto/setembro de 2015, a direção do RU vem excluindo 

o valor do número de refeições dos estudantes de pós-graduação do Grupo I. Esses valores são 

custeado com recursos da FUB/UnB” 

 ##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 

Em um primeiro momento, não é possível segregar o valor pago para subsidiar refeições a 

alunos de pós-graduação, devido à própria característica dos relatórios do SisRU, que totalizam os 

alunos por grupos, dos quais o grupo 1 é de alunos Participantes do Programa de Assistência 

Estudantil – PPAES. Tal avaliação competiria ao Centro de Informática da UnB – CPD, mediante 

consulta aos dados históricos do banco de dados.  

 

Entretanto, foi informado que apenas 121 pós–graduandos possuem acesso ao RU de forma 

gratuita, número pouco expressivo frente ao total de 4.680 beneficiários, representando pouco mais 

de 2,5 % desse montante. Importa ressaltar, também, que tais alunos, por se enquadrarem nos 

requisitos da política de assistência estudantil da FUB, fazem jus ao benefício, o tendo recebido de 

boa-fé. 

 

O que se questiona, pois, é a fonte dos recursos para pagamento das refeições. Nesse sentido, 

o fato foi apresentado à unidade, que reconheceu a impropriedade, se dispondo a regularizá-la.  

 

Adicionalmente, lembra-se que a maior parte do subsídio de alimentação de alunos de 

graduação e pós-graduação, em condições de vulnerabilidade ou não, é custeada com recursos da 

universidade não atinentes ao PNAES3. Não se vislumbra, pois, dificuldades em remanejar os 

recursos para adequar a situação atual às normas.  

                                                 
3 O custo de cada almoço e jantar fornecido pelo Restaurante Universitário é de R$12,33, dos quais R$9,83 são subsidiados 
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Pelo fato de o acesso à alimentação gratuita ser tido, no âmbito da FUB, como direito de todos 

os alunos em condições de vulnerabilidade socioeconômica; pelo fato de a universidade custear ações 

assistenciais com recursos não provenientes do PNAES4, sem os quais o número de assistidos poderia 

ser substancialmente reduzido; e devido à baixa materialidade do fato apontado; opta-se por 

recomendar apenas a solução estruturante, concentrando a mão-de-obra especializada do CPD para a 

regularização dos pagamentos futuros, isto é, para adequar o uso de recursos do PNAES para custear 

exclusivamente alunos de graduação, na modalidade presencial. 

##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

 

Recomendação 1: Realizar ajustes no sistema SisRU para que sejam segregados os alunos de 

graduação classificados como PPAES dos alunos de pós-graduação, de maneira a garantir que os 

recursos orçamentários do PNAES sejam utilizados exclusivamente para alunos de graduação 

presencial. 

 

 

4 GESTÃO OPERACIONAL                            

4.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

4.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

4.1.1.1 INFORMAÇÃO 

 

Avaliação da execução orçamentária e financeira das ações 20RK, 4002, 8282 quanto à 

conformidade e quanto aos resultados alcançados. 

 

Fato 

 

O objetivo deste item é verificar se os resultados quantitativos e qualitativos da unidade estão 

sendo atendidos, bem como verificar se os objetos de gasto estão coerentes com a finalidade do gasto. 

 

O orçamento da FUB, aprovado para 2015, foi de R$1,65 bilhão, chegando ao montante de 

1,82 bilhão com suplementação de créditos. Desse total, foram executados (liquidados) 1,44 bilhão, 

ou 79% do valor do orçamento atualizado.  

 

A FUB não possui objetivos, programas ou iniciativas relativas a programas temáticos no 

Plano Plurianual – PPA, mas executa 8 ações orçamentárias vinculadas a programas temáticos no 

PPA. Foram selecionadas 3 ações, conforme o quadro abaixo, ambas vinculadas ao programa 

temático 2032. 

  

Quadro 2 – Amostra de ações finalísticas selecionadas para análise 

Ações Dotação atualizada 

20RK – Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior R$ 473.439.147,00 

8282 – Reestruturação e expansão de instituições federais de ensino superior  R$ 89.956.161,00 

4002 – Assistência ao estudante de ensino superior R$ 28.352.556,00 

Total R$ 591.747.864,00 
    Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP 

 

Inicialmente foi avaliada a conformidade dos dados descritos no Relatório de Gestão de 2015 

com os dados disponíveis no SIOP – Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo 

                                                 
pela Universidade aos seus estudantes e servidores, independentemente de classificação socioeconômica.  
4 Não obstante subsidie a maior parte do valor das refeições fornecidas pelo RU, a FUB mantém, com recursos alheios ao 

PNAES, a Casa do Estudante Universitário – CEU e todos os recursos necessários ao seu funcionamento (água, luz, sala 

de informática, etc); serviço de transporte gratuito interno ao campus Darcy Ribeiro; programa de idiomas; dentre outros 

serviços voltados a alunos em vulnerabilidade socioeconômica. 
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Federal. Após a conferência, constatamos que, em geral, os dados do Relatório de Gestão 2015 estão 

em conformidade aos constantes do SIOP, sendo todas as diferenças encontradas justificadas pelos 

gestores em resposta ao questionamento apresentados na Solicitação de Auditoria 201500409/11. 

Trata-se de divergências quanto ao tratamento dos dados. No SIOP é considerado todo orçamento da 

unidade, mas, no Relatório de Gestão, foram deduzidos os valores de descentralização de créditos 

orçamentários para outras unidades orçamentárias, resultando numa execução orçamentária menor 

do que a constante do SIOP. 

 

AVALIAÇÃO QUANTO AOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

20RK – Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior 

  

Quadro 3 – Execução física e financeira da ação 20 RK 

Item  Unidade de Medida 

Dotação atualizada R$ 473.439.147,00 

Valor Liquidado  R$ 213.597.771,00 

Meta Física orçamentária 54.000 alunos 

Meta Física Realizada 46.961 alunos 
  Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP 

 

A ação 20RK tem como finalidade assegurar a manutenção e o funcionamento dos cursos nas 

Instituições Federais de Ensino Superior – IFES. A meta utilizada é o número de alunos matriculados, 

tanto na graduação como pós – graduação stricto sensu.  

 

Do valor total do orçamento, R$ 473.439.147,00, incluído os créditos adicionais, foram 

liquidados R$ 213.597.771,00, o que representa apenas 45,11% do montante orçamentário. 

 

Da meta física prevista de 54.000 alunos matriculados, se chegou a 46.961 matrículas, um 

percentual de execução de 86,96% da meta prevista. 

 

Quanto ao grau de eficiência, que pode ser quantificado pelo custo por unidade, temos um 

custo por aluno orçado em R$ 8.767,39. Ao se considerar os valores executados, o valor liquidado 

por aluno efetivamente matriculado foi de R$ 4.548,41. Portanto, em relação a essa ação, de um posto 

de vista matemático, a unidade foi eficiente, já que reduziu o custo unitário em 51% entregando 

86,96% da meta prevista, resultando em indicador de eficiência de 192,76 % (custo unitário 

orçado/custo unitário realizado x 100). Resta salientar, contudo, que o custo por aluno pode variar 

muito a depender dos cursos em que a oferta é realizada. 

 

Apesar do exposto, no entanto, houve dificuldades quanto à eficácia da execução da ação, 

tendo em vista um déficit de 7039 matrículas, ou aproximadamente 13% do número de beneficiários 

previstos. 

 

 

 

8282 – Reestruturação e expansão de instituições federais de ensino superior  

 

A unidade dividiu a ação por localizadores de gasto, quais sejam os localizadores 0053 e 7130.  

Para o localizador 0053, a dotação atualizada foi de R$ 88.956.161,00 e executou-se R$ 

18.014.342,00, o que representa apenas 20,36 %, ou seja, uma execução orçamentária muito abaixo 

da esperada.  
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Item  Unidade de Medida 

Dotação atualizada  R$ 88.956.161,00 

Valor Liquidado  R$ 18.114.342,00 

Meta Física orçamentária 15 projetos 

Meta Física Realizada 9 projetos 

 

Quanto ao localizador 7130, a execução foi a seguinte: 

 

Item  Unidade de Medida 

Dotação atualizada R$ 1.000.000,00 

Valor Liquidado  R$ 1.000.000,00 

Meta Física orçamentária 1 projeto 

Meta Física Realizada 1 projeto 

 

Por meio da SA mencionada acima, ainda foi questionado qual o objeto dos “projetos” de que 

tratam a meta física. A unidade informou o seguinte: 

 

“Essas metas são referentes ao Plano de Reestruturação e Expansão da Universidade de 

Brasília – 2008 – 2012 e são elas:  de novos cursos e expansão dos já existentes; criação de 

cursos interdisciplinares; reestruturação pedagógica; mobilidade estudantil; políticas de 

fortalecimento institucional; redução da evasão; ampliação da inclusão social; fortalecimento 

das licenciaturas; editais de apoio como bolsas de tutoria; bolsa atleta e bolsas de apoio a 

viagens de estudantes para eventos científicos nacionais e internacionais; aquisição de 

equipamentos, materiais e serviços; otimização do número de concluintes dos cursos de 

graduação; otimização da relação aluno/docente; aproveitamento de recursos humanos 

existentes; política de extensão universitária; e reordenação da gestão acadêmica da IFES.” 

 

Portanto, a avaliação quanto a eficiência e efetividade dessa ação ficou prejudicada em função 

de se tratar de um programa em extinção em que as metas não retratam mais a realidade e também 

por existir uma diversidade de projetos, o que prejudica uma análise da ação como um todo. 

   

A unidade reconheceu esse fato, por meio de resposta a Solicitação de Auditoria 201500409/11, 

ao afirmar que “é necessário na elaboração da próxima PLOA, a definição de um novo indicador 

que possa realmente retratar a execução da ação.” 

 

4002 – Assistência ao estudante de ensino superior 

 

Trata-se de ação de caráter assistencial, ou seja, que não está relacionada ao desempenho 

acadêmico, mas que tem como finalidade oferecer condições para que os alunos 

socioeconomicamente vulneráveis permaneçam na universidade, reduzindo as taxas de evasão e 

retenção dos cursos de graduação presencial.  

 

   Quadro 4 - Execução física e financeira da ação 4002 

Item  Unidade de Medida 

Dotação atualizada R$ 28.352.556,00 

Valor Liquidado  R$ 14.176.966,00 

Meta Física orçamentária 450.000 benefícios 

Meta Física Realizada 280.485 benefícios 
    Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP 
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Como se verifica do quadro acima, do valor total do orçamento de R$ 28.352.556,00, incluídos 

os créditos adicionais, foram liquidados R$ 14.176.966,00, o que representa 50% do montante 

orçamentário. 

 

Quanto à eficiência da execução no exercício, tem-se um custo por benefício orçado em R$ 

63,01. Ao se considerar o valor executado, chega-se a um custo unitário de R$ 50,54, uma redução 

de 19,78%. Essa redução do custo unitário proporcionalmente à execução física de 62,33% gerou um 

indicador de eficiência de 124,65% (custo unitário orçado/custo unitário realizado x 100). 

Em relação à eficácia, primeiramente ressalta-se que houve uma alteração na unidade de 

medida da meta, que antes era o número de alunos beneficiados e passou a ser o número de benefícios. 

Verifica-se que dos, 450.000 benefícios previstos, foram ofertados 280.485, um percentual de 

execução de 62,33% da meta prevista.  

 

No entanto, em relação a ambos os aspectos, eficiência e eficácia, há que se ressaltar que a 

unidade de medida atualmente adotada para aferição da meta é o número de benefícios concedidos, 

que comporta uma variedade de espécies, tais como os auxílios socioeconômicos, refeições gratuitas 

no Restaurante Universitário e moradia estudantil. A dificuldade de implantação e os custos 

envolvidos nessas espécies de benefícios variam significativamente, não havendo possibilidade de 

julgar a excelência na execução com base nesses parâmetros. 

 

Diante disso, bem como de prévia seleção do PNAES para auditoria por este órgão de controle 

durante exercício de 2015, cabe fazer uma avaliação quanto à adequação do objeto dos gastos em 

relação à finalidade da ação. 

 

Os objetos de gasto mais relevantes no âmbito dessa ação em 2015 foram, de fato, o 

pagamento de refeições à empresa responsável pelo Restaurante Universitário e de auxílios 

socioeconômicos e auxílios-moradia a estudantes. Para todos os benefícios, foram realizadas 

avaliações prévias de vulnerabilidade socioeconômica dos estudantes contemplados. 

 

Portanto, considerou-se que, no geral, os recursos foram aplicados de forma coerente com os 

objetivos da política. A principal ressalva diagnosticada foi a identificação de pagamento de refeições 

a alguns estudantes que, embora fossem socioeconomicamente vulneráveis, estavam matriculados na 

pós-graduação, em desacordo com o art. 3º, caput, do Decreto 7.234, de 19 de julho de 2010. 

 

Para além da execução financeira, a avaliação do PNAES, como um todo, demonstrou-se 

positiva, exceto por algumas deficiências nos controles de seleção de beneficiários, desatualização de 

parte das normas e avaliação incipiente dos resultados da política. Quanto ao atingimento do público 

alvo, não houve demanda reprimida quanto à moradia estudantil e à alimentação gratuita; no caso do 

auxílio socioeconômico havia demanda reprimida, sendo a seleção de beneficiários realizada de 

acordo com a ordem crescente da renda per capita familiar. 

 

Conclui-se, portanto, que a FUB atingiu, de forma majoritária, os objetivos da política 

assistencial, pois houve coerência no uso dos recursos do programa e de seu público-alvo. 

 

PANORAMA DOS RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS 

 

Os resultados da avaliação dessas três ações devem ser vistos com cautela, pois verificam-se 

limitações no tocante à qualidade das metas propostas e da estimativa de dotação orçamentaria, o que 

foge ao escopo desta auditoria.  

 

Em comum, podemos afirmar que todas as ações avaliadas possuem metas cujo custo podem 

variar de acordo com o produto entregue: alunos matriculados em cursos diferentes; projetos com 

níveis de complexidade díspares; e benefícios assistenciais distintos. 
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Além disso, há risco de erro na estimativa tanto das metas quanto da dotação orçamentária. 

Se as metas forem subestimadas ou superestimadas, por exemplo, haverá impacto direto no indicador 

de eficácia. Por outro lado, se a dotação orçamentária for superestimada/subestimada haverá impacto 

direto nos custos unitários e, portanto, no indicador de eficiência.  

 

Por fim, com relação às baixas execuções orçamentárias verificadas nas três ações avaliadas, 

a FUB informou, no Relatório de Gestão e por meio de resposta à Solicitação de Auditoria 

201500409/11, que se devem a restrições na liberação de recursos orçamentários e financeiros no 

referido exercício.  

 

  

##/Fato## 
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Unidade Auditada: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB 
Exercício: 2014 
Processo:  
Município: Brasília - DF 
Relatório nº: 201504852 
UCI Executora: SFC/DS/CGEDUS - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Educação I 
 

______________________________________________________ 

 
Análise Gerencial 

 
Senhor Coordenador-Geral,  

 
 

Por meio deste relatório, apresentam-se os resultados do trabalho de Avaliação dos 
Resultados da Gestão na FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB realizado de 
acordo com os preceitos contidos na Ordem de Serviço n.º 201504852 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 
 
 

A auditoria foi realizada em Brasília-DF, na sede da Fundação Universidade de Brasília – 
FUB, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. Os 
trabalhos de campo foram realizados no período de 31 de agosto a 16 de setembro de 2015. 
Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 
 

O objetivo geral do trabalho foi avaliar a gestão dos recursos do Programa Nacional de 
Assistência Estudantil - PNAES pela Fundação Universidade de Brasília – FUB. A avaliação 
restringiu-se à gestão de 1º de janeiro a 31 de julho de 2015. 

 
O programa foi escolhido por estar estreitamente relacionado à missão institucional da 

unidade, na medida em que sua finalidade é ampliar as condições de permanência dos jovens na 
educação superior pública federal. 
 

Nesse sentido, a fim de orientar as análises da equipe, foram estabelecidas as seguintes 
questões de auditoria: 
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Questão 1: A escolha das áreas de atuação e aplicação dos recursos do PNAES está de 
acordo com as modalidades previstas no Decreto 7.234/2010 e foram fundamentadas em 
estudos e análises relativas à demanda social? 

 
Questão 2: A divulgação do programa é eficiente, atingindo o público alvo da política? 

 
Questão 3: Os critérios de seleção estão adequados, atendendo aos princípios estabelecidos 
no Decreto nº 7.234/2010, em particular quanto ao critério renda? 

 
Questão 4: Os mecanismos de controles internos administrativos nas fases de planejamento, 
execução, controle e avaliação, no âmbito do setor responsável pela gestão do PNAES, estão 
adequados?  

 
Questão 5: A IFES realiza avalições quanto à redução das taxas de evasão e retenção?  

 
Questão 6: Existem critérios de contrapartida, estabelecidos pela IFES, para a manutenção 
do benefício (exemplo: desempenho acadêmico mínimo, frequência mínima)? 

 
Para responder às questões de auditoria propostas, a equipe esteve, durante o trabalho de 

campo, na Diretoria de Desenvolvimento Social – DDS, local em que foram empregados os testes 
de auditoria. Entre as técnicas de auditoria utilizadas, se destacam a realização de entrevistas com 
gestores, a conferência de cálculo e a análise documental. Na realização dos testes, foi utilizada 
amostra não estatística de processos. 

 
Foram objeto de auditoria os normativos existentes, os procedimentos adotados no fluxo de 

seleção de alunos e de pagamento de benefícios, bem como informações disponibilizadas nos 
sistemas informatizados utilizados nas atividades operacionais da unidade. 
 
 
2. Resultados dos trabalhos 
 
 

Encerrados os exames de auditoria, são apresentados, a seguir, os resultados decorrentes das 
respostas às questões de auditoria, cujas análises que as fundamentaram são detalhadas na parte do 
relatório relativa aos Achados de Auditoria. 
 
 
2.1 O Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES 

 
O PNAES é uma política pública destinada aos estudantes de graduação presencial de 

instituições federais, que tem como principal objetivo diminuir a evasão e a retenção nessas 
instituições decorrentes de condições de insuficiência financeira.  
 

O programa foi instituído pela Portaria Normativa n° 39/2007 do Ministro da Educação, 
para execução a partir do exercício de 2008. Posteriormente foi publicado o Decreto nº 7.234/2010, 
ampliando uma das áreas de atuação do programa e delineando aspectos gerais. De acordo com o 
Decreto, as ações de assistência estudantil do PNAES deverão ser desenvolvidas nas seguintes 
áreas: moradia estudantil; alimentação; transporte; atenção à saúde; inclusão digital; cultura; 
esporte; creche; apoio pedagógico; e acesso, participação e aprendizagem de estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. 
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A política é destinada aos estudantes de baixa renda. De acordo com o art. 5º, caput, do 
Decreto nº 7.234/2010, o público alvo prioritário são alunos oriundos de escolas públicas ou que 
tenham renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. 

 
O Decreto prevê também que, respeitados os princípios norteadores do programa, cabe à 

instituição federal de ensino superior definir os critérios e a metodologia de seleção dos alunos de 
graduação a serem beneficiados; e que as ações de assistência estudantil serão executadas por 
instituições federais de ensino superior considerando suas especificidades, as áreas estratégicas de 
ensino, pesquisa e extensão e aquelas que atendam às necessidades identificadas por seu corpo 
discente. 
 
A assistência estudantil na Universidade de Brasília 

 
As ações de assistência estudantil da Universidade de Brasília são desenvolvidas por meio 

da Diretoria de Desenvolvimento Social – DDS – do Decanato de Assuntos Comunitários – DAC. 
O orçamento aprovado no âmbito do PNAES, em 2015, foi de R$27,7 milhões de reais, entretanto, 
como será exposto adiante, a FUB se utiliza de outros recursos com essa finalidade. 

 
Para ter acesso aos programas sociais, o estudante em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica deve estar regularmente matriculado em disciplinas de cursos presenciais e ser 
caracterizado como Participante dos Programas de Assistência Estudantil - PPAES. Para tanto, deve 
participar de um processo de avaliação socioeconômica regido por edital publicado no início de 
cada semestre letivo no Portal da Assistência Estudantil da Universidade de Brasília - UnB. 

 
A avaliação socioeconômica contempla o fornecimento de informações, pelo estudante, no 

Sistema de Assistência Estudantil – SAE; comprovação documental das informações prestadas no 
sistema; entrevistas com assistentes sociais da DDS; e, eventualmente, visita domiciliar.  

 
No Portal da DDS, verifica-se que são oferecidos os seguintes benefícios, denominados 

“Programas”, aos estudantes classificados como PPAES: alimentação estudantil; moradia 
estudantil; auxílio socioeconômico; bolsa permanência do Ministério da Educação – MEC; auxílio 
emergencial; acesso à língua estrangeira; e vale-livro. A seguir, segue uma breve descrição dos 
programas. 

 
� Alimentação Estudantil: é direito de todos os estudantes classificados como PPAES na 
avaliação socioeconômica. O programa divide-se em três modalidades, a seguir abordadas. 

• Bolsa Alimentação: É o valor pago à empresa responsável pelas refeições do 
Restaurante Universitário - RU, tendo em vista a isenção de tarifa aos alunos PPAES. Foi 
parcialmente custeado com recursos do PNAES em 20151. 
• Auxílio Alimentação: É a modalidade paga em dinheiro a alunos PPAES que 
estudam em campi onde não há RU: Foi integralmente custeado com recursos do PNAES 
em 2015. 
• Ressarcimento para período prolongado de não funcionamento do RU: é a 
modalidade paga em dinheiro para alunos PPAES do campus Darcy Ribeiro, onde há RU, 
porém para período prolongado em que o restaurante esteja inoperante. Não houve a 
utilização desse benefício em 2015, razão pela qual foi analisada apenas sua 
regulamentação. 
 

� Moradia Estudantil: o programa divide-se em três modalidades, a seguir abordadas. 

                                                 
1 Valor correspondente à diferença entre o custo da refeição e o valor subsidiado a qualquer membro da comunidade 
acadêmica que não se enquadram em grupos especiais (alunos de graduação, pós graduação e servidores). 
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• Vaga na Casa do Estudante Universitário – CEU: destinada a estudantes de 
graduação do Campus Darcy Ribeiro cujas famílias residem fora do Distrito Federal e não 
possuem imóveis no Distrito Federal. Não faz parte do escopo da auditoria, pois não é 
custeada com recursos do PNAES; contudo, foi levada em consideração como política 
complementar ao Auxílio Moradia.  
• Auxílio Moradia: concessão mensal de auxílio financeiro pago aos estudantes de 
graduação para custeio de aluguéis de imóveis com finalidade residencial. Destina-se a 
estudantes de graduação de quaisquer campi cujas famílias residam fora do Distrito Federal 
e não possuam imóveis nessa Unidade Federativa, bem como a estudantes residentes no 
Distrito Federal, provenientes de áreas rurais e de regiões de difícil acesso ao seu Campus de 
origem. Foi integralmente custeado com recursos do PNAES em 2015. 
• Vaga na Casa do Estudante Universitário de Pós-Graduação – CEU/Colina: 
destinada a alunos de pós-graduação que residam fora do Distrito Federal e não possuam 
imóveis nessa Unidade Federativa. Não faz parte do escopo da auditoria, pois não é custeada 
com recursos do PNAES. 
 

� Auxílio Socioeconômico: é um auxílio financeiro pago diretamente aos estudantes 
socioeconomicamente mais vulneráveis, considerados para esse fim aqueles com menor renda 
mensal familiar per capita. Foi integralmente custeado com recursos do PNAES em 2015. 
 
� Bolsa Permanência do MEC: é um auxílio financeiro pago, por meio de um cartão de 
benefício, ao estudante de graduação que, cumulativamente, possuir renda familiar per capita não 
superior a um salário-mínimo e meio; estiver matriculado em curso de graduação com carga horária 
média superior ou igual a cinco horas diárias2; e não ultrapassar dois semestres do tempo 
regulamentar do curso de graduação em que estiver matriculado para se diplomar. Não faz parte do 
escopo da auditoria, pois não é custeado com recursos do PNAES; contudo, foi levado em 
consideração como critério de vedação à concessão do auxílio socioeconômico.  
 
� Auxílio Emergencial: é um auxílio financeiro pago diretamente ao estudante que 
comprovar situação socioeconômica emergencial, inesperada e momentânea, que coloca em risco a 
sua permanência no ensino superior. Possui, portanto, caráter transitório. Foi integralmente 
custeado com recursos do PNAES em 2015. 
 
� Acesso à Língua Estrangeira: oferece, aos estudantes PPAES, duas vagas por turma, em 
cada semestre letivo, nos cursos de línguas oferecidos pela Escola UnB Idiomas, com isenção de 
mensalidade. Não faz parte do escopo da auditoria, pois não é custeado com recursos do PNAES.  
 
� Vale-Livro: oferece cinco vales-livros da Editora UnB, por semestre letivo, para os 
estudantes PPAES. Cada vale reduz em 10% o valor total do material pedagógico, além do desconto 
de 40% já oferecido à comunidade acadêmica da Universidade de Brasília. Não faz parte do escopo 
da auditoria, pois não é custeado com recursos do PNAES. 
  Não obstante os benefícios acima mencionados, existem outras atividades de inclusão social 
patrocinadas pela Universidade, tais como eventos culturais e esportivos, que não constituem 
escopo desta auditoria, por não se caracterizarem como atividades exclusivas para alunos da 
assistência estudantil.    
##/Fato## 
 
 

                                                 
2 Estudantes indígenas e quilombolas podem receber o recurso independentemente da carga horária dos cursos nos quais 
estão matriculados, além de receber um valor superior ao dos demais estudantes que se enquadram no programa. 
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2.2 A escolha das áreas de atuação e aplicação dos recursos do PNAES está de acordo com as 
modalidades previstas no Decreto 7.234/2010 e foram fundamentadas em estudos e análises 
relativas à demanda social? 

 
Os benefícios ofertados no âmbito do PNAES são discutidos com o corpo discente; há 

resolução formal da reitoria que define o processo de “Orçamento Participativo” para definir o uso 
dos recursos do PNAES. Não obstante, o próprio processo de seleção de beneficiários acaba por 
detectar necessidades específicas relatadas por alunos no sistema de inscrição ou por meio de 
entrevistas.  
 

Cabe ao corpo dirigente do Decanato de Assuntos Comunitários (DAC), com o apoio da 
comissão instituída para o orçamento participativo, definir os benefícios a serem concedidos, 
levando em consideração as possibilidades orçamentárias e a existência de outras políticas 
assistenciais, tais como o transporte gratuito ofertado pelo Governo do Distrito Federal – GDF a 
estudantes; o subsídio à alimentação oferecido pela própria UnB; o acesso e a promoção à saúde 
ofertados por órgãos públicos, a exemplo do Hospital Universitário; os recursos tecnológicos 
oferecidos pela Universidade, etc. Em suma, os recursos do PNAES são utilizados nas áreas 
consideradas mais críticas, em que a oferta por outros meios (recursos distintos do PNAES) é 
inexistente, parcial ou insuficiente frente à demanda. 
 

Diante disso, foi verificado que a FUB estabeleceu cinco modalidades de benefícios listadas 
abaixo, que se utilizam de recursos do PNAES e que visam a suprir as diferentes necessidades dos 
alunos.  
 
� Bolsa-alimentação: notadamente, esse benefício está de acordo com o previsto no inciso II 
do §1º do art. 3º do Decreto 7.234/2010. Todos os alunos considerados participantes dos Programas 
de Assistência Social – PPAES (qualificados como vulneráveis do ponto de vista socioeconômico) 
possuem direito a alimentação gratuita no Restaurante Universitário, cabendo ao DAC arcar, com os 
recursos do PNAES, apenas o valor não subsidiado para os demais estudantes da universidade. 
Durante o período de auditoria, esse valor era de R$2,50 por refeição. 
 
� Auxílio-alimentação: trata-se de um valor repassado ao aluno de campus onde não há 
restaurante universitário para que ele possa pagar suas despesas de alimentação. Sua previsão está 
de acordo com o inciso II do §1º do art. 3º do Decreto 7.234/2010.  
  
� Auxílio-moradia: trata-se de um valor repassado mensalmente ao aluno para arcar com 
moradia próxima à Universidade. Sua previsão está de acordo com o inciso I do §1º do art. 3º do 
Decreto 7.234/2010. Dentre os alunos PPAES, podem ser contemplados com o benefício aqueles 
cujo acesso à Universidade se demonstre difícil, sobretudo quando os estudantes são oriundos de 
fora do Distrito Federal e de sua região geoeconômica. Esse auxílio atende também a casos 
excepcionais, como alunas grávidas, bem como à demanda excedente de acesso à Casa do 
Estudante Universitário – CEU, um complexo destinado apenas à moradia de alunos de graduação 
socialmente vulneráveis, a qual não é mantida com recursos do PNAES.  
 
� Auxílio-socioeconômico: trata-se de um valor repassado mensalmente àqueles alunos com 
maior dificuldade econômica, segundo critérios estabelecidos pela DDS.  Atualmente, é o único 
auxílio ofertado pela FUB cuja demanda é maior do que a capacidade de oferta. De acordo com 
regulamentação da FUB, seu uso deve realizado de acordo com as áreas dos incisos III a X do §1º 
do art. 3º do Decreto 7.234/2010 (transporte; atenção à saúde; inclusão digital; cultura; esporte; 
creche; apoio pedagógico; e acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação). A seleção dos 
beneficiários é feita mediante análise de critérios de vulnerabilidade econômica. 
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Entende-se que não existe uma previsão clara desse tipo de auxílio no Decreto que rege o 

PNAES. De acordo com manifestação da FUB, o Auxílio Socioeconômico deriva da Bolsa 
Permanência de que trata a Lei 12.155/2009 e o Decreto 7.416/2010. Contudo, o Ministério da 
Educação – MEC adotou uma modalidade própria de Bolsa Permanência, paga por intermédio do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, e a FUB passou a oferecer seu Auxílio 
Socioeconômico para alunos de cursos não elegíveis à Bolsa Permanência do MEC. Cabe ao 
supervisor da política pública, o próprio Ministério da Educação, por meio de sua Secretaria de 
Educação Superior – SESu, avaliar se o pagamento de bolsas/auxílios generalistas está de acordo 
com o intuito atribuído ao PNAES e detalhar tal decisão em legislação específica. 
 
� Auxílio-emergencial: como o próprio nome sugere, visa a atender situações excepcionais, 
que ameaçam a permanência do estudante na Universidade, podendo atender às mais diversas 
ocorrências. Não pode ser concedido continuamente. A adequação de seu uso, conforme os incisos 
exaustivos do §1º do art. 3º do Decreto 7.234/2010, só pode ser analisada caso a caso. 

 
Por serem pagos em dinheiro, sem prestação de contas, não é possível verificar em quais 

áreas os recursos dos auxílios estão sendo aplicados, o que pode gerar dúvidas quanto à sua 
efetividade.  

 
Não obstante a dificuldade de comprovar a destinação dos recursos dos auxílios, todos os 

benefícios custeados com recursos do PNAES são disponibilizados somente a alunos avaliados 
como socioeconomicamente vulneráveis, o que acaba por atender aos objetivos elencados no 
Decreto 7.234/2010, notadamente os dos incisos I, II e IV do art. 2º, quais sejam: democratizar as 
condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal; minimizar os efeitos 
das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação superior; e contribuir 
para a promoção da inclusão social pela educação. 
 

Quanto aos valores desses auxílios, verificou-se que são estabelecidos com base em 
negociações no âmbito da Câmara de Assuntos Comunitários – CAC da universidade. Portanto, são 
definidos de forma democrática, com a participação de toda a comunidade acadêmica.  Contudo, a 
maior parte das atas apresentadas data de 2009 e 2010, o que significa que os benefícios já estão há 
cerca de 6 anos sem revisão. 
 
  Ressalta-se, ainda, que a efetividade da promoção da assistência estudantil deve ser 
considerada como resultado de um conjunto de ações conjuntas e complementares. Nesse sentido, 
há programas geridos pela DDS custeados com recursos alheios ao PNAES, tais como vagas de 
moradia na Casa do Estudante Universitário, a Bolsa Permanência do MEC, o Vale Livro e o 
Programa de Idiomas; ações de esporte e cultura promovidas na Universidade, sem relação direta 
com a DDS; e programas ofertados por outros órgãos, externos à Universidade, a exemplo do 
“passe livre” no transporte, concedido pelo Governo do Distrito Federal. 

 
Diante de todo o exposto, a equipe de auditoria entende que as modalidades de benefício 

ofertadas com recursos do PNAES foram baseadas em demandas da comunidade acadêmica; levam 
em consideração outras ações assistenciais internas e externas à Universidade; possuem previsão de 
uso adequada às modalidades previstas no Decreto 7.234/2010 e atendem aos objetivos dessa 
norma. No entanto, é necessário estabelecer uma metodologia de revisão dos valores dos auxílios, 
periódica e baseada em estudos ou valores de referência.  

 
Avalia-se que a instituição do Auxílio Socioeconômico, generalista e complementar à Bolsa 

Permanência do MEC, suscita dúvidas quanto ao alcance do §1º do art. 3º do Decreto 7.234/2010. 
Para dirimir dúvidas e evitar insegurança jurídica no âmbito do programa, considera-se relevante 
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que seja realizada interpretação do MEC quanto à legalidade dos referidos pagamentos, que deve 
preferencialmente ser normatizada em legislação específica. 
 
  ato## 
2.3 A divulgação do programa é eficiente, atingindo o público alvo da política? 

 
A página principal da UnB possuía, na data de consulta (20/10/2015), na parte de links 

rápidos, a opção de acesso a “Assistência Estudantil”. Dentro da página, é possível acessar 
informações básicas de cada política assistencial ofertada e os respectivos editais, quando aplicável.  
 

O Manual do Calouro também traz informações importantes acerca dos programas de 
assistência estudantil e destaca o setor responsável por sua promoção, a fim de que os calouros 
possam procurá-lo. Configura-se, pois, em importante canal de comunicação com estudantes 
ingressantes.  
 

Outras ações de divulgação também são adotadas como publicações em canais de vídeo na 
internet e na mídia, murais de informação e atendimento direto nos Serviços de Programas de 
Assistência Estudantil dos campi. 
 

Nota-se, entretanto, que a divulgação entre os próprios estudantes é bastante relevante. De 
acordo com o Decanato de Assuntos Comunitários – DAC, “instruções e informações equivocadas 
são transmitidas aos estudantes [veiculadas nas redes sociais e não oficiais], trazendo desafios à 
equipe no sentido de ampliar a divulgação dos procedimentos de participação nos programas de 
assistência estudantil”. 
 
  Demonstra-se, pois, o empenho em se fazer uma divulgação adequada, por mecanismos 
considerados apropriados pela equipe de auditoria. As dificuldades reconhecidas pelo DAC 
decorrem de ação não oficial por parte de estudantes. O número de 4.680 beneficiários das políticas 
assistenciais é um bom indicador de que o público alvo tem sido atingido.     
##/Fato## 
 
2.4 Os critérios de seleção estão adequados, atendendo aos princípios estabelecidos no Decreto 
nº 7.234/2010, em particular quanto ao critério renda? 

 
A universidade estabeleceu critérios de seleção ao programa, observando a condição 

socioeconômica dos alunos: o teto remuneratório familiar para classificação dos estudantes como 
beneficiários dos Programas de Assistência Estudantil foi fixado em um salário mínimo e meio per 
capita; estudantes oriundos da rede pública de educação básica levam preferência nos critérios de 
desempate do Programa de Moradia e do Programa de Auxílio Socioeconômico.  
 

Além disso, estabeleceu critérios norteadores para o fornecimento de cada benefício de 
acordo com a realidade vivenciada pelo aluno: o Programa de Moradia destina-se prioritariamente a 
alunos de fora do Distrito Federal e de sua região geoeconômica; o Auxílio Socioeconômico é pago 
aos estudantes de menor renda familiar per capita; o Auxílio Alimentação é pago somente a alunos 
que não possuem acesso ao Restaurante Universitário, etc. 
 

Portanto, do ponto de vista de aderência ao Decreto nº 7.234/2010, os critérios elencados 
pela Universidade de Brasília para seleção de beneficiários da assistência estudantil estão 
adequados, pois agem em fatores que poderiam afetar a evasão e retenção escolar decorrentes de 
insuficiência financeira. 
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Entretanto, o processo de avaliação socioeconômica, que serve de entrada para os 
participantes da assistência estudantil, possui algumas fragilidades: o sistema informatizado de 
assistência estudantil (SAE) está desatualizado em relação às regras atuais de seleção de 
beneficiários; o instrumental que define a pontuação dos estudantes, embora redigido, não está 
formalizado; e o edital não é claro quanto ao cálculo que define a condição socioeconômica dos 
estudantes, isto é, quanto ao peso atribuído às variáveis que influenciam no processo classificatório. 
 

Por fim, verifica-se que, com exceção do Auxílio Moradia, cada benefício concedido pela 
Universidade de Brasília com recursos do PNAES possui uma ou mais regulamentações internas. 
Não obstante, existem editais que regulam o acesso aos Programas de Alimentação (na forma de 
auxílio ou bolsa), de Moradia (na forma de auxílio ou vaga na Casa do Estudante Universitário) e de 
Auxílio Socioeconômico. 
 
  Destacam-se as seguintes fragilidades detectadas nos normativos que regem os benefícios 
concedidos no âmbito do PNAES: defasagem na definição dada pela Resolução nº. 0021/2011 
quanto aos grupos beneficiários do Auxílio Alimentação; ausência de definição na Resolução nº. 
0139/2012 de “período prolongado” de não funcionamento do Restaurante Universitário que 
caracteriza o benefício denominado “ressarcimento” de valores de alimentação, bem como de valor 
do teto desse benefício e de aplicabilidade da norma a alunos de todos os campi; divergência entre 
os critérios de seleção do Auxílio Socioeconômico previstos no §1º do art. 2º da Resolução do 
Conselho de Administração n°. 0012/2014 e os apresentados em edital; ausência de previsão no 
edital do Programa de Moradia Estudantil da possibilidade de permuta entre o Auxílio Moradia e 
uma vaga na CEU prevista no art. 29, inciso XI do Ato da Reitoria nº. 1200/2014.    
##/Fato## 
 
2.5 Os mecanismos de controles internos administrativos nas fases de planejamento, execução, 
controle e avaliação, no âmbito do setor responsável pela gestão do PNAES, estão adequados? 

 
Os mecanismos de controles internos administrativos visam a assegurar que a política 

pública seja executada de forma adequada e justa, atingindo o objetivo para a qual foi pretendida. 
No presente trabalho, a avaliação foi subdivida em duas questões, as quais tratam a respeito da 
estruturação do setor responsável pela execução do PNAES; e da implantação de medidas de 
aferição para a qualidade dos procedimentos de seleção de beneficiários e do pagamento dos 
benefícios. Os resultados são trazidos a seguir. 
 
 
2.5.1 O setor responsável pela execução da política pública no âmbito da IFES está devidamente 

estruturado, com estabelecimento de normas, de responsabilidades e de qualificação para as 

atividades inerentes?  
 
Quanto à formalização do setor 

 
A Diretoria de Desenvolvimento Social foi criada formalmente pelo Ato da Reitoria nº 

429/86, de 23/09/1986, que define as competências desse setor, compreendendo: Secretaria 
Administrativa, Seção de Seleção Sócio – Econômica, Serviço de Alimentação, Serviço de Mercado 
de Trabalho, Serviço de Alojamento e Moradia, Serviço de acompanhamento à comunidade infantil 
e Serviço de Apoio Educacional. Entretanto, em relação à sua prática operacional, verifica-se que 
algumas das unidades da DDS não estão em atividade, como o serviço de Mercado de Trabalho e o 
Serviço de acompanhamento à comunidade infantil. Portanto, trata-se de norma antiga que não 
espelha mais a realidade operacional da unidade. 
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Quanto aos recursos humanos 
 
O número de servidores cresceu em relação ao quadro que atuava até meados de 2014 e o 

setor passou a ser majoritariamente composto por servidores efetivos, ante uma situação anterior em 
que sua maioria era composta por colaboradores sem vínculo com a instituição, os denominados 
“precarizados”.  Houve, portanto, uma melhoria quantitativa e funcional do quadro da DDS. 

 
Por outro lado, a rápida alteração do quadro funcional ocasionou perda de memória de 

procedimentos operacionais da área, ocasionando algumas das fragilidades identificadas neste 
relatório. 

 
Atualmente, o quadro de servidores é composto por 46 colaboradores, sendo 23 assistentes 

sociais, 6 técnicos administrativos, 3 secretários executivos, 3 pedagogos, 2 administradores, 1 
estatístico e 8 terceirizados e estagiários. Entende-se que o perfil qualitativo da força de trabalho, de 
acordo com a área de formação dos servidores, está adequado ao desempenho das atividades da 
área.  
 

Quanto aos recursos tecnológicos 
 
Verifica-se que a unidade dispõe dos recursos tecnológicos necessários ao desempenho de 

suas atividades rotineiras, tais como computadores e ramais telefônicos.  
 
No tocante aos sistemas informatizados, são utilizados três deles: o Sistema de Graduação – 

SIGRA; o Sistema do Restaurante Universitário – SisRU; e o Sistema de Assistência Estudantil – 
SAE, sendo o último o mais acessado, por ser necessário ao próprio rito de seleção de estudantes.  

 
Foram identificadas fragilidades nos relatórios emitidos pelo SISRU, os quais são utilizados 

para faturamento de refeições de alunos do PNAES; desatualizações do SAE quanto às regras de 
concessão de benefícios atualmente vigentes; e oportunidades de melhoria quanto à integração do 
SAE com o SIGRA. 
 

Quanto aos procedimentos e manuais 
 
A Diretoria de Desenvolvimento Social utiliza, como “manual” para a execução de suas 

atividades, um documento denominado “instrumental”. Verificou-se que o setor se empenhou em 
elaborá-lo na forma de texto eletrônico editável. No entanto, esse documento não está formalizado, 
o que implica em risco de seu desuso e, consequentemente, na perda de memória institucional. 

 
As demais normas que regem os processos seletivos de beneficiários estão, em sua maioria, 

formalizadas, porém algumas necessitam ser aprimoradas, conforme abordado na questão de 
auditoria nº 3, que trata dos critérios de seleção. 
 
 
2.5.2 Os controles administrativos relativos à seleção de alunos e sobre os pagamentos efetuados 

no âmbito do PNAES são eficientes? 
 
Quanto à seleção 

 
O processo de seleção para os benefícios que geram grande despesa (alimentação, moradia e 

auxílio socioeconômico) são regulados por edital. O setor dispõe de sistema para auxílio do 
processo de seleção de beneficiários e as informações prestadas são avaliadas individualmente por 
assistentes sociais. 
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No tocante à avaliação dos assistentes sociais, verificou-se que é autuada uma pasta para 
cada aluno, no formato similar a de um prontuário médico, em que são registradas as ocorrências do 
aluno ao longo de sua permanência nos programas de assistência estudantil. Nelas são anexados 
também todos os documentos comprobatórios fornecidos pelos alunos.  

 
Da análise dessas pastas, foram diagnosticadas fragilidades no procedimento, tais como erro 

de cálculo manual; ausência de documentação comprobatória de informações prestadas pelos 
estudantes; falta de padronização de entendimento quanto a documentos apresentados; ausência de 
referência aos documentos utilizados para embasar cálculo de renda familiar per capita; e falta de 
anexação do parecer de avaliação socioeconômica. 

 
Dessa forma, constatou-se fragilidade nos controles administrativos na fase de seleção dos 

beneficiários. Das fragilidades identificadas, algumas são de caráter formal, como é o caso da 
ausência de estudo socioeconômico na pasta do aluno, porém realizado e salvo em sistema. No 
entanto, o erro de cálculo da renda per capita impacta diretamente na seleção de beneficiários, 
implicando em risco de desclassificação de aluno que esteja em situação de vulnerabilidade social 
ou em classificação de aluno que não esteja nessa condição. 

 
Destaca-se, positivamente, a iniciativa de instituir “auditoria interna” no âmbito da Diretoria 

de Desenvolvimento Social, com o intuito de analisar processos relativos a benefícios já concedidos 
e detectar eventuais erros procedimentais que possam ter ocasionado erro de avaliação 
socioeconômica de estudantes.  
 

Quanto ao pagamento 
 
Em 2015, foram pagos cinco modalidades de benefícios assistenciais com recursos do 

PNAES, a saber: Auxílio Alimentação; Auxílio Moradia; Auxílio Socioeconômico; Auxílio 
Emergencial e Bolsa Alimentação. Os quatro primeiros são pagos em dinheiro diretamente ao 
beneficiário, ao passo que o último é pago à empresa responsável pelo fornecimento de refeições no 
Restaurante Universitário. 

 
Com a abertura do Restaurante Universitário de Planaltina, em agosto de 2015, o Auxílio 

Alimentação passou a ter caráter residual. Os testes de auditoria se concentraram, portanto, nas 
demais modalidades de benefícios. 

 
No tocante aos Auxílios Moradia, Socioeconômico e Emergencial, não foram identificadas 

ocorrências com potencial de prejuízo ao erário. As falhas identificadas, todas relativas ao Auxílio 
Moradia, decorriam de desatualização cadastral de estudantes e erros de grafia na lista de 
beneficiários encaminhada para pagamento ao Departamento de Contabilidade e Finanças da 
Universidade, porém com CPF corretos. De modo geral, os controles dos fluxos de pagamento dos 
auxílios se mostraram razoáveis. 

 
  No tocante ao pagamento da Bolsa Alimentação, verificou-se que houve pagamento com 
recursos do PNAES a refeições realizadas por alunos de pós-graduação, em desacordo com o caput 
do artigo 3º do Decreto 7.234/2010.     
##/Fato## 
 
2.6 A IFES realiza avalições quanto à redução das taxas de evasão e retenção? 

 
A Unidade apresentou estudo realizado, em 2013, por solicitação da Câmara de Assuntos 

Comunitários da UnB, sobre a avaliação dos programas de assistência estudantil da UnB. Desde 
então, no entanto, não há avaliação dos resultados do PNAES no âmbito da Universidade de 
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Brasília, conforme determina o inciso II do § Único do art. 5º do Decreto 7.234/2010, fato 
reconhecido pelo Decanato de Assuntos Comunitários.  
 

O monitoramento da redução das taxas de evasão e retenção deve, se possível, fazer parte 
dessa avaliação, pois constitui objetivo do PNAES, conforme consta do art. 2º do Decreto 
7.234/2010.  
 
  Resta, portanto, sistematizar esse monitoramento, de modo a avaliar o impacto dessas 
políticas ao longo do tempo, a fim de melhor gerenciá-las.   
##/Fato## 
 
2.7 Existem critérios de contrapartida, estabelecidos pela IFES, para a manutenção do 
benefício (exemplo: desempenho acadêmico mínimo, frequência mínima)? 

 
As normas do PNAES não preveem contrapartida obrigatória para os beneficiários do 

PNAES. Entretanto, a FUB estabeleceu critérios de contrapartida para os diversos programas 
ofertados, exceto para seu Programa de Alimentação Estudantil. 
 

As principais metas de contrapartida foram estabelecidas para a concessão do Auxílio 
Socioeconômico e da Moradia Estudantil, quais sejam: estar matriculado no mínimo de créditos 
previstos para o semestre letivo, conforme estabelecido no currículo e no fluxo do curso no qual o 
estudante está matriculado; não ultrapassar dois semestres do tempo mínimo de conclusão do curso 
de graduação em que estiver matriculado; e não possuir três trancamentos gerais de matrícula em 
seu histórico escolar.  
 
  Nota-se que os critérios de contrapartida são de cunho acadêmico. Tal medida se revela 
pertinente, tendo em vista os objetivos estabelecidos no art. 2º do Decreto 7.234/2010, 
especialmente os seguintes: minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na 
permanência e conclusão da educação superior; e reduzir as taxas de retenção e evasão.    
##/Fato## 
 
3. Conclusão 
 

Verificou-se, por meio do presente trabalho, que a execução do PNAES pela FUB cumpre 
com os objetivos do programa, por agir na promoção de programas que visam à igualdade de 
oportunidades a estudantes em situações de vulnerabilidade social. Não obstante as fragilidades 
diagnosticadas, o público alvo está sendo atingido. 

 
Podem ser destacadas algumas boas práticas que contribuem para o alcance da missão da 

unidade: instituição de orçamento participativo, a fim de diagnosticar demandas e discutir 
prioridades da assistência estudantil com o corpo discente; contrapartida de cunho acadêmico, que 
visa à redução das taxas de evasão e retenção decorrentes de insuficiência financeira; e instituição 
de “auditoria interna” no âmbito da DDS, com o intuito de detectar eventuais erros procedimentais 
que possam ter ocasionado equívoco de avaliação socioeconômica de estudantes. 

 
Por outro lado, os seguintes aspectos constituem obstáculos para o atingimento dos objetivos 

do programa: desatualização normativa da resolução que trata das atribuições da DDS, bem como 
daquelas que formalizam a instituição de programas para promoção da assistência estudantil; falta 
de formalização de instrumental utilizado para rotinas operacionais da unidade; fragilidades no 
processo de validação das informações prestadas pelos estudantes e no arquivamento de seus dados; 
falta de clareza em edital dos critérios de seleção que segregam os estudantes entre participantes dos 
programas de assistência estudantil e não participantes; perda de histórico dos critérios atribuídos 
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automaticamente pelo sistema de Assistência estudantil (SAE); ausência de integração entre os 
sistemas de graduação (SIGRA) e de assistência estudantil (SAE); incapacidade de o sistema do 
Restaurante Universitário (SISRU) segregar estudantes de graduação e pós-graduação, ocasionando 
o pagamento de refeições para alunos de pós-graduação com recursos do PNAES; e ausência de 
avaliação contínua de resultados das políticas assistenciais. 

 
Nesse contexto, foram efetuadas as seguintes recomendações, as quais serão acompanhadas 

por meio do Plano de Providências Permanente da Unidade: 
 

� Notificar, por meio do sistema Monitor, o cumprimento das etapas previstas no cronograma 
em relação à atualização normativa das atividades desempenhadas pela DDS. 

 
� Revisar e formalizar os documentos utilizados na padronização de processos operacionais, 

conforme cronograma apresentado. Informar, no sistema Monitor, o cumprimento de cada 
etapa. 

 
� Adotar as providências constantes no cronograma de revisão periódica dos valores dos 

auxílios. Apresentar resultados no sistema Monitor. 
 

� Estabelecer rotina formalizada de revisão periódica para os benefícios, com base na 
experiência obtida na primeira etapa de revisão (cronograma apresentado). 

 
� Atribuir valor flexível ou patamares para o Auxílio Emergencial, conforme cronograma 

apresentado. Apresentar resultados no sistema Monitor. 
 

� Reformular as disposições preliminares do edital de Avaliação Socioeconômica; mencionar 
as fontes de recursos de cada assistência fornecida; disponibilizar formulário de recurso. 

 
� Reformular as disposições preliminares do edital do Programa de Moradia Estudantil; 

mencionar as fontes de recursos de cada modalidade ofertada; evidenciar as regras de acesso 
ao programa, com definição de critérios mínimos e circunstâncias passíveis de entrevista e 
visita domiciliar; mencionar limite orçamentário e/ou de cotas do Auxílio Moradia (em 
pecúnia). 

 
� Corrigir, no item 4.2 do edital do Programa Auxílio Socioeconômico, a referência aos 

incisos do art. 3º, § 1º do Decreto 7.234/2010 previstos como áreas de utilização dos 
recursos do programa, de I a VIII para III a X. 

 
� Revogar as disposições relativas ao Auxílio Alimentação que não estejam mais em uso e 

elaborar outra que regule esse auxílio para situações em que o Restaurante Universitário não 
estiver em uso. 

 
� Reformular o §1º do art. 2º da Resolução do Conselho de Administração N. 0012/2014 para 

que preveja que os recursos deverão ser utilizados nas áreas dos incisos de III a X do §1º do 
art. 3º do Decreto 7.234/2010; e alterar os critérios de seleção de beneficiários, a fim de que 
estejam alinhados aos previstos em edital, em observância ao princípio da legalidade. 

 
� Atualizar a Resolução da Reitoria N. 0109/2013, a fim de que esteja aderente às novas 

disposições do pagamento do Auxílio Emergencial em valores flexíveis ou em patamares. 
 

� Formalizar por Ato ou Resolução as regras de concessão do Auxílio Moradia (modalidade 
em pecúnia). 
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� Adequar o art. 29, inciso XI do Ato da Reitoria N. 1200/2014 e/ou o edital do Programa de 

Moradia Estudantil, a fim de disciplinar a previsão de permuta entre a Casa do Estudante 
Universitário (não custeada com recursos do PNAES) e o Auxílio Moradia (custeado com 
recursos do PNAES). 

 
� Atualizar a Resolução do Conselho de Administração nº 0052/2013 em relação aos atuais 

grupos de beneficiários do Restaurante Universitário, no que  tange à definição dos grupos 
de usuários, bem como aos valores pagos. 

 
� Elaborar cronograma e providenciar alterações no SAEWEB, juntamente com o CPD, ou 

implantar sistema equivalente de cálculo automatizado dos atributos declarados pelo 
estudante, a fim de que a pontuação gerada pelo sistema efetivamente corresponda àquela 
que decorreria do instrumental e/ou de outra avaliação prevista no edital de avaliação 
socioeconômica. 

 
� Documentar a implantação das regras e cálculos efetuados por sistema automatizado, seja no 

tocante às regras de negócio, seja no tocante às melhores práticas de registro de 
desenvolvimento de software, a fim de permitir eventuais ajustes futuros. 

 
� Publicar, no edital de avaliação socioeconômica, em alinhamento com o novo sistema 

operacional de assistência estudantil a ser desenvolvido, os critérios objetivos que 
qualificam o estudante demandante de assistência estudantil como PPAES ou NPPAES, de 
modo que ele possa aferir, por conta própria, seu enquadramento nas regras do programa. 

 
� Automatizar o cálculo da renda per capita familiar no processo de seleção de alunos 

beneficiários de programas de assistência estudantil de forma a reduzir o risco de erro, com 
a utilização de planilha eletrônica ou de incremento de função no sistema SAE. 

 
� Numerar páginas dos prontuários e, no cálculo da renda per capita familiar, fazer referência 

à página em que está localizada a documentação comprobatória da receita ou despesa 
computada, como forma de evitar a omissão da documentação comprobatória. 

 
� Implementar rotina administrativa de revisão periódica - check list - da documentação 

comprobatória das receitas ou despesas utilizadas no cálculo da renda per capita familiar. 
 

� Realizar padronização dos documentos necessários para o cálculo da renda per capita 
familiar (declarações de renda, de ausência de renda, contracheques, carteira de trabalho e 
etc.) como forma de evitar disparidades na análise. 

 
� Realizar ajustes no sistema SisRU para que sejam segregados os alunos de graduação 

classificados como PPAES dos alunos de pós-graduação, de maneira a garantir que os 
recursos orçamentários do PNAES sejam utilizados exclusivamente para alunos de 
graduação. 

 
� Formalizar os processos de avaliação da política assistencial, de forma a poder inferir seu 

impacto na taxa de sucesso dos estudantes assistidos. 
 

� Detalhar anualmente a expectativa de cada benefício a ser concedido e estabelecer 
indicadores para monitorar as metas de desempenho desejadas. 
 

 



 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

14

 
Brasília/DF, 24 de março de 2016. 

 
 
Nome: ALEXANDRE AUGUSTO SILVA 
Cargo:  Analista de Finanças e Controle 
 
Assinatura:  
 
Nome: JOSE GARIBALDE DE SOUZA 
Cargo:  Analista de  Finanças e Controle 
 
Assinatura:  
 
Nome: VINICIUS ALVES DOS SANTOS PEREIRA 
Cargo:  Analista de Finanças e Controle 
 
Assinatura:  
 
 
 
Relatório supervisionado e aprovado por:  
 
 
 

_____________________________________________________________ 
Lennon Mota Cantanhede 

Coordenador Geral 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

15

________________________________________________________________________________ 
Ordem de Serviço nº 201504852 
 
1 Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 
1.1 Assistência ao Estudante de Ensino Superior  
1.1.1 Achados de Auditoria  
1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Situação dos benefícios concedidos no exercício de 2015. 
 
Fato 
 

Conforme abordado neste relatório, existem quatro3 tipos de benefícios assistenciais 
vigentes financiados com recursos do PNAES: Auxílio/Bolsa Alimentação, Auxílio 
Socioeconômico, Auxílio Moradia em pecúnia e Auxílio Emergencial. O quadro a seguir demonstra 
o número de beneficiários vigentes no exercício de 2015, até o mês de julho.  

 
                           Quadro 1 – Beneficiários do PNAES até Julho de 2015. 

Programas oferecidos no âmbito do 
PNAES  Número de beneficiários 
Auxílio/Bolsa Alimentação 4.680 
Auxílio Socioeconômico 2.084 
Auxílio Moradia 824 
Auxílio Emergencial 185 

                            Fonte: dados fornecidos pela DDS. 

 
Ao ser classificado como Participantes dos Programas de Assistência Estudantil (PPAES), o 

estudante passa a ter acesso gratuito ao Restaurante Universitário e passa também a ter direito de 
concorrer aos outros benefícios. Assim, o número total de beneficiários do PNAES equivale ao 
número de participantes do Auxílio/Bolsa Alimentação, que totaliza 4.680 alunos. 

 
O Auxílio Alimentação, que consiste resumidamente em depósito bancário na conta do 

estudante, no valor de R$304,00 por mês, deixou de ser previsto no Edital n°. 01-2°/2015 
(Avaliação Socioeconômica do segundo semestre de 2015) devido à entrada em operação do RU no 
campus de Planaltina, em 10/08/2015. Enquanto esteve vigente, foi integralmente custeado com 
recursos do PNAES.  

 
A Bolsa Alimentação, que consiste no acesso gratuito ao Restaurante Universitário para até 

três refeições diárias, beneficia atualmente 4.680 estudantes.  O programa é financiado com 
recursos do PNAES apenas parcialmente, já que a maior parte do custo da refeição é pago com 
recursos de outras fontes – os recursos do PNAES são utilizados no montante de R$ 2,50 por 
refeição de aluno beneficiário. A empresa vencedora da licitação fornece alimentação nos campi 
Darcy Ribeiro, Ceilândia, Planaltina e Gama.  

 
O Programa de Auxílio Socioeconômico (PASeUnB) é uma modalidade de ajuda em 

dinheiro, atualmente no valor de R$ 465,00, na forma de depósito bancário, diretamente na conta do 
aluno, tornando-o o programa de maior impacto financeiro nos recursos do PNAES. O PASeUnB é 
o único programa que atualmente possui demanda reprimida, ou seja, no qual a quantidade de 
interessados é superior ao número de cotas disponíveis. Esse benefício exigia uma contrapartida do 

                                                 
3 Considerando que a Bolsa Alimentação e o Auxílio Alimentação sejam considerados como um só tipo (Alimentação), 
por sua característica de complementariedade. 
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estudante na forma de serviços prestados à universidade. Entretanto, após negociações com os 
alunos, optou-se por não mais se exigir contrapartida trabalhista, mas sim na forma de desempenho 
acadêmico. 

 
O Programa de Moradia para alunos de graduação é oferecido tanto na forma de acesso à 

vaga na Casa do Estudante Universitário – CEU, como na forma de auxílio financeiro em pecúnia 
(Auxílio Moradia).  

 
No caso de acesso à CEU, os recursos financeiros do PNAES não são utilizados, já que os 

custos de manutenção, tais como água, energia elétrica e folha de pagamento de servidores que 
realizam atividades administrativas na casa, estão “diluídos” em outros pagamentos da 
Universidade. A CEU se localiza no campus Darcy Ribeiro, localizado na Asa Norte. 

 
O Auxílio Moradia é oferecido principalmente a alunos que estudam nos campi distantes da 

CEU, isto é, nas cidades de Planaltina, Ceilândia e Gama. Na prática, observa-se que também é 
oferecido a alunos do campus Darcy Ribeiro em casos excepcionais, como alunas grávidas, alunos 
casados, etc. 

 
O Programa Auxílio Emergencial se caracteriza por não ser contínuo, sendo concedido aos 

estudantes que estejam passando por alguma situação temporária de restrição financeira que possa 
prejudicar sua permanência na universidade. O benefício atualmente é oferecido no mesmo valor do 
Auxílio Socioeconômico, ou seja, no valor de R$ 465,00. 

 
Nota-se, pela característica dos programas, que eventuais transições entre o Auxílio 

Alimentação e a Bolsa Alimentação, assim como entre o Auxílio Moradia e a vaga na CEU, 
possuem impacto no montante a ser pago com recursos do PNAES, interferindo na possibilidade de 
remanejamento de recursos para outras necessidades do corpo discente. 
   
##/Fato## 
1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 
Desatualização do Ato de Reitoria nº 429/86 em relação às atuais atribuições da Diretoria de 
Desenvolvimento Social - DDS 
 
Fato 
 

A DDS foi criada pelo Ato da Reitoria nº 429/86, de 23/09/1986, que define como 
competências desse setor o planejamento; a coordenação; e o controle e avaliação dos programas e 
projetos de prestação de serviços sociais à comunidade universitária, compreendendo: Secretaria 
Administrativa, Seção de Seleção Sócio – Econômica, Serviço de Alimentação, Serviço de Mercado 
de Trabalho, Serviço de Alojamento e Moradia, Serviço de acompanhamento à comunidade infantil 
e Serviço de Apoio Educacional. 

 
Entretanto, em relação a sua prática operacional, verifica-se que algumas das unidades da 

DDS não estão em atividade, como o serviço de Mercado de Trabalho e o Serviço de 
acompanhamento à comunidade infantil. Portanto, trata-se de norma antiga que não espelha mais a 
realidade operacional da unidade. 
  
 
 
 
##/Fato## 
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Causa 
 

Ausência de providências, ao longo dos anos, por parte do Decanato de Assuntos 
Comunitários, quanto à redefinição normativa das atribuições da DDS, em consonância com a atual 
política de assistência estudantil. 
  
##/Causa## 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
 Instada, por meio de Solicitação de Auditoria, a Unidade apresentou a seguinte 
manifestação: 

 
“A Diretoria de Desenvolvimento Social (DDS), a partir da promulgação do Decreto N. 

7234/2010, que institui o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), passou por 
processo de readequação de suas competências e finalidades e de reelaboração da política de 
assistência estudantil na Universidade de Brasília (UnB). Considerando o estabelecido pela norma 
federal, primeiramente, foram introduzidas mudanças nas práticas institucionais de atendimento e, 
em seguida, mudanças nas regulamentações internas, submetidas a Câmaras e Conselhos 
Superiores da UnB. A estrutura anterior da diretoria foi realinhada em função de novas demandas 
e extinção de outras. Ao longo dos últimos seis anos, a DDS assumiu programas voltados, 
prioritariamente, para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica da UnB. As 
mudanças têm conduzido para uma reestruturação da diretoria e, nesse sentido, foram desativados 
os serviços de Mercado de Trabalho e de Acompanhamento à Comunidade Infantil e 
reconceituados os Serviços de Alimentação, Alojamento e Moradia, Apoio Educacional e Seção de 
Seleção Econômica. A nova estrutura contempla a Direção e três coordenações, sendo estas: 
 

a) Coordenação Administrativa (CoAd), que incorporou as funções da Secretaria 
Administrativa e ampliou suas funções para atender a DDS e sua equipe de servidores em 
todos os Campi da UnB; 

b) Coordenação Técnica de Programas de Assistência Estudantil (CTSPS), que incorporou a 
Seção de Seleção Econômica, o Serviço de Alimentação, o Serviço de Apoio Educacional e 
compartilha responsabilidades pela execução do Serviço de Alojamento e Moradia com a 
Coordenação da Casa do Estudante Universitário (CGCEU); 

c) Coordenação Geral da Casa do Estudante Universitário (CGCEU), que incorporou o 
Serviço de Alojamento e Moradia e ampliou suas funções, conforme competências 
estabelecidas no Ato da Reitoria N. 1200/2014. 
 
Em relação à viabilidade de atualização do Ato da Reitoria nº 429/86, com a finalidade de 

refletir as funções efetivamente desempenhadas pela DDS, estuda-se uma proposta de revisão 
dessa norma desde 2014, com base nas alterações impulsionadas pela reorganização da diretoria, 
em relação à distribuição de funções e de revisão de competências; e instituição de novas 
resoluções e normativos de funcionamento dos programas de assistência estudantil. A proposta de 
revisão do citado ato poderá ser apresentada à Câmara de Assuntos Comunitários (CAC) em 
2016.” 

 
Posteriormente, após apresentação da versão preliminar do relatório, a Unidade se 

manifestou conforme a seguir: 
 
“A minuta de atualização do citado ato será elaborada por equipe formada por membros da 

Diretoria de Desenvolvimento Social e do Decanato de Assuntos Comunitários-Gabinete. A 
proposta de novo ato visa refletir sobre as funções efetivamente desempenhadas pela DDS, a partir 
das alterações impulsionadas pela reorganização da diretoria, em relação à:  
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a) definição dos objetivos da diretoria e suas atribuições, incluindo a proposta de alteração do 
nome “Diretoria de Desenvolvimento Social (DDS)” para “Diretoria de Assistência Estudantil 
(DAE)”;  
b) redistribuição de funções e revisão de competências, por meio das coordenações instituídas: 
Coordenação Administrativa (CoAd); Coordenação Técnica de Programas de Assistência 
Estudantil (CTSPS); Coordenação Geral da Casa do Estudante Universitário (CGCEU);  
c) e instituição de novas resoluções e normativas de funcionamento dos programas de assistência 
estudantil.  
 
Posteriormente, a minuta do novo ato será encaminhada para a apreciação da Câmara de 
Assuntos Comunitários (CAC), mediante indicação de relator(a) pela Decana de Assuntos 
Comunitários.” 
Cronograma para atualização de Ato da Reitoria nº 429/86 

Responsável  Etapa  Data provável  

DDS e DAC 
Elaboração da minuta de atualização do Ato da Reitoria 
n.º429/86.  

21/03 a 31/03/2016  

DAC 
Encaminhamento da minuta do novo Ato da Reitoria para 
o(a) relator(a) da Câmara de Assuntos Comunitários 
(CAC) indicado(a) pela Decana.  

04/04/2016 

CAC 
Apresentação de parecer sobre a minuta do Ato pelo(a) 
relator(a) e deliberação pelos membros da CAC.  

26/04/2016  

DAC  
Revisão da minuta após deliberação da CAC para 
encaminhamento ao Gabinete do Reitor, com vistas à 
criação do ato.  

27/04 a 06/05/2016  

DAC  
Encaminhamento da minuta ao Gabinete do Reitor (GRE) 
para assinatura e publicação do ato.  

09/05/2016 

GRE  Assinatura e publicação do Ato da Reitoria.  Até 20/05/2016  
 

 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
Análise do Controle Interno 
 

A norma que instituiu a DDS, estruturando seus setores, bem como suas competências, data 
de 23/09/1986. Durante esse período, o setor readequou muitas de suas atribuições, bem como 
passou a desempenhar novas atribuições, em decorrências de alterações na política nacional de 
assistência estudantil, sobretudo o PNAES. No entanto, o arcabouço normativo da DDS não 
acompanhou essa evolução e, portanto, necessita ser atualizado frente às mudanças ocorridas.  As 
competências e responsabilidades de cada setor da unidade precisam estar devidamente definidas, 
como forma de orientar os servidores envolvidos nas atividades, a fim de contribuir para um 
ambiente de controle mais adequado.  
 

Como informado, a unidade já está em processo de revisão dessa norma desde 2014, fato 
que vemos como positivo, em que pese o tempo decorrido sem a efetiva atualização normativa. A 
previsão da unidade é que, em 2016, a proposta seja apresentada a instâncias superiores para 
aprovação, conforme cronograma transcrito na manifestação da Unidade. 
  
##/AnaliseControleInterno## 
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Recomendações: 
 
Recomendação 1: Notificar, por meio do sistema Monitor, o cumprimento das etapas previstas no 
cronograma em relação à atualização normativa das atividades desempenhadas pela DDS. 
 
 
1.1.1.3 INFORMAÇÃO 
 
Estrutura da DDS: Recursos humanos adequados às atividades desempenhadas no âmbito do 
PNAES; Possibilidade de melhorias relativas aos recursos tecnológicos e aos normativos 
internos. 
 
Fato 
 

Na UnB, o setor responsável pelos programas de assistência estudantil é a Diretoria de 
Desenvolvimento Social - DDS, vinculada ao Decanato de Assuntos Comunitários - DAC. Com as 
ressalvas feitas em pontos específicos do relatório, verifica-se que a DDS está devidamente 
estruturada em relação a aspectos quantitativos e qualitativos de recursos humanos; possui recursos 
tecnológicos para desempenhar suas atividades, que carecem de aprimoramento; e possui, em regra, 
normas para as atividades que desempenha, mas precisa formalizar ou atualizar algumas delas. A 
seguir, é realizada uma breve avaliação de sua estrutura. 
 
Quanto aos Recursos Humanos 

 
Em julho de 2015, o setor possuía um efetivo de 46 colaboradores, a seguir detalhado. 

 
Quadro 2 - Composição da força de trabalho da DDS. 

Cargo Vínculo Quantidade 
Assistente Social Servidor Efetivo 23 

Técnico Administrativo Servidor Efetivo 06 
Pedagogos Servidor Efetivo 03 

Secretários Executivos Servidor Efetivo 03 
Estatístico Servidor Efetivo 01 

Administrador Servidor Efetivo 02 
Terceirizados e 

Estagiários 
- 08 

Total  46 
Fonte: dados fornecidos pela DDS. 

 
Antes, o quadro era composto em grande parte por trabalhadores sem vínculo formal com a 

universidade. No entanto, a partir do último ano, a força de trabalho do setor passou a ser composta, 
em sua maioria, por servidores efetivos. Houve também uma evolução em relação ao número de 
colaboradores. Portanto, em termos quantitativos, considera-se que o quadro de servidores é 
adequado frente à demanda de serviços. 

 
A principal atividade da DDS é o apoio ao estudante de baixa renda, que se concretiza, na 

maioria das vezes, pela concessão de benefícios4. Assim, na rotina operacional do setor, são 
realizadas as atividades de análise de perfil socioeconômico de alunos, com a realização, por 

                                                 
4 Não obstante o trabalho que visa à concessão de benefícios no âmbito universitário, o assistente social da UnB realiza 
o próprio planejamento da política assistencial que apoiará os alunos e orienta estudantes para usufruto de 
benefícios/tratamentos prestados por outros órgãos e entidades. 
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exemplo, de entrevistas ou visitas domiciliares. Essa análise tem como produto um parecer sobre a 
condição socioeconômica do discente.  

 
Além dessas atividades, há a responsabilidade pela avaliação da execução e da efetividade 

das políticas assistenciais, bem como rotinas administrativas, como, por exemplo, a emissão de lista 
de pagamento de auxílios para depósito bancário. 

 
Observando a composição do quadro de servidores, entende-se que o perfil qualitativo da 

força de trabalho, de acordo com a área de formação dos servidores, está adequado ao desempenho 
das atividades da área. 
 
Quanto aos Recursos Tecnológicos 

 
Para o desempenho das suas atividades de assistência estudantil, a DDS conta com o 

Sistema de Assistência Estudantil – SAE. Esse sistema auxilia nas principais rotinas operacionais da 
unidade, desde o cadastramento dos alunos até a emissão de parecer do Assistente Social sobre o 
deferimento ou indeferimento do benefício requerido. Contudo, o sistema está parcialmente 
desatualizado em relação às regras de concessão de benefícios atualmente vigentes, assunto tratado 
no item 1.1.1.10 deste relatório. 

 
Os servidores da DDS possuem acesso, também, ao Sistema Integrado de Graduação – 

SIGRA, que é o sistema utilizado para a gestão acadêmica dos alunos de graduação, no qual 
constam matrículas, notas em disciplinas, desligamentos de alunos em caso de baixo desempenho 
acadêmico, entre outras informações. Nesse sistema é possível ser feita a consulta do histórico 
escolar do aluno e de sua posição no fluxo do curso. O acesso é imprescindível, já que o aluno deve, 
em regra, ter desempenho acadêmico razoável para receber os benefícios assistenciais. A integração 
entre os sistemas SIGRA e SAE seria um facilitador, nesse sentido.  

 
Outro sistema utilizado pela universidade é o SISRU, sistema gerido pela equipe do 

Restaurante Universitário - RU e que controla o acesso dos alunos ao restaurante. Em visita ao RU, 
foi verificado que o acesso de cada aluno é controlado por meio da leitura de códigos de barras das 
carteiras estudantis. Apesar de existirem controles primários razoáveis em relação ao acesso dos 
alunos, foi constatada fragilidade no fluxo de pagamentos, situação tratada no item 1.1.1.13 deste 
relatório.  

 
Verifica-se que o uso desses sistemas é essencial para o bom desempenho das atividades do 

setor, contudo o SAE e o SISRU necessitam de aprimoramentos, a fim de que se evite, 
respectivamente, distorções na avaliação socioeconômica dos estudantes e pagamentos com fonte 
de recursos inadequados. 
 
Quanto à Normatização  

 
A DDS foi criada pelo Ato da Reitoria nº 429/86, que define como suas competências o 

planejamento, a coordenação e o controle e avaliação dos programas e projetos de prestação de 
serviços sociais à comunidade universitária. Essa norma, conforme tratado no item 1.1.1.2 deste 
relatório, está desatualizada em relação às atividades desenvolvidas no setor, e, portanto, carece de 
revisão. 

 
Em relação aos processos operacionais, verificamos que existem documentos que definem a 

rotina operacional do setor, mas não estão devidamente formalizados. A esse respeito, foi efetuada 
recomendação no item 1.1.1.4 deste relatório. 
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Em relação aos benefícios concedidos, no âmbito dos quatro programas: Programa de 
Alimentação Estudantil, Programa de Auxílio Socioeconômico, Programa de Moradia Estudantil e 
Programa Auxílio Emergencial; estão, em regra, regulamentados por meio de normas internas. Há, 
no entanto, algumas desatualizações e fragilidades, conforme tratado no item 1.1.1.8 deste relatório. 
   

Em suma, as atividades do setor estão normatizadas, porém carecem de formalização ou 
atualização. 
 
   
##/Fato##1.1.1.4 CONSTATAÇÃO 
 
Falta de formalização de instrumental utilizado para rotinas operacionais da unidade.  
 
Fato 
 

Em trabalho de campo realizado na Diretoria de Desenvolvimento Social – DDS, constatou-
se a ausência de formalização de parte das rotinas operacionais da unidade. Para o desempenho de 
suas atividades, a DDS conta com documentos (procedimentos e manuais), denominados 
instrumentais, os quais têm por finalidade padronizar as atividades do setor.  
 

Verificou-se que o setor se empenhou em elaborar os instrumentais em documento de texto 
eletrônico editável. No entanto, esses documentos não estão formalizados, o que implica em risco 
de seu desuso e consequentemente na perda da memória institucional, conforme já ocorreu em 
relação aos critérios adotados pelo programa SAE. 
  
##/Fato## 
Causa 
 

Ausência de controles internos adequados em relação à formalização de processos 
operacionais. 
  
##/Causa## 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
 Instada, por meio de Solicitação de Auditoria, a Unidade apresentou a seguinte 
manifestação: 

 
“A formalização dos instrumentais com a finalidade de padronizar as atividades do setor 

está em processo de desenvolvimento. No ano de 2013, a DDS iniciou mapeamento de processos e 
procedimentos de trabalho. Em 2014, foi instituída uma comissão, através do Ato da Diretoria de 
Desenvolvimento Social nº 002/2014, com o objetivo de mapear os processos de trabalho da DDS e 
elaborar critérios para otimização dos serviços, visando um melhor atendimento à comunidade 
acadêmica em horário ininterrupto. 
 

Os trabalhos dessa comissão foram divididos em três etapas: levantamento dos processos 
de trabalho; divisão e distribuição dos processos entre os cargos de acordo com as atribuições e 
formalização, por meio de dossiê, ao término dos trabalhos. 
 

A Comissão apresentou relatório parcial com o levantamento dos processos de trabalho da 
Diretoria, em anexo. Devido à perda de um membro da comissão e, em seguida, à deflagração de 
greve dos servidores técnicos administrativos da Universidade, que durou 133 dias, no ano de 
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2015, os trabalhos foram interrompidos e deverão ser retomados, após recomposição da comissão, 
em 2016. 
 

Conforme relatório, a última etapa de trabalho da comissão consiste na montagem de 
dossiê, que servirá para registro do trabalho e descrição das atribuições de cada funcionário, além 
de contemplar cada atividade da Diretoria detalhadamente, com vistas a servir de consulta tanto a 
setores e órgãos externos como aos próprios funcionários da Diretoria. 
 

Nesse sentido, a DDS está empenhada em formalizar processos e instrumentos de trabalho, 
a partir de dossiê a ser apresentado com a finalização dos trabalhos da comissão de mapeamento 
de processos.” 

 
Posteriormente, após apresentação da versão preliminar do relatório, a Unidade se 

manifestou conforme a seguir: 
 
“Para atender a recomendação acima, serão retomados os trabalhos da comissão instituída 

pelo Ato da Diretoria de Desenvolvimento Social nº 002/2014, com o objetivo de mapear os 
processos de trabalho da DDS e elaborar critérios para otimização dos serviços, contando com a 
supervisão de docentes do Departamento de Serviço Social. A proposta ora apresentada é de 
recomposição da citada comissão e ampliação de seus objetivos, instituindo “Comissão de Análise 
de processos de trabalho e instrumentais técnico-operativos da equipe da DDS”, com prazo de 180 
dias para conclusão dos trabalhos.  
 

O mapeamento de processos e procedimentos de trabalho dará subsídios para a 
formalização dos instrumentais existentes com a finalidade de padronizar as atividades do setor. 
Neste sentido, os trabalhos dessa comissão serão divididos em etapas que vão do mapeamento dos 
processos de trabalho, com elaboração de dossiê, à formalização dos processos e instrumentais de 
trabalho, mediante a elaboração do “Manual de Processos Operacionais da Assistência Estudantil 
da UnB” 
 

Cronograma para Revisão e formalização dos documentos utilizados na padronização de 

processos operacionais 

Responsável  Etapa  Data provável  

DDS 
Criar Ato instituindo a “Comissão de Análise de processos 
de trabalho e instrumentais técnico-operativos da equipe 
da DDS”.  

04/04/2016  
 

DDS 
Reunião inicial da Comissão para discutir prioridades, 
fluxo de trabalho e etapas do processo.  

15/04/2016  

DDS 
Levantamento das atividades mapeadas anteriormente, 
conforme Ato da DDS nº 002/2014.  

18/04 a 02/05  

DDS 
Revisão documental e elaboração do dossiê sobre 
processos operacionais SPS/DDS, fluxos de trabalho, 
processos de trabalho e instrumentais.  

09/05 a 29/07  

DDS 

Criação da minuta do Manual de Processos Operacionais 
da Assistência Estudantil, contendo: fluxograma, 
organograma, descrição detalhada das atividades 
desempenhadas por cada área e profissional, bem como, 
instrumental utilizado para avaliação socioeconômica no 
SAE  

29/07/2016 a 
31/08/2016  

DAC  
Análise, avaliação e parecer conclusivo do DAC sobre a 
minuta do Manual.  

29/07/2016 a 
31/08/2016  
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nifestacaoUnidadeExaminada##Análise do Controle Interno 
 

Verifica-se que a unidade demonstra empenho em formalizar suas rotinas operacionais. Esse 
empenho é evidenciado por meio de instrumentais que tem por finalidade orientar a conduta dos 
servidores no desempenho de suas atividades. No entanto, existe risco de, com a renovação do 
corpo técnico, fato bastante comum no âmbito da Fundação Universidade de Brasília, haver perda 
de informações importantes se os instrumentais não forem institucionalizados. 
 

Em resposta à Solicitação de Auditoria 201504852/07, foi informado que a unidade já 
iniciou a formalização desses manuais. Em seguida, apresentou-se cronograma de atualização 
dessas rotinas. 
  
##/AnaliseControleInterno## 
Recomendações: 
 
Recomendação 1: Revisar e formalizar os documentos utilizados na padronização de processos 
operacionais, conforme cronograma apresentado. Informar, no sistema Monitor, o cumprimento de 
cada etapa. 
 
 
1.1.1.5 INFORMAÇÃO 
 
Há divulgação dos programas de assistência estudantil nos principais canais de interlocução 
com os estudantes. 
 
Fato 
 

De forma a garantir a divulgação das políticas de assistência ao estudante, verificou-se que a 
UnB mantém página em seu site, dedicada às ações de Assistência Estudantil, a qual pode ser 
acessada por meio da página principal da UnB, na parte de links rápidos. Nessa página é possível 
acessar informações básicas das políticas assistenciais ofertadas e os respectivos editais.  
 

Como aspecto positivo desse portal, destaca-se a preocupação em permitir que o aluno 
acesse, sem deslocamento ao departamento de serviço social, o conteúdo dos editais de Avaliação 
Socioeconômica, do Programa Auxílio Socioeconômico e do Programa de Moradia Estudantil; e 
que possa dirimir suas dúvidas por meio dos contatos telefônicos disponíveis. Como oportunidades 
de melhoria, sugere-se a inclusão dos atos e das resoluções que regulam os programas e a adoção de 
seção para perguntas e respostas mais frequentes.   
 

O Manual do Calouro também traz informações importantes acerca dos programas de 
assistência estudantil e informa o setor responsável por sua promoção, a fim de que os calouros 
possam procurá-lo. Configura-se, pois, em importante canal de comunicação com estudantes 
ingressantes.  
 

Outras ações de divulgação também são adotadas, como publicações em canal de vídeo na 
internet e na mídia, encartes fixados em murais de informação e atendimento direto nos Serviços de 
Programas de Assistência Estudantil dos campi e da Casa do Estudante Universitário - CEU. 
 
 Após o período de auditoria, a DDS informou ter adotado, ainda, uma estratégia de 
interlocução com os alunos ingressantes durante o ato da pré-matrícula, além de estudar outras 
alternativas de divulgação dos seus programas, conforme manifestação transcrita a seguir: 
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“No que se refere à divulgação dos Programas de Assistência Estudantil – DDS/DAC/UnB, 
como já é de conhecimento da equipe de Auditores da CGU, os principais canais de interlocução 
com os estudantes e divulgação de informações são: a página da Assistência Estudantil 
(http://www.unb.br/administracao/diretorias/dds/assistenciaestudantil/) e o Guia do Calouro da 
UnB, que também traz informações importantes acerca dos programas de assistência estudantil. 
Outras ações de divulgação também adotadas são: publicações e reportagens divulgadas pela 
Secretaria de Comunicação da UnB (SECOM/UnB) e folhetos e cartazes afixados nos murais de 
informação e atendimento direto nos Serviços de Programas de Assistência Estudantil (SPS/DDS) 
em todos os campi e na Casa do Estudante Universitário - CEU.  
 

Em fevereiro de 2016 foi traçada mais uma estratégia de divulgação da Assistência 
Estudantil à Comunidade Acadêmica, principalmente para os estudantes calouros do 1/2016, no 
ato da pré-matrícula. Assim sendo, o DAC em parceria com o Decanato de Ensino de Graduação 
(DEG), foram disponibilizados postos de atendimento e panfletagem sobre os programas de 
Assistência Estudantil, com a participação de servidores da DDS, nos corredores do Instituto 
Central de Ciências (ICC) do Campus Darcy Ribeiro, em frente aos guichês de efetivação das pré-
matrículas dos estudantes calouros do 1°/2016, no período de 23/02 a 26/02/16. Essa estratégia já 
apresentou resultados positivos, pois, dos 500 panfletos disponibilizados para o atendimento nos 
postos 420 foram distribuídos aos vários interessados que buscaram as informações.  
 

Estuda-se melhorar formas de divulgação dos programas com reelaboração de folders, 
folhetos e cartilhas sobre a assistência estudantil, visando ampliar o acesso às informações para as 
organizações estudantis, a fim de evitar distorções de informações e divulgação inadequada por 
meios não oficiais.” 

 
Demonstra-se, pois, o empenho da área em fazer uma divulgação adequada. Eventuais 

dificuldades relatadas decorrem da divulgação de instruções e informações não oficiais pelo corpo 
discente, sobretudo nas redes sociais. 
  
##/Fato## 
1.1.1.6 INFORMAÇÃO 
 
Áreas em que são previstos os gastos do PNAES estão de acordo com o Decreto 7.234/2010. 
Benefícios instituídos pela UnB são coerentes com o objetivo do PNAES, porém a maior parte 
deles é paga em pecúnia, o que merece posicionamento do alcance do §1º do art. 3º do Decreto 
7.234/2010 pela SESu/MEC.   
 
Fato 
 

De acordo com o art. 3º, §1º, do Decreto nº 7.234/2010, os recursos do PNAES devem ser 
alocados em ações desenvolvidas em áreas pré-definidas de assistência estudantil, quais sejam: 
moradia estudantil; alimentação; transporte; atenção à saúde; inclusão digital; cultura; esporte; 
creche; apoio pedagógico; e acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. 

 
A presente análise objetiva verificar a aderência dos benefícios oferecidos com recursos do 

PNAES pela Universidade de Brasília em relação às áreas previstas no Decreto nº 7.234/2010, 
avaliar os critérios utilizados para a escolha das áreas em que a Universidade atua, dentre as acima 
mencionadas, e discorrer quanto à possibilidade de oferecimento de auxílios financeiros e de seus 
acúmulos.  
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Análise quanto à aderência dos benefícios oferecidos com recursos do PNAES pela 
Universidade de Brasília em relação às áreas previstas no Decreto nº 7.234/2010 

 
Por meio de resposta à Solicitação de Auditoria 201504852/01, verificou-se que, em 2015, 

os recursos do PNAES foram utilizados para financiar os seguintes benefícios assistenciais no 
âmbito da Universidade de Brasília: Bolsa Alimentação, Auxílio Alimentação, Auxílio Moradia, 
Auxílio Socioeconômico e Auxílio Emergencial.  

 
Quanto à Bolsa Alimentação, que consiste no acesso gratuito ao Restaurante Universitário, 

não há dúvidas quanto a sua adequabilidade ao Decreto nº 7.234/2010, pois há previsão literal da 
área alimentação no inciso II do parágrafo primeiro do artigo 3º dessa norma. 

 
Contudo, os demais benefícios em análise tratam-se de auxílios, pagos5 em dinheiro, para 

determinada finalidade. Pode-se afirmar que a previsão de uso do Auxílio Moradia é coerente com o 
§1º do Decreto 7.234/2010 (inciso I), assim como a do Auxílio Alimentação (inciso II) e a do 
Auxílio Socioeconômico (incisos III a X, conforme regulação dada pelo art. 4º, §1º da Resolução do 
Conselho de Administração nº 0012/2014). Já o Auxílio Emergencial é analisado individualmente, 
cabendo ao Assistente Social definir se ele é devido ao aluno e se seu uso está de acordo com as 
regras do PNAES. 

 
Entretanto, não se pode afirmar que os recursos dos auxílios estão sendo aplicados nas áreas 

para as quais são previstos, pois não há prestação de contas desses repasses6 e os gastos são 
pulverizados, de acordo com a necessidade de cada discente. Em decorrência disso, faz-se 
necessário aprofundar os processos seletivos que justificam seus pagamentos. 

 
Primeiramente, todos os beneficiários de auxílios – e de qualquer outro benefício da 

assistência estudantil – devem ser classificados como Participantes dos Programas de Assistência 
Estudantil (PPAES) no processo de Avaliação Socioeconômica regido por edital, isto é, devem ter 
sua condição socioeconômica avaliada como vulnerável, com potencial risco de abandono de curso 
em decorrência de insuficiência de condições financeiras. Mais do que isso, devem periodicamente 
comprovar a permanência nessa condição. Esses alunos necessitam, pois, de recursos financeiros 
e/ou serviços que possibilitem sua continuidade no meio acadêmico. 

 
O Auxílio Alimentação foi pago7 somente a alunos PPAES que estudam em campi onde não 

havia Restaurante Universitário, isto é, que não podiam usufruir de alimentação gratuita. É razoável 
supor que essa parcela do corpo discente necessitava recebê-lo. 

 
O Auxílio Moradia é pago somente a alunos PPAES oriundos de fora do Distrito Federal ou, 

sendo morador do Distrito Federal, proveniente de área rural e de região com comprovada 
dificuldade de acesso ao seu campus. Em regra, só é pago para alunos que estudam fora do Campus 
Darcy Ribeiro, onde se localiza a Casa do Estudante Universitário. No entanto, algumas 
circunstâncias podem caracterizar grande dificuldade ou impedimento de o aluno morar na CEU 
(alunas com criança de colo; alunos casados; lotação da CEU; lotação das vagas para deficientes; 
etc), fazendo com que se admita o pagamento do Auxílio Moradia para alunos do Campus Darcy 

                                                 
5 O valor vigente em 2015 do Auxílio Alimentação foi de R$304,00 por mês; do Auxílio Moradia foi de R$530,00 por 
mês; e dos Auxílios Socioeconômico e Emergencial, de R$465,00 por mês. 
6 O pagamento do Auxílio Alimentação nos moldes identificados pela auditoria foi extinto no segundo semestre de 2015 
e estuda-se seu pagamento aos finais de semana para alunos que desempenharem atividade acadêmica em campus cujo 
Restaurante Universitário não esteja funcionando. A Unidade informa também que no processo de renovação anual do 
Auxílio Moradia avalia se o estudante mudou-se do local de residência constante em estudos anteriores para local mais 
próximo do seu campus de origem, avaliando o uso adequado do auxílio. 
7 Em 2015, foi pago somente até agosto, quando todos os campi passaram a ter Restaurante Universitário. 
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Ribeiro. Também é razoável supor que esses alunos necessitem dos recursos para alugar um imóvel 
próximo ao seu local de estudo. 

 
O auxílio socioeconômico (PASeUnB) é um benefício de caráter geral, não estando 

vinculado a apenas uma das áreas previstas no Decreto nº 7.234/2010, mas sim às demais áreas para 
as quais não existem auxílio específico (alimentação e moradia). Com efeito, de acordo com a 
Resolução do Conselho de Administração nº 0012/2014, que regula o Auxílio Socioeconômico, em 
seu art. 4º, §1º, esse auxílio visa à promoção de ações de assistência estudantil nas áreas de 
transporte; atenção à saúde; inclusão digital; cultura; esporte; creche; apoio pedagógico; e acesso, 
participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades e superdotação.  

 
Diferentemente dos demais auxílios analisados, o critério para obtenção do PASeUnB não é 

eliminatório, mas classificatório, de acordo com a renda per capita familiar dos alunos. Devido a 
essa peculiaridade, foi o único benefício para o qual, em 2015, a demanda foi maior do que a oferta.  

 
Assim, o PASeUnB é o mais dinâmico entre os auxílios e, por consequência, aquele cuja 

avaliação de adequabilidade do uso é a de mais difícil comprovação. O aluno PPAES pode utilizar 
os recursos, por exemplo, para adquirir medicamentos, comprar material escolar, assistir a uma peça 
teatral, etc.  

 
Em função do exposto, a unidade deve avaliar a possibilidade de segregar auxílios e serviços 

conforme considere grande a demanda por determinada área, a fim de possibilitar o pagamento do 
benefício em um valor mais realista, de acordo com a demanda diagnosticada. 

 
A esse respeito, a universidade informou que estuda instituir o auxílio transporte para os 

alunos que moram na região do entorno de Brasília, pois eles arcam com a despesa do transporte 
interestadual, diferentemente dos alunos que residem no Distrito Federal e são beneficiados com o 
“passe livre” instituído localmente. Além do auxílio transporte, vem sendo discutida também a 
implantação do auxílio creche, para os alunos carentes que têm filhos pequenos. 

 
O auxílio emergencial é um benefício concedido em valor fixo a alunos comprovadamente 

carentes que estejam passando por alguma situação temporária e excepcional que coloque em risco 
sua permanência na universidade. A análise é feita por assistentes sociais, que realizam, caso 
necessário, visita domiciliar. Os recursos podem ser utilizados para mais de uma das áreas previstas 
no Decreto nº 7.234/2010, de acordo com a demanda apresentada pelo discente no momento em que 
solicita sua concessão. Dessa forma, é possível fazer um controle prévio da real necessidade do 
benefício e da área no qual esse recurso será aplicado. 

 
Da mesma forma que o Auxílio Socioeconômico, a equipe de auditoria avalia que seria mais 

adequado, se possível, realizar o pagamento do benefício emergencial de acordo com a demanda 
diagnosticada, com valor mais adequado à solução da necessidade apresentada. Nesse caso, pelo 
próprio processo de concessão, em que a necessidade do estudante é considerada prévia e 
individualmente, é recomendável a adoção do procedimento.  

 
Diante de todo o exposto, se for adotada uma interpretação literal do art. 3º, §1º do Decreto 

nº 7.234/2010 isoladamente, poder-se-ia chegar à conclusão de que um ou mais desses auxílios 
financeiros não estaria respaldado pela legislação, seja por previsão genérica de uso do benefício, 
no caso do Auxílio Socioeconômico; seja pela impossibilidade de certificar o seu uso nas áreas para 
o qual foi previsto (prestação de contas). 
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Por outro lado, não oferecer os auxílios seria negar a possibilidade de que os estudantes 
desfrutem dos bens e serviços assistenciais previstos no âmbito do PNAES; admitir o risco de que 
esses estudantes eventualmente deixem de frequentar seu curso universitário; e, por conseguinte, ir 
de encontro aos objetivos previstos no art. 2º do próprio Decreto nº 7.234/2010, a seguir transcritos: 

 
“I – democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior 
pública federal; 
II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e 
conclusão da educação superior; 
III - reduzir as taxas de retenção e evasão; e 
IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela educação.” 

 
Dessa forma, a equipe de auditoria avalia que esses auxílios atendem ao princípio da 

razoabilidade, isto é, não obstante vislumbrem-se oportunidades de aprimoramento, cessar sua 
oferta traria mais prejuízos. O alcance da interpretação do art. 3º do Decreto 7.234/2010 deve ser 
tratado pela CGU junto à Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação – SESu/MEC 
– conforme abordagem a seguir. 
 
Análise quanto à possibilidade de oferecimento de auxílios financeiros genéricos 

 
Não há previsão expressa no Decreto 7.234/2010 das modalidades de ações estudantis a 

serem executadas com recursos do PNAES, mas, como já abordado, apenas das áreas de atuação em 
que os recursos devem ser aplicados. 

 
Os auxílios Alimentação, Moradia e Emergência estão alinhados a um das dez áreas 

previstas no Decreto 7.234/2010, desde que, no caso do Auxílio Emergência, seja realizada a 
análise prévia da necessidade apontada pelo estudante.  

 
O Auxílio Socioeconômico seria, portanto, o mais polêmico, uma vez que se destina a 

múltiplas áreas de atuação do PNAES. Questionada sobre o respaldo legal para a opção de seu 
pagamento, a Unidade informou que o referido benefício deriva da Bolsa Permanência e está de 
acordo com os art. 10 e 12 da Lei 12.155/2009 e de seu regulamento, dado pelo Decreto 
7.416/2010, cujos trechos são a seguir transcritos: 

 
 Lei 12.155/2009 
“Art. 10.  Ficam as instituições federais de educação superior autorizadas a conceder 

bolsas a estudantes matriculados em cursos de graduação, para o desenvolvimento de 
atividades de ensino e extensão, que visem: (Regulamento) 
I - à promoção do acesso e permanência de estudantes em condições de 

vulnerabilidade social e econômica; e [...]” 
 
Decreto 7.416/2010 
“Art. 1o  A concessão das bolsas previstas nos arts. 10 e 12 da Lei no 12.155, de 23 de 

dezembro de 2009, por instituições federais de educação superior a estudantes de 
cursos de graduação para desenvolvimento de atividades de ensino e extensão 
universitária, será promovida nas modalidades de: 
I - bolsas de permanência, para a promoção do acesso e permanência de estudantes 
em condições de vulnerabilidade social e econômica; e 
II - bolsas de extensão, para o desenvolvimento de atividades de extensão universitária 
destinadas a ampliar e fortalecer a interação das instituições com a sociedade. 
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Art. 2o  As bolsas de permanência e de extensão serão pagas mensalmente e adotarão 
como referência os valores das bolsas correspondentes pagas pelas agências oficiais de 
fomento à pesquisa. 
Parágrafo único.  As bolsas de permanência e de extensão poderão ser renovadas, 
observados a disciplina própria da instituição e os termos do edital de seleção, 
considerando o desempenho do estudante, a avaliação dos programas ou projetos 
desenvolvidos, bem como a disponibilidade orçamentária. 
Art. 3o  Aplicam-se ao candidato às bolsas de permanência e de extensão os seguintes 

requisitos, sem prejuízo de outros específicos fixados pela instituição: 
I - estar regularmente matriculado em curso de graduação; 

II - apresentar indicadores satisfatórios de desempenho acadêmico, definidos pela 

instituição; 

III - ser aprovado em processo de seleção, que deve considerar critérios de 

vulnerabilidade social e econômica, no caso da bolsa permanência; 

IV - não receber qualquer outra bolsa paga por programas oficiais; e 
V - apresentar tempo disponível para dedicar às atividades previstas no edital de 
seleção, quando a modalidade exigir. 
§ 1o  Os editais dos processos de seleção deverão ser divulgados oficialmente, com 
antecedência mínima de oito dias de sua realização, incluindo informações sobre data, 
horário, local, critérios e procedimentos a serem utilizados. 
§ 2o  Poderão ser incluídos em um mesmo programa ou projeto bolsistas atendidos 
pelas modalidades previstas nos incisos I e II do art. 1o, bem como estudantes não 
bolsistas. 
Art. 4o  As bolsas de permanência e de extensão serão canceladas nos seguintes casos: 
I - conclusão do curso de graduação; 
II - desempenho acadêmico insuficiente; 
III - trancamento de matrícula; 
IV - desistência da bolsa ou do curso; 
V - abandono do curso; ou 
VI - prática de atos não condizentes com o ambiente universitário, nos termos da 
disciplina própria da instituição, garantida a ampla defesa e o contraditório. 
Art. 5o  A concessão das bolsas de permanência de que trata art. 1

o
, inciso I, será 

disciplinada pelo órgão colegiado competente da instituição, em harmonia com a 
política de assistência estudantil, considerada a especificidade das demandas 
acadêmicas geradas pela vulnerabilidade social e econômica dos estudantes. 
Parágrafo único.  A concessão das bolsas de permanência deverá ser periodicamente 
avaliada quanto à efetiva ampliação da permanência e ao sucesso acadêmico de 
estudantes em condição de vulnerabilidade social e econômica na instituição.” [grifos 
nossos]. 

 
Esclarece-se que a Lei 12.155/2009 foi elaborada com o PNAES já em vigor, conforme 

termos dados pela Portaria Normativa nº 39/2007. Em seguida, foram elaborados, respectivamente, 
os Decretos 7.234/2010 (que regula o PNAES) e 7.416/2010 (que regula os art. 10 e 12 da própria 
Lei 12.155/2009). 

 
O último desses dispositivos (Decreto 7.416/2010) prevê, em seu art. 5º, que a concessão das 

bolsas de permanência deve estar em harmonia com a política de assistência estudantil, já no âmbito 
da vigência do PNAES e de sua regulamentação dada pelo Decreto 7.234/2010.  

 
Diante da supramencionada legislação, a equipe de auditoria avalia razoável o pagamento de 

auxílios; contudo, o Ministério da Educação emitiu regulamentação para o pagamento de sua 
própria Bolsa Permanência, tendo o Auxílio Socioeconômico se tornado apenas um paralelo para 
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cursos em que a Bolsa Permanência do MEC não é aplicável (em geral, cursos com carga horária 
média inferior a cinco horas diárias).  

 
Cabe ao supervisor da política pública, o Ministério da Educação, por meio de sua Secretaria 

de Educação Superior – SESu, avaliar se o pagamento de bolsas/auxílios generalistas está de acordo 
com o intuito atribuído ao PNAES e detalhar tal decisão em legislação específica, uma vez que a 
atual não é clara.  
 
Análise quanto à possibilidade de acúmulo de auxílios 

 
Salienta-se, no tocante ao acúmulo de auxílios, a previsão do inciso IV do art. 3º do Decreto 

7.416/2010, segundo o qual a concessão da bolsa de permanência está vinculada ao não 
recebimento pelo estudante de qualquer outra bolsa paga por programas oficiais, o que enseja mais 
de uma interpretação. 

 
Primeiramente, deve-se atentar para o fato de que há mais de um auxílio estudantil ofertado 

pela UnB, podendo ou não a percepção simultânea deles ser considerada como acúmulo indevido. 
Esta equipe adotou o posicionamento preliminar de que não o é, considerando cada auxílio como 
parte de um todo, que visa à promoção das condições de permanência dos jovens 
socioeconomicamente vulneráveis na educação superior pública federal.  

 
Esse entendimento é reforçado pelo teor do art. 6º da Portaria MEC nº 389/2013, segundo o 

qual: 
“Art. 6º A Bolsa Permanência concedida pelo Ministério da Educação é acumulável 

com outras modalidades de bolsas acadêmicas e com auxílios para moradia, 
transporte, alimentação e creche criados por atos próprios das instituições federais de 
ensino superior. 
Parágrafo único. Para fins de cumprimento do disposto no caput, a IFES informará, no 
ato de cadastro do beneficiário, a soma total dos benefícios pecuniários de 

permanência recebidos pelo estudante, que não poderá ultrapassar o valor de 1,5 
salário mínimo (um salário mínimo e meio) por estudante, salvo para os estudantes 
indígenas e quilombolas.” [grifo nosso] 

  
Em se tratando de um paralelo à Bolsa Permanência, o Auxílio Socioeconômico seria 

acumulável com auxílios para moradia, transporte, alimentação e creche; porém a Bolsa 
Permanência e o Auxílio Socioeconômico não seriam acumuláveis entre si. De fato, na UnB, a 
percepção de um desses benefícios inviabiliza que o estudante receba o outro. 

 
Por último, em se tratando de acúmulo com outras bolsas oficiais, inclusive não estudantis, a 

capacidade de verificação por parte da DDS é limitada, por não ter acesso a bases de dados 
governamentais. Além disso, nova dúvida necessita ser dirimida quanto ao tratamento de bolsas de 
caráter não individual, tais como as do Programa Bolsa Família. Caso o benefício seja pago à 
família do estudante, este o usufruirá de maneira indireta e o valor do benefício será computado em 
sua avaliação socioeconômica; ou o benefício o impedirá de receber qualquer auxílio no âmbito 
universitário? O tema também merece avaliação e formalização pela SESu.  
 
Análise quanto aos critérios utilizados para a escolha das áreas em que a Universidade atua 

 
Após se analisar a adequabilidade dos benefícios oferecidos frente à legislação, faz-se 

necessária análise quanto aos critérios utilizados pela instituição para escolha das áreas em que 
optou por atuar, uma vez que, apesar de haver liberdade para que a instituição programe sua política 
de assistência estudantil, as ações devem ser executadas considerando as suas especificidades, as 
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áreas estratégicas de ensino, pesquisa e extensão e aquelas que atendam às necessidades 
identificadas por seu corpo discente (Decreto 7.234/2010, art.4º). 

 
Não obstante se possa considerar que a política de auxílios permite aos alunos acesso às 

diversas áreas previstas no Decreto 7.234/2010, importa notar que os tipos de benefícios ofertados 
seguem definições adotadas em “Orçamento Participativo”, formalizado por meio da Resolução da 
Reitoria nº 144/2012, isto é, as demandas estudantis são levadas em consideração, conforme 
determina o dispositivo supramencionado. 
 
  
##/Fato##1.1.1.7 CONSTATAÇÃO 
 
Processo de definição de valores dos auxílios oferecidos com recursos do PNAES carece, em 
parte, de parâmetros de referência ou de estudos técnicos.  
 
Fato 
 

O processo de definição dos valores dos benefícios custeados com recursos do PNAES 
ocorre com base em negociações no âmbito da Câmara de Assuntos Comunitários – CAC da 
universidade. Essa Câmara funciona como instância deliberativa em assuntos de competência do 
Decanato de Assuntos Comunitários. 

 
A CAC, de acordo com a Resolução do Conselho de Administração – CAD, é composta por 

representante dos alunos, representantes das unidades acadêmicas, representante do Restaurante 
Universitário, representante do Sindicato dos Servidores da FUB e representante da Prefeitura do 
Campus. 

 
Verifica-se, portanto, que os valores dos benefícios são definidos de forma democrática, 

com a participação de toda a comunidade acadêmica. No entanto, carecem, por vezes, de referencial 
técnico objetivo, conforme abordado a seguir. 

 
A definição do valor do Auxílio Socioeconômico está registrada nas Atas das 117ª e 118ª 

Reunião do Conselho, ambas de 2009. Em resposta à Solicitação de Auditoria 201504852/05, a 
Unidade pontuou que “a discussão e a deliberação sobre o valor da bolsa permanência realizadas 
na UnB são anteriores ao Decreto Presidencial nº 7.416, de 31/12/2010, que regulamentou 
nacionalmente o valor da bolsa permanência”.  

 
De acordo com o art. 2º do referido Decreto, “as bolsas de permanência e de extensão serão 

pagas mensalmente e adotarão como referência os valores das bolsas correspondentes pagas pelas 
agências oficiais de fomento à pesquisa”. Atualmente, o valor da Bolsa Permanência do MEC está 
fixado por meio da Resolução nº 13, de 9 de maio de 2013, do Conselho Deliberativo do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.  De acordo com seu art. 4º, seu valor foi 
fixado em R$400,00, exceto para alunos indígenas e quilombolas que comprovem residência em 
comunidades indígenas e quilombolas, para os quais o valor da Bolsa Permanência é de R$900,00.  

 
O valor do Auxílio Socioeconômico de R$465,00, por mês, apesar de definido em 2009, 

permanece superior ao atual valor da Bolsa Permanência do MEC. Dada a característica de 
exclusividade entre ambos os benefícios, isto é, de o aluno poder receber somente um ou outro, o 
que é determinado conforme o curso em que está matriculado, avalia-se que deve haver cuidado 
para que não haja grande discrepância de valor entre ambos. 
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No tocante ao Auxílio Alimentação, o processo de negociação foi substancialmente 
registrado na Ata da 121ª Reunião do CAC e, de acordo com manifestação da Unidade, o valor 
estabelecido teve por referência o montante pago ao servidor da UnB, que, à época, era de 
R$304,00. Desde então, não houve atualização no valor do Auxílio Alimentação pago aos 
estudantes. 

 
Com relação ao Auxílio Moradia, a negociação foi registrada na Ata da 122ª Reunião do 

CAC, mediante debate entre os membros do Conselho. Não foi apresentado à equipe de auditoria 
estudo ou parâmetro de referência que justifique o valor adotado. Atualmente, o valor pago é de 
R$530,00, independentemente do campus em que o aluno estuda.  

 
Por fim, em relação ao Auxílio Emergencial, a negociação foi registrada majoritariamente 

nas Atas das 121ª e 130ª Reuniões da CAC, ficando estabelecido um valor equiparável ao da Bolsa 
Permanência da UnB, atualmente designada como Auxílio Socioeconômico. Desse modo, o Auxílio 
Emergencial não considera a especificidade de cada situação apresentada pelo estudante 
preliminarmente, já que é concedido em valor fixo. 

 
O estabelecimento de valor fixo provou-se inadequado, por exemplo, em situação 

apresentada na ata da 151ª Reunião da CAC, na qual consta a informação de que foram concedidos 
três benefícios emergenciais adicionais, além do permitido em norma específica, para que aluno 
pudesse tratar de transtornos mentais.  
##/Fato## 
Causa 
 

Processo decisório baseado em deliberação mediante apontamento das necessidades das 
partes envolvidas, porém sem planejamento quanto à periodicidade para revisão dos valores dos 
benefícios ou de estabelecimento de parâmetros de referência. 
  
##/Causa##Manifestação da Unidade Examinada 
 

Após apresentação da versão preliminar do relatório, a Unidade se manifestou conforme a 
seguir: 

“No Relatório de Avaliação de Resultados da Gestão apresentado pela CGU – Versão 
Preliminar, não consta a manifestação da UnB, em relação à pesquisa feita, na época, sobre os 
valores utilizados com parâmetro para estabelecer o auxílio moradia. Cumpri-nos informar que foi 
encaminhado [...] cópia digitalizada do Processo UnBDoc n. 16853/2011, sobre o assunto: 
Instituição de resolução para o aumento do auxílio alimentação de R$ 240,00 para R$ 304,00. Esse 
processo tratou do auxílio alimentação aos estudantes participantes da assistência estudantil 
regularmente matriculados nos cursos das Faculdades UnB-Ceilândia, Gama e Planaltina, 
apresentando resultados de levantamento de valores de refeições e demais pesquisas, com vistas a 
subsidiar a decisão da CAC para estabelecer o valor do auxílio moradia, que tomou como 
referência o valor do auxílio alimentação do servidor público, na época.  
 

A decisão por não majoração de valores de auxílios, deve-se aos seguintes fatores:  
 
a) o DAC defende a postura de maior cobertura possível de estudantes em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica com o orçamento disponível por ano;  
b) desde 2013, os estudantes da assistência estudantil estão isentos do pagamento de qualquer taxa 
de alimentação no RU, pois, mesmo que os valores praticados anteriormente fossem de R$ 0,50 
(cinquenta centavos) para o antigo grupo I e R$ 1,00 (um real) para o antigo grupo II da 
assistência estudantil (escalonados de acordo com a pontuação do estudo socioeconômico), os 
estudantes ainda utilizavam parte de seus recursos para despesas com alimentação, o que não 
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ocorre mais, levando a um ganho real na aplicação dos auxílios recebidos para a finalidade 
esperada;  
c) e a observância do Decreto 7.416, de 30/12/2010, que trata da concessão de bolsa permanência 
e bolsa de extensão.  
 

A proposta ora apresentada para a revisão dos valores dos auxílios seguirá as seguintes 
etapas: 
a) fazer levantamento sobre os valores dos auxílios de assistência estudantil praticados em outras 
IES públicas;  
b) avaliar cálculo de inflação e realizar pesquisa sobre custo de vida na região geoeconômica;  
c) considerar o limite orçamentário anual do PNAES e o impacto da majoração de valores dos 
auxílios em relação à meta de continuar ampliando o número de estudantes atendidos pelos 
programas;  
d) verificar junto ao MEC possíveis restrições à majoração de valores do programa auxílio 
socioeconômico e demais, tomando como base o Decreto 7.416 de 30/12/2016, que regulamenta em 
âmbito nacional pagamento das bolsas permanência e de extensão.” 
 

Cronograma revisão periódica dos valores dos auxílios 

Responsável  Etapa  Data provável  

DDS  
Fazer pesquisa em outras IES públicas, cálculo de inflação 
e pesquisa do custo de vida na região. 

21/11/2016 a 
20/01/2017  

DDS e DAC 
Consulta ao MEC sobre restrições à majoração de valores, 
conforme legislação vigente.  

21/11/2016 a 
20/01/2017  

DDS  
Apresentar relatório de impacto mensal/anual e de 
diminuição ou ampliação das cotas em pecúnia com relação 
à projeção de reajuste de valores dos auxílios.  

20/02/2017  

DAC Análise e manifestação do DAC  
01/03/2017 a 
10/03/2017  

DAC  
Apresentação de parecer/minuta dos dados levantados à 
CAC para apreciação e deliberação.  

28/03/2017  

CAD 
Apreciação do relatório ao Conselho de Administração da 
FUB/UnB para deliberação. 

28/04/2017 

 
 Sobre a possibilidade de pagamento do Auxílio emergencial sem o estabelecimento de valor 
fixo, a Unidade se manifestou conforme a seguir: 
 

“Após a recomendação exposta pelos Auditores CGU, estuda-se a atribuição de três 
parâmetros de valores fixos para pagamento do Auxílio Emergencial. A ideia inicial apresentada, 
em reunião entre os gestores DDS e DAC, foi estipular valores mínimo, médio e máximo, de acordo 
com as necessidades apresentadas pelos estudantes na entrevista com os assistentes sociais da 
DDS. Sendo a seguinte proposta a ser apresentada com vistas à reformulação da Resolução da 
Reitoria N. 109/2013:  
 
a) o valor de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais), que corresponde ao valor aproximado da 
metade do valor médio;  
b) o valor médio, sendo o atual valor do auxílio emergencial de R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta 
e cinco reais), conforme o Art. 7º da citada Resolução;  
c) e o valor teto seria de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), equivalente ao valor do auxílio 
moradia praticado, considerando que há recorrência de demandas por auxílio  
emergencial para cobrir necessidades momentâneas de moradia, até a conclusão do edital do 
PME-G semestral.” 
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Cronograma de atualização da Resolução da Reitoria n° 0109/2013- Auxílio Emergencial 

 

Responsável  Etapa  Data provável  

DAC 
Realização de reunião com a equipe técnica da DDS sobre 
o tema e nomeação de comissão para minutar os ajustes da 
Resolução da Reitoria 109/2013. 

31/03/2016  

DDS 
Elaboração da minuta de revisão e atualização da 
Resolução da Reitoria N. 109/2013 pela comissão.  

1°/04 a 30/04/16  

DAC 
Encaminhamento da minuta da nova Resolução do Auxílio 
Emergencial para o(a) relator(a) da Câmara de Assuntos 
Comunitários (CAC) indicado(a) pela Decana. 

10/05/2016  

CAC  
Apresentação de parecer sobre a minuta da Resolução 
pelo(a) relator(a) e deliberação pelos membros da CAC.  

31/05/2016  

CAC 
Revisão da minuta após deliberação da CAC para 
encaminhamento ao Gabinete do Reitor, com vistas à 
criação da Resolução.  

14/06/2016 

DAC  
Encaminhamento da minuta ao Conselho de Administração 
(CAD) para apreciação e deliberação.  

15/06/2016  

GRE  Assinatura e publicação da Resolução pelo Reitor.  24/06/2016  
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##Análise do Controle Interno 
 

A maior parte das atas apresentadas data de 2009 e 2010, o que significa que os benefícios já 
estão há cerca de 6 anos sem revisão. Ainda assim, o valor do Auxílio Socioeconômico permanece 
superior ao de seu correlato “Bolsa Permanência” do MEC.  

 
Conforme abordado nesta constatação, algumas dessas deliberações também careceram de 

referencial técnico objetivo, sobretudo no caso do Auxílio Moradia. As pontuações efetivadas pela 
área não foram capazes de elucidar o processo decisório. 

 
O Auxílio Socioeconômico, por ser decorrente da Bolsa Permanência da UnB e ser tratado 

como correlato à Bolsa Permanência do MEC, pode ter como referencial inicial o valor estabelecido 
pelo Conselho Deliberativo do FNDE. 

 
O Auxílio Emergencial, por sua vez, devido sua característica de demandas pontuais e 

avaliadas previamente, pode possuir valor flexível ou em patamares, ajustado de acordo com a 
demanda apresentada pelo discente, sempre que isso for possível. 

 
A metodologia e o cronograma apresentados pela Unidade são adequados no momento, 

contudo o processo de avaliação e, se for o caso, de revisão dos valores dos benefícios deve ser 
adotado periodicamente.  Isso permitiria uma alocação dos recursos do PNAES mais eficaz e 
adequada às necessidades dos beneficiários, respeitadas as premissas da política assistencial 
adotadas pela universidade.  

 
AnaliseControleInterno##Recomendações: 
 
Recomendação 1: Adotar as providências constantes no cronograma de revisão periódica dos 
valores dos auxílios. Apresentar resultados no sistema Monitor. 
 
Recomendação 2: Estabelecer rotina formalizada de revisão periódica para os benefícios, com base 
na experiência obtida na primeira etapa de revisão (cronograma apresentado). 
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Recomendação 3: Atribuir valor flexível ou patamares para o Auxílio Emergencial, conforme 
cronograma apresentado. Apresentar resultados no sistema Monitor. 
 
 
1.1.1.8 CONSTATAÇÃO 
 
Benefício Auxilio Moradia, concedido no âmbito do PNAES, não está formalizado. 
Desatualização de parte de normas relativas aos outros programas de assistência estudantil.  
 
Fato 
 

Observa-se que os benefícios custeados com recursos do PNAES estão formalizados em sua 
maioria, por meio de resoluções, atos e editais. Contudo, o Auxílio Moradia é previsto somente em 
edital, isto é, sem resolução normativa. Algumas outras desatualizações, imprecisões e 
oportunidades de melhoria merecem ser observadas, conforme análise a seguir.  
Edital de Avaliação Socioeconômica 

 
O edital de avaliação socioeconômica é elaborado semestralmente. As disposições 

preliminares, item 1 dos editais nº. 01 – 01/2015 e nº. 01 – 02/2015 – Avaliação Socioeconômica 
para Acesso aos Programas de Assistência Estudantil (primeiro e segundo semestres de 2015), 
tratam especificamente da finalidade e dos objetivos do PNAES, o que pode levar à indução de que 
os Programas de Assistência Estudantil são plenamente custeados com esses recursos. No entanto, o 
item 2, que trata da finalidade da avaliação socioeconômica, traz a informação de que a “Avaliação 
Socioeconômica para acesso aos Programas de Assistência Estudantil da Universidade de Brasília 
destina-se a estudantes regularmente matriculados em disciplinas dos cursos presenciais de 
graduação e pós-graduação (mestrado e doutorado) no Campus Darcy Ribeiro (Plano Piloto), na 
Faculdade UnB - Ceilândia (FCE), na Faculdade UnB-Gama (FGA) e na Faculdade UnB-
Planaltina (FUP)”. 

 
Ressalta-se esse aspecto generalista da avaliação socioeconômica, pois muitos dos 

programas se desenvolvem independentemente dos recursos do PNAES, a exemplo do programa de 
moradia na Casa do Estudante Universitário - CEU, do Programa Vale Livro, do Programa de 
Acesso a Língua Estrangeira e do Programa Bolsa Permanência do Ministério da Educação. As 
disposições preliminares estão, portanto, em desacordo com o propósito da referida avaliação, qual 
seja verificar a condição socioeconômica de todos os alunos que solicitam acesso aos Programas de 
Assistência Estudantil. 

 
Quanto ao item 8 do edital, que prevê a possibilidade de interposição de recurso por parte 

dos alunos quanto ao resultado da avaliação socioeconômica, o link disponível para obtenção do 
formulário de recurso que consta do edital do segundo semestre, transcrito a seguir, não está ativo:  
http://www.unb.br/administracao/diretorias/dds/assistenciaestudantil/editais/2015/form_recurso_a
v.pdf 

 
Não obstante, não é claro como cada um dos componentes de avaliação descritos nos itens 

6.1 a 6.3 do edital influencia na classificação dos alunos, o que dificulta a interposição de recursos. 
O fato também é abordado no item 1.1.1.10 deste relatório. 
Edital do Programa de Moradia Estudantil 

 
Da mesma forma que o edital de Avaliação Socioeconômica, as disposições preliminares, 

item 1 do edital nº. 02 – 02/2015 (Programa de Moradia Estudantil –Graduação  e Pós-
Graduação), tratam especificamente da finalidade e dos objetivos do PNAES. Entretanto, das 
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espécies de benefícios oferecidos, apenas o Auxílio-Moradia em pecúnia dos estudantes de 
graduação é custeado com recursos do PNAES; o acesso para alunos de graduação à Casa do 
Estudante Universitário – CEU e o programa para estudantes de Pós-Graduação não o são. 

 
Complementarmente, resta inadequado citar o PNAES como fonte única dos recursos 

financeiros que custeiam os programas de moradia estudantil para alunos de graduação (PME-G) no 
item 4.1 do edital. 

 
Por fim, não fica claro no edital a ordem de aplicação dos fatores dos itens 8.2; 8.2.1 e 8.2.2, 

devendo a mesma ser mais objetiva; não fica explícita a disponibilidade de vagas para a concessão 
do auxílio moradia em pecúnia (item 3.1.1.2), embora aja previsão genérica da dependência de 
disponibilidade orçamentária (item 7.2). 
 
Edital do Programa Auxílio Socioeconômico 

 
Esse edital regula o Auxílio Socioeconômico, pago em dinheiro, integralmente com recursos 

do PNAES, aos estudantes economicamente mais vulneráveis.  
 
Em regra, o edital está bem formalizado. No entanto, destaca-se que o item 4.2 traz os 

incisos I a VIII do Decreto 7.234/2010 como sendo as áreas cujas despesas podem ser cobertas com 
o auxílio, ao passo que se tratam, na verdade, dos incisos III a X (item 3.2 do mesmo edital).  

 
Além disso, os critérios de seleção de beneficiários não estão de acordo com os previstos na 

Resolução nº 0012/2014, ensejando uma reformulação nessa resolução, tratada adiante. 
 
Resolução da Reitoria nº 0021/2011 

 
A Resolução da Reitoria nº. 0021/2011 institui e regula o Programa Auxílio-Alimentação 

para os estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação presencial da Universidade 
de Brasília. Trata-se, pois, da modalidade em que o acesso ao Programa de Alimentação é realizado 
por meio de pagamento em dinheiro (auxílio) aos estudantes socioeconomicamente vulneráveis. 

 
De acordo com o art. 1º dessa Resolução, o programa é “destinado aos estudantes inseridos 

nos Grupos Socioeconômicos I e II, que estejam regularmente matriculados nos cursos de 
graduação presenciais dos campi da Universidade de Brasília em Ceilândia, Gama e Planaltina” 
e, de acordo com o art. 4º, “perdurará até que os Restaurantes Universitários dos citados campi 
sejam construídos e postos em funcionamento” [grifos nossos]. 

 
Não obstante o caráter transitório do Auxílio-Alimentação, ressalta-se que a definição em 

grupos Socioeconômicos I e II de que trata o art. 1º da Resolução da Reitoria nº. 0021/2011 não é 
mais aplicável. De acordo com os editais de Avaliação Socioeconômica para Acesso aos Programas 
de Assistência Estudantil, a avaliação do estudante como Participante dos Programas de Assistência 
Estudantil – PPAES é que caracteriza o seu acesso ao Programa de Alimentação, seja por meio do 
acesso gratuito ao Restaurante Universitário (Programa Bolsa Alimentação), seja pela percepção do 
Auxílio-Alimentação. 

 
Durante o período de auditoria, nos foi informado que, em 2015, apenas os alunos PPAES 

do campus de Planaltina é que continuavam a perceber, até agosto, o Auxílio-Alimentação, pois os 
demais campi já possuíam restaurantes universitários em operação. O edital relativo ao segundo 
semestre de 2015 não prevê a modalidade do Auxílio Alimentação. 
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Resolução da Reitoria nº 0138/2012 
 
De acordo com art. 2º da Resolução da Reitoria nº. 0138/2012, “o programa Bolsa 

Alimentação tem por objetivo oferecer ao estudante em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica alimentação básica no Restaurante Universitário (RU), a fim de contribuir para 
sua permanência na Universidade”, e, de acordo com o art. 1º da mesma resolução, destina-se a 
“estudantes regularmente matriculados em disciplinas dos cursos presenciais de graduação e pós-
graduação (mestrado e doutorado) da Universidade de Brasília (UnB)”. 

 
Em relação a essa resolução, não resta clara a integralidade da bolsa ofertada, o que é 

reforçado pelo art. 5º, “b”, segundo o qual “compete ao RU/DAC controlar o acesso e a venda de 
créditos aos estudantes mediante a comprovação de participação no Programa Bolsa 
Alimentação”. Por se tratar de previsão normativa genérica, não chega a constituir impropriedade; a 
dúvida pode ser dirimida tanto pelo edital que regula a avaliação socioeconômica para acesso aos 
programas de assistência estudantil, segundo o qual o acesso ao RU é gratuito para os alunos 
Participantes dos Programas de Assistência Estudantil – PPAES, quanto pelo estabelecido pela 
Resolução do Conselho de Administração nº 0052/2013, que define tais alunos como isentos (grupo 
I).  

 
Deduz-se, pois, da combinação entre as normas, que o valor da bolsa é a diferença entre o 

custo da refeição e o valor subsidiado a qualquer membro da comunidade acadêmica, independente 
de sua situação socioeconômica8. Essa diferença é paga com recursos do PNAES diretamente à 
empresa fornecedora da alimentação do RU. 

 
Além disso, tendo em vista não haver distinção entre alunos de graduação e pós-graduação 

para percepção da Bolsa Alimentação, conforme art. 1º da Resolução da Reitoria nº. 0138/2012, a 
equipe de auditoria identificou um risco de que alunos de pós-graduação estivessem sendo 
custeados com recursos do PNAES, o que acabou se confirmando, conforme relatado na 
constatação 1.1.1.13. 
 
Resolução da Reitoria nº 0139/2012 

 
A Resolução da Reitoria nº. 0139/2012 disciplina o “ressarcimento” aos participantes do 

Programa Bolsa Alimentação durante períodos prolongados de não funcionamento do Restaurante 
Universitário – RU, exceto para moradores da Casa do Estudante Universitário- CEU. 

 
Apesar do uso do termo “ressarcimento”, trata-se, na verdade, de um auxílio em pecúnia 

para os estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica em eventuais períodos de não 
funcionamento prolongado do Restaurante Universitário.  

 
Sua forma de cálculo é descrita no art. 5º da referida resolução e leva em consideração o 

custo do material de consumo diário do RU no ano anterior, o qual é pago (ressarcido) aos 
beneficiários da Bolsa Alimentação de forma proporcional ao número de dias de não funcionamento 
prolongado do RU; e inversamente proporcional ao total de beneficiários do Programa Bolsa 
Alimentação, excetuados os moradores da CEU. 

                                                 
8 Existe uma definição de grupos de usuários do Restaurante Universitário da UnB dada por meio da Resolução do 
Conselho de Administração N. 0052/2013, que define também o valor a ser pago por refeição pelos usuários de cada um 
desses grupos. Essa norma define, em seu art. 1º, “a”, que os alunos participantes do Programa de Assistência Estudantil 
são isentos de qualquer pagamento, ante uma tarifa de R$2,50 paga pelos demais estudantes de graduação e pós-
graduação e também pelos servidores da FUB. 
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Tem-se, dessa forma, um benefício calculado com base na própria expectativa de gasto com 
o material de consumo do RU no exercício, isto é, um valor cujo impacto é esperado no orçamento. 
Entretanto, algumas ponderações são necessárias, conforme análise a seguir: 

 
a) Não é definido o conceito de “período prolongado” de não funcionamento do Restaurante 

Universitário, ensejando dúvidas quanto à aplicação do dispositivo; 
b)  De acordo com o Parágrafo 2º do art. 3º, a resolução “não se aplica aos moradores da Casa 

do Estudante Universitário, devendo ser considerada norma específica”; contudo, tal norma 
específica não foi apresentada à equipe de auditoria; 

c) A forma de cálculo prevista no art. 5º, “b”, leva em consideração os “estudantes 
participantes do Programa Bolsa Alimentação do Campus Universitário Darcy Ribeiro, 
exceto para moradores da CEU”; com a entrada em funcionamento de novas unidades do 
RU em outros campi, cujos estudantes também demandarão auxílio, a fórmula pode gerar 
distorções; e 

d) Não é estipulado teto para o valor do benefício, o qual deve ser determinado dentro de 
parâmetros de razoabilidade, como, por exemplo, o valor pago a título de Auxílio-
Alimentação, de que trata a Resolução da Reitoria nº. 0021/2011. 

 
Resolução do Conselho de Administração nº. 0052/2013 

 
A Resolução do Conselho de Administração nº. 0052/2013 define os grupos de usuários do 

Restaurante Universitário da UnB e o valor a ser pago por refeição pelos membros de cada um 
desses grupos. 

 
No tocante ao PNAES, define em seu art. 1º, “a”, que os estudantes participantes do 

Programa de Assistência Estudantil são isentos de pagamentos, o que foi observado como 
efetivamente cumprido durante o período de campo deste trabalho. 

 
Apesar de não constar do escopo da auditoria, verificou-se, no entanto, defasagem na 

definição dos demais grupos e respectivos valores pagos por refeição, havendo, portanto, a 
necessidade de que o Decanato de Assuntos Comunitários envide esforços para que a referida 
Resolução seja revisada. 
 
Resolução do Conselho de Administração nº. 0012/2014 

 
A Resolução do Conselho de Administração nº. 0012/2014 cria e regulamenta o Programa 

Auxílio Socioeconômico da UnB (PASeUnB), que, de acordo com o seu art. 2º, “consiste na 
concessão mensal de auxílio financeiro que tem por finalidade minimizar desigualdades sociais, 
contribuir para a permanência e a diplomação dos estudantes em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica em seu curso de graduação na UnB”. Há, no art. 9º dessa norma, a previsão de 
publicação de edital a cada semestre letivo, condicionada à disponibilidade orçamentária e 
financeira, o qual regulará diversos aspectos da concessão do benefício. 

 
Notadamente, há um conflito entre o §1º do art. 2º dessa Resolução, que disciplina que as 

ações a serem cobertas pelo programa “são aquelas relacionadas ao Art. 3º §1º, incisos I a VIII, do 
Decreto Nº 7234/2010 – PNAES”, e o art. 4º, IV, § 1º da mesma Resolução, segundo o qual “as 
atividades deverão ser desenvolvidas nas seguintes áreas: I – transporte; II – atenção à saúde; III – 
inclusão digital; IV – cultura; V – esporte; VI – creche; VII – apoio pedagógico e VIII – acesso, 
participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades e superdotação”, as quais correspondem aos incisos III a X do 
§1º do art. 3º do Decreto 7.234/2010. Aparentemente, trata-se de mero erro de redação, que pode ser 
dirimido pelo §2º do inciso IV do art. 4º, segundo o qual “as ações de assistência estudantil 
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relacionadas aos incisos I e II do §1º do Decreto 7234/2010 não são comtempladas no PASeUnB, 
pois tratam-se de auxílios previstos em editais específicos”. De fato, as modalidades previstas nos 
incisos I e II do §1º do Decreto 7234/2010 já possuem previsão de assistência9, o que ocasionaria 
benefícios em duplicidade. 

 
Outro problema identificado trata dos critérios de seleção adotados para a seleção de 

beneficiários. Notam-se diferenças entre a Resolução e o Edital que regulam o programa. 
Transcrevemos abaixo trecho do art. 12 da Resolução do Conselho de Administração nº. 
0012/2014: 

“Art. 12 – A classificação final será realizada de acordo com a pontuação obtida na 
classificação socioeconômica. Terão prioridade na ordem de classificação os 
estudantes que não possuem diploma de graduação, na seguinte ordem: 
I – menor pontuação na avaliação socioeconômica; 
II – oriundos do sistema de quotas sociais com renda per capta familiar até 1,5 9um e 
meio) salário mínimo, conforme Art. 1º, parágrafo Único da Lei nº 12.711 de 29 de 
agosto de 2012; 
III – que não possuam outros auxílios socioeconômicos ou programas de bolsas, tanto 
da UnB como de programas oficiais de governo. 
[...] 
§ 2º No caso de haver dois ou mais estudantes com a mesma pontuação, será utilizada 
a menor renda familiar per capta como critério de desempate” 

 
Por seu turno, segue o que determina o Edital que regula o 2º semestre de 2015: 

“10 – SELEÇÃO 
10.1 – O processo de seleção será realizado de acordo com o cálculo da renda per 
capita do estudante obtida na avaliação socioeconômica. 
10.2 – Terão prioridade na ordem de classificação os estudantes que não possuam 
diploma de graduação, na seguinte ordem: 

10.2.1 – menor renda per capita familiar na avaliação socioeconômica; 
10.2.2 – menor pontuação na avaliação socioeconômica 
10.2.3 – oriundos do sistema de quotas com renda per capita familiar até 1,5 (um e 
meio) salário mínimo, conforme Art. 1º, parágrafo Único da Lei nº 12.711 de 29 de 
agosto de 2012; 
10.2.4 – que não possuam outros auxílios socioeconômicos ou programas de bolsas, 
tanto da UnB como de programas oficiais de governo. 

[...] 
10.4 – Em caso de haver dois ou mais estudantes com a mesma renda familiar per 
capita será utilizada a menor pontuação, como critério de desempate.” 

 
Nota-se que os itens 10.1 e 10.4 do edital apenas reforçam o critério estabelecido no item 

10.2 e seus subitens, isto é, há duplicidade de informação.  
 
O item 10.2.4 do edital traz, como critério de desempate, não possuir outros auxílios ou 

bolsas, “tanto da UnB como de programas oficiais de governo”. No entanto, não receber outra bolsa 
paga por programas oficiais deveria ser critério de vedação, em vez de desempate, conforme 
determina o art. 3º, IV, do Decreto nº 7.416/2010. 

 

                                                 
9 O inciso I trata de moradia estudantil, que, de fato, possui edital específico. O inciso II trata de alimentação, que é 
direito automaticamente adquirido do estudante classificado como Participante dos Programas de Assistência Estudantil 
- PPAES, de acordo com as regras estabelecidas no edital de Avaliação Socioeconômica. 
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O maior problema, no entanto, é que o principal critério previsto no edital é o cálculo da 
renda familiar per capita (item 10.2.1), enquanto, na Resolução nº 0012/2014, é a menor pontuação 
na avaliação socioeconômica, ou seja, as normas estão incoerentes entre si. 
 
Resolução da Reitoria nº. 0109/2013 

 
A Resolução da Reitoria nº. 0109/2013 regulamenta o Auxílio Emergencial. De acordo com 

o art. 7º, seu pagamento é realizado em forma de pecúnia, “no valor vigente da Bolsa 
Permanência10”. A esse respeito, informa-se que a Bolsa Permanência da UnB foi transformada em 
Auxílio Socioeconômico. Pode haver também problema de interpretação em função da existência 
do Programa Bolsa Permanência, ofertado com recursos do Ministério da Educação – MEC. 

 
No artigo 10 dessa Resolução é informado que “serão disponibilizadas 25 (vinte e cinco) 

bolsas a cada mês”. Importa ressaltar que, pela própria natureza do benefício, que decorre de 
dificuldades emergenciais, inesperadas e momentâneas, esse número deva ser tratado como um teto, 
isto é, há possibilidade de que até 25 auxílios sejam concedidos mensalmente. 
 
Resolução da Reitoria nº. 0144/2012 

 
A Resolução da Reitoria nº. 0144/2012, de acordo com seu art. 1º, institui no âmbito da 

Universidade de Brasília “o Orçamento Participativo referente aos recursos do Programa Nacional 
de Assistência Estudantil (PNAES)”. Define o DAC, por meio da DDS, como responsável pela 
execução financeira e prestação de contas dos recursos oriundos do Programa; define a Comissão de 
Acompanhamento de Orçamento Participativo dos recursos do PNAES como responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização da execução orçamentária do programa; e estabelece, em linhas 
gerais, a composição dessa comissão. 

 
A iniciativa coaduna com o disposto no art. 4º do Decreto nº 7.234, segundo o qual as ações 

de assistência estudantil serão executadas considerando, entre outras, as áreas “que atendam às 
necessidades identificadas por seu corpo discente”. Amplia também a possibilidade de controle 
social do programa. Configura-se, desse modo, como boa prática adotada no âmbito do PNAES. 
 
Auxílio Moradia 

 
Trata-se da modalidade do Programa de Moradia pago em pecúnia, com recursos do 

PNAES. 
 
Não há regulamentação específica para o Auxílio Moradia, cuja previsão ocorre apenas em 

edital, além de menção no art. 29, inciso XI, do Ato da Reitoria N. 1200/2014, analisado a seguir. 
 
Ato da Reitoria nº. 1200/2014 

 
O Ato da Reitoria nº. 1200/2014 regulamenta o funcionamento da Casa do Estudante 

Universitário (CEU), a qual não é custeada com recursos do PNAES. Destaca-se apenas a previsão, 
no art. 29, inciso XI, como direito do residente da CEU, a “transferência da CEU ao auxílio 
moradia e vice-versa, por meio de demanda formal à CGCEU/DDS/DAC, de acordo com a 
disponibilidade de vaga”. 

 

                                                 
10 Também se constitui objeto de análise a verificação da adequabilidade do valor, pois, em se tratando de necessidade 
urgente e apresentada à equipe da DDS, é possível estipular um valor adequado à própria solução da necessidade 
apresentada pelo estudante. 
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A previsão do edital do Programa de Moradia Estudantil, por sua vez, é a seguinte: a CEU 
destina-se a estudantes do Campus Darcy Ribeiro, cujas famílias residem fora do Distrito Federal - 
DF e não possuam imóveis no DF (item 3.1.1.1 do edital); e o auxílio moradia destina-se a 
estudantes dos campi Darcy Ribeiro, Ceilândia, Gama e Planaltina provenientes de fora do DF (item 
3.1.1.2 do edital, combinado com item 3.1), bem como a estudantes residentes no DF, proveniente 
de áreas rurais e de regiões de difícil acesso ao seu Campus de origem (item 15.2). 

 
Em outras palavras, não há no edital do Programa de Moradia Estudantil a previsão de 

transferência da CEU ao Auxílio Moradia e vice-versa, mas regras limitadoras em função da 
proveniência e do campus dos alunos. Deve, pois, haver uma avaliação quanto à adequação do art. 
29, inciso XI do Ato da Reitoria nº. 1200/2014 e/ou a regulação da permuta entre as modalidades 
programa. 

 
Por fim, faz-se importante destacar que não foi apresentada à equipe de auditoria 

regulamentação definindo as regras de concessão do Auxílio Moradia; que esse auxílio utiliza 
recursos do PNAES; e sua previsão ocorre apenas nesse trecho do Ato da Reitoria nº. 1200/2014 e 
no edital. 
 ##/Fato## 
Causa 
 

Aprimoramentos incrementais das normas de assistência estudantil, levando a 
inconsistências ou desatualizações; mudança de composição de quase a totalidade do quadro de 
servidores da área, ocasionando perda de alguns conhecimentos, bem como inserção de novos 
critérios e metodologias, considerados mais adequados pela nova equipe; greve de servidores 
técnico-administrativos, fazendo com que a equipe de servidores presentes concentrasse seus 
esforços nas questões essenciais e emergenciais. 
  
##/Causa##Manifestação da Unidade Examinada 
 

Inicialmente, por meio do item 2 da Solicitação de Auditoria nº 201504853/001, de 
26/08/2015, solicitou-se que a unidade disponibilizasse os documentos (regimento, estatuto, 
normas, manuais, organograma, etc.) que formalizam as atividades do Setor responsável pela 
execução do PNAES. Foi fornecida uma listagem de documentos, conforme a tabela a seguir, 
também fornecida pela Unidade: 
 

NORMATIZAÇÕES DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - DDS 

SEQ. ASSUNTO 

1 
Regulamentações Federais - Lei 8742/1993 Organização da Assistência Social 
e outras providências 

2 
Regulamentações Federais - Decreto n° 7234/2010 Programa Nacional de 
Assistência Estudantil – PNAES 

3 
Regulamentações Federais - Decreto n° 7416/2010 Regulamentação da 
concessão de bolsas Universitárias 

    

4 
Regulamentações UnB - Resolução da Reitoria n. 0021/2011 Programa de 
acesso à Alimentação (pecúnia) 

5 
Regulamentações UnB - Resolução da Reitoria n. 0138/2012 Programa Bolsa 
Alimentação 
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6 
Regulamentações UnB - Resolução da Reitoria n. 0139/2012 Programa Bolsa 
Alimentação_ressarcimento - RU fechado 

7 
Regulamentações UnB - Resolução do conselho de administração n. 
0052_2013_define os grupos de usuários RU 

    

8 
Regulamentações UnB - Resolução do conselho de administração n. 
0012_2014_Programa Auxílio Socioeconômico - PASeUnB 

9 
Regulamentações UnB - Resolução da Reitoria n. 0109_2013 Concessão do 
Auxílio Emergencial - UnB 

    

10 
Regulamentações UnB - Ato da Reitoria n. 1200/2014 - Programa Moradia 
Estudantil Graduação (PME-G) - Regras de convivência 

    
11 Programa de estudantes-convênio de graduação_PEC-G Decreto n° 7948/2013 

12 
Regulamentações UnB - Programa de estudantes-convênio de graduação_PEC-
G Resolução da Reitoria n. 50/2007 (autoriza acesso RU e CEU) 

13 
Regulamentações UnB - Programa de estudantes-convênio de graduação_PEC-
G Resolução da Reitoria n. 54/2007 (ocupação CEU) 

    

14 
Regulamentações UnB - Resolução da Reitoria n. 0144/2012 Institui o 
Orçamento Participativo OP-PNAES 

    
15 Programa Assistência Estudantil MEC - Programa Bolsa Permanência MEC 
    

16 
Edital n. 01 - 1°/2015_Avaliação Socioeconômica para acesso aos Programas 
de Assistência Estudantil 

17 Edital n. 02 - 1°/2015_Programa Moradia Estudantil – PME-G  
18 Edital n. 03 - 1°/2015_Programa Auxílio Socioeconômico - PASe_UnB 

 
Em seguida, foi apresentado o seguinte questionamento realizado por meio do item 2 da 

Solicitação de Auditoria nº 201504853/003, de 16/09/2015: 
“2 – De acordo com o Edital nº 03 1º/2015, que trata da seleção de alunos para o 
Programa Auxílio Socioeconômico da Universidade de Brasília – PASeUnB, “o 
processo de seleção será realizado de acordo com o cálculo da renda per capita do 
estudante obtida na avaliação socioeconômica”. No entanto, de acordo com o art. 12 da 
Resolução nº 0012/2014, que instituiu esse programa no âmbito da Universidade “a 
classificação final será realizada de acordo com a pontuação obtida na avaliação 
socioeconômica”. Informar qual dos critérios prevalece e justificar a discrepância.” 

 
Foram apresentados os respectivos esclarecimentos, prestados por meio do Ofício 007/2015 

– DAC, de 17/09/2015: 
 

“Resposta: Desde o 1º semestre de 2015, a DDS utiliza para fins de seleção e classificação para o 
Programa Auxílio Socioeconômico (PASeUnB) o resultado do cálculo da renda per capita do 
estudante obtida na avaliação socioeconômica. Tal mudança foi sugerida pelo Decanato de 
Assuntos Comunitários (DAC) e acatada pela equipe técnica de assistentes sociais em consenso, 
considerando algumas discrepâncias verificadas na pontuação realizada pelo SAE, por meio de 
amostragem. Ademais, considerando a urgência em proporcionar aos estudantes concorrentes a 
vaga no referido Programa um método de seleção mais justo e equânime, a pontuação obtida no 
resultado do estudo socioeconômico ainda é utilizada como critério de desempate na seleção do 
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PASeUnB. Cabe registrar ainda que esse critério é recente e deverá passar  por avaliação da 
equipe técnica e do DAC quanto a sua continuidade nos próximos editais. Em caso positivo, a 
sugestão de mudança no texto da Resolução 012/2014 deverá ser apreciada pela Câmara de 
Assuntos Comunitários e pelo Conselho de Administração da FUB/UnB.” 
 
 Posteriormente, por meio de resposta ao relatório preliminar de auditoria, a Unidade se 
manifestou, em regra, de acordo com as alterações normativas propostas, encaminhando os 
seguintes cronogramas: 
 
Cronograma de revisão do Edital – Avaliação Socioeconômica 
Responsável  Etapa  Data provável  

DDS 
Reunião de revisão do Edital Avaliação Socioeconômica - 
UnB.  

25/07/2016 

DDS 
Minutar ajustes para atualização do Edital da Avaliação 
Socioeconômica - UnB .  

26/07 a 29/07/16 

DAC Análise da minuta proposta pelo DAC.  01/08/2016 

DAC  
Publicação do Edital Avaliação Socioeconômica – UnB – 
2°/2016. 

03/08/2016 

 
Cronograma de revisão do Edital – Programa Moradia Estudantil 
Responsável  Etapa  Data provável  
DDS Reunião de revisão do Edital PME-G/UnB  20/07/2016 
DDS Minutar ajustes para atualização do Edital PME-G/UnB 20/07 a 05/08/16 
DAC Análise da minuta proposta pela DDS 08/08/2016 
DAC  Publicação do Edital PME-G/UnB – 2°/2016 19/08/2016 

 
Cronograma de revisão do Edital – Auxílio Socioeconômico 
Responsável  Etapa  Data provável  
DDS Reunião de revisão do Edital PASe/UnB  1/08/2016 
DDS Minutar ajustes para atualização do Edital PASe/UnB  10/08 a 17/08/16 
DAC Análise da minuta proposta pela DDS  18/08/2016 
DAC  Publicação do Edital PASe/UnB – 2°/2016  19/08/2016 

 
Cronograma para reformular o §1º do art. 2º da Resolução do Conselho de Administração n. 
0012/2014 
Responsável  Etapa  Data provável  

DAC 
Realização de reunião com a equipe técnica da DDS sobre 
o tema e nomeação de comissão para minutar os ajustes da 
Resolução da Reitoria n. 0012/2014 

31/03/2016 

DDS 
Elaboração da minuta de revisão e atualização da 
Resolução da Reitoria n. 0012/2014 

1°/04 a 30/04/16 

DAC 
Encaminhamento da minuta da nova Resolução que cria e 
regulamenta o PASe/UnB para o(a) relator(a) da Câmara 
de Assuntos Comunitários (CAC) indicado(a) pela Decana 

10/05/2016 

CAC 
Apresentação de parecer sobre a minuta da Resolução pelo 
(a) relator(a) e deliberação pelos membros da CAC 

31/05/2016 

DAC 
Revisão da minuta, após deliberação da CAC para 
encaminhamento ao Conselho de Administração CAD para 
apreciação, com vistas à criação da Resolução. 

14/06/2016 

SOC 
Encaminhamento da minuta ao Gabinete do Reitor (GRE) 
para assinatura e publicação da Resolução  

15/07/2016 
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GRE Assinatura e publicação da Resolução pelo Reitor 24/08/2016 

 
 
Cronograma para atualização do Ato da Reitoria n° 1200/2014 
Responsável  Etapa  Data provável  
DAC  Realização de reunião com a equipe técnica da DDS sobre 

o tema para minutar os ajustes do Ato da Reitoria n. 
1200/2014.  

15/03/2016  

DDS  Elaboração da minuta de revisão e atualização da 
Resolução da Reitoria n 1200/2014.  

17/03 a 24/03/16  

DAC  Encaminhamento da minuta da nova Resolução do 
Programa Moradia Estudantil para o(a) relator(a) da 
Câmara de Assuntos Comunitários (CAC) indicado(a) pela 
Decana.  

29/04/2016  

CAC  Apresentação de parecer sobre a minuta da Resolução 
pelo(a) relator(a) e deliberação pelos membros da CAC.  

10/05/2016  

CAC  Revisão da minuta após deliberação da CAC para 
encaminhamento ao Gabinete do Reitor, com vistas à 
criação da Resolução.  

11/05 a 15/06/16  

CAC/DAC  Encaminhamento da minuta ao Gabinete do Reitor (GRE) 
para assinatura e publicação da Resolução.  

18/07/2016  

GRE  Assinatura e publicação da Resolução pelo Reitor.  25/07/2016  
 
Cronograma de Atualização da Resolução do Conselho de Administração nº 0052/2013 
Responsável  Etapa  Data provável  
DAC  Realização de reunião com a equipe técnica da DDS e do 

RU sobre o tema e nomeação de comissão para elaborar os 
ajustes da Resolução da Reitoria n. 0052/2013  

31/03/2016  

DAC  Encaminhamento da minuta de atualização da Resolução 
que regulamenta os grupos de usuários e preços de 
alimentação no RU para o(a) relator(a) da Câmara de 
Assuntos Comunitários (CAC) indicado(a) pela Decana  

10/05/2016  

CAC  Apresentação de parecer sobre a minuta da Resolução pelo 
(a) relator(a) e deliberação pelos membros da CAC.  

31/05/2016  

DAC  Revisão da minuta após deliberação da CAC para 
encaminhamento ao Conselho de Administração CAD para 
apreciação, com vistas à criação da Resolução.  

14/06/2016  

SOC  Encaminhamento da minuta ao Gabinete do Reitor (GRE) 
para assinatura e publicação da Resolução.  

15/07/2016  

GRE  Assinatura e publicação da Resolução pelo Reitor.  24/08/2016  
 

Informou ainda o seguinte: 
 
“No que se refere à recomendação [sobre atualizar a Resolução N. 0021/2011 quanto ao 

grupo beneficiário do Auxílio Alimentação], informa-se que a Resolução do CAD 0052/2013, em 
seu Art. 1º, contempla os atuais grupos de usuários do sistema do Restaurante Universitário 
(SisRu), conforme o que segue: 

a) Grupo I. Estudantes participantes do programa de assistência estudantil e estudantes 
indígenas. Isentos;  
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b) Grupo II. Estudantes estrangeiros PEC-G. Valor a ser pago por refeição: R$ 1,00 
(um real);  
c) Grupo III. Estudantes de Graduação e Pós-graduação (Stricto Sensu), e servidores 
do quadro da FUB. Valor a ser pago por refeição: R$ 2,50 (dois reais e cinquenta 
centavos);  
d) Grupo IV. Visitantes. Valor a ser por refeição: R$ 10,00 (dez reais).  

 
Em conformidade com o Art. 4º da Resolução da Reitoria N. 0021/2011, a concessão do 

auxílio alimentação perdurou até a implantação dos RUs nos Campi da UnB em Ceilândia, Gama 
e Planaltina. Com a inauguração e o pleno funcionamento dos RUs nesses campi, a citada 
resolução caiu em desuso. Desta forma, solicitaremos revogação da referida resolução.  
Em relação a Resolução 052/2014 está deverá ser revista, no sentido de separar os estudantes em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica da pós-graduação do Grupo I. 
 
[...] 
 

A motivação para a criação da Resolução N. 0139/2012 foram as recorrentes interrupções 
no funcionamento do Restaurante Universitário quando ainda prevalecia o sistema de autogestão 
do RU pela FUB/UnB, devido a diversos fatores, entre os quais: reforma na estrutura do 
restaurante, greve dos servidores técnico-administrativos, manutenções inesperadas e outros, que 
prejudicavam especialmente aos participantes do programa bolsa alimentação.  
Em 2013, com a contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições, via licitação, 
o risco de interrupção dos serviços dos RUs é quase nulo. Assim sendo, a citada resolução também 
caiu em desuso. De todo modo, a Resolução da Reitoria N. 138/2012 estabelece em seu Art. 9º que 
caberá à Administração Superior da UnB adotar medidas alternativas para alimentação dos 
estudantes participantes do Programa Bolsa Alimentação nos períodos de não funcionamento do 
RU.  
 
Neste sentido, o DAC já elaborou uma nova Resolução que regulamenta o pagamento de Auxílio 
Complementar aos estudantes de cursos presenciais de graduação da Universidade de Brasília 
Participantes do Programa Bolsa Alimentação, que desenvolvam atividades acadêmicas em 
período de recesso letivo, quando o Restaurante Universitário não estiver em funcionamento, em 
todos os campi da UnB. A referida proposta de resolução será enviada a Câmara de assuntos 
Comunitários para apreciação, respeitando o seguinte cronograma:” 
  
Cronograma para apreciação da Resolução 
Responsável  Etapa  Data provável  

DAC 
 

Encaminhamento da minuta da nova Resolução de  
pagamento de auxílio alimentação no período em que o RU 
estiver fechado para o(a) relator(a) da Câmara de Assuntos 
Comunitários (CAC) indicado(a) pela Decana 
 

29/03/2016 

CAC 
Apresentação de parecer sobre a minuta da Resolução 
pelo(a) relator(a) e deliberação pelos membros da CAC 

12/04/2016 

DAC 
Revisão da minuta após deliberação da CAC para 
encaminhamento ao Conselho de Administração para 
apreciação 

12/04 a 15/05/16 

SOC 
Encaminhamento da minuta ao Gabinete do Reitor (GRE) 
para assinatura e publicação da Resolução 

18/06/2016 

GRE  Assinatura e publicação da Resolução pelo Reitor 25/07/2016 
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“A Recomendação [quanto à atualização do art. 7º da Resolução da Reitoria N. 0109/2013] 
será atendida conforme o exposto acima na resposta à Recomendação 2 do item 1.1.1.7. 
 
[...] 
 

Conforme o que foi dito acima, na Resposta da UnB à Recomendação 2 do item 
1.1.1.8 (Constatação), a minuta da Resolução do PME-G já foi aprovada na CAC e 
aguarda aprovação no CAD. No momento, o DAC está trabalhando nas reformulações da 
minuta para atender as recomendações dos auditores.” 

 
 #/ManifestacaoUnidadeExaminada##Análise do Controle Interno 
 

Notadamente, da lista de documentos fornecida em resposta à Solicitação de Auditoria nº 
201504853/001, os itens de 1 a 3 são regulamentações de âmbito federal, que sustentam as ações de 
assistência estudantil, porém não estão no âmbito de atuação da Fundação Universidade de Brasília. 

 
Os normativos de 11 a 13 regulam o Programa de Estudantes-Convênio de Graduação – 

PEC-G, o qual se destina à formação e qualificação de estudantes estrangeiros por meio de oferta de 
vagas gratuitas em cursos de graduação. Não obstante tais normativos possam tratar de alunos 
socioeconomicamente vulneráveis, os atos não regulam os benefícios assistenciais, mas o acesso 
desse grupo de beneficiários. Não foram, pois, analisados amiúde. 

 
Da mesma forma que os normativos do PEC-G, a Bolsa Permanência do MEC (item 15) 

também não foi objeto de estudo detalhado, pois se trata de benefício não custeado com recursos do 
PNAES, fugindo ao escopo desta auditoria. 

 
Os itens de 4 a 7 regulam o Programa de Acesso à Alimentação, cujo ingresso é automático 

para os estudantes qualificados no processo de avaliação socioeconômica regulado por meio de 
Edital específico (item 16). Em regra, estão formalizados, carecendo de alguns ajustes. 

 
O Auxílio Socioeconômico é regulamentado por meio de Resolução própria (item 8), que 

necessita de regulamentação semestral por meio de edital, no qual são divulgadas as cotas 
disponíveis para o período de acordo com a disponibilidade orçamentária (item 18). Não obstante o 
argumento de que a previsão atual da regra de concessão do auxílio é de 2015 e que, se aprovada, 
será submetida para alteração do texto da Resolução nº 012/2014, não se deve permitir que tal 
contradição perdure, em respeito ao princípio da legalidade. 

 
O Auxílio Emergencial, por seu turno, é regulado por meio da Resolução da Reitoria nº. 

0109/2013, a qual estipula um limitador de benefícios a serem concedidos. Por se tratar de benefício 
decorrente de situação extraordinária, não há a previsão de editais para sua concessão. 

 
O Programa de Moradia é regulado apenas quanto ao uso da Casa Do Estudante 

Universitário – CEU (item 10). No entanto, o edital (item 17) prevê ainda a modalidade do Auxílio 
Moradia, em pecúnia, que já é utilizado por alguns estudantes. O referido auxílio possui 
importância principalmente para alunos dos campi distantes do campus Darcy Ribeiro, onde fica a 
CEU, porém carece de regulamentação. 
  
##/AnaliseControleInterno##Recomendações: 
 
Recomendação 1: Reformular as disposições preliminares do edital de Avaliação Socioeconômica; 
mencionar as fontes de recursos de cada assistência fornecida; disponibilizar formulário de recurso. 
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Recomendação 2: Reformular as disposições preliminares do edital do Programa de Moradia 
Estudantil; mencionar as fontes de recursos de cada modalidade ofertada; evidenciar as regras de 
acesso ao programa, com definição de critérios mínimos e circunstâncias passíveis de entrevista e 
visita domiciliar; mencionar limite orçamentário e/ou de cotas do Auxílio Moradia (em pecúnia). 
 
Recomendação 3: Corrigir, no item 4.2 do edital do Programa Auxílio Socioeconômico, a referência 
aos incisos do art. 3º, § 1º do Decreto 7.234/2010 previstos como áreas de utilização dos recursos 
do programa, de I a VIII para III a X. 
 
Recomendação 4: Revogar as disposições relativas ao Auxílio Alimentação que não estejam mais 
em uso e elaborar outra que regule esse auxílio para situações em que o Restaurante Universitário 
não estiver em uso. 
 
Recomendação 5: Reformular o §1º do art. 2º da Resolução do Conselho de Administração N. 
0012/2014 para que preveja que os recursos deverão ser utilizados nas áreas dos incisos de III a X 
do §1º do art. 3º do Decreto 7.234/2010; e alterar os critérios de seleção de beneficiários, a fim de 
que estejam alinhados aos previstos em edital, em observância ao princípio da legalidade. 
 
Recomendação 6: Atualizar a Resolução da Reitoria N. 0109/2013, a fim de que esteja aderente às 
novas disposições do pagamento do Auxílio Emergencial em valores flexíveis ou em patamares. 
 
Recomendação 7: Formalizar por Ato ou Resolução as regras de concessão do Auxílio Moradia 
(modalidade em pecúnia). 
 
Recomendação 8: Adequar o art. 29, inciso XI do Ato da Reitoria N. 1200/2014 e/ou o edital do 
Programa de Moradia Estudantil, a fim de disciplinar a previsão de permuta entre a Casa do 
Estudante Universitário (não custeada com recursos do PNAES) e o Auxílio Moradia (custeado 
com recursos do PNAES). 
 
Recomendação 9: Atualizar a Resolução do Conselho de Administração nº 0052/2013 em relação 
aos atuais grupos de beneficiários do Restaurante Universitário, no que  tange à definição dos 
grupos de usuários, bem como aos valores pagos. 
 
 
1.1.1.9 INFORMAÇÃO 
 
Critérios de seleção de beneficiários atendem à previsão contida no Decreto 7.234, de 19 de 
julho de 2010, em sua maioria. 
 
Fato 
 

O Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES – está regulamentado por meio do 
Decreto nº 7.234/2010 e tem por objetivos previstos em seu art. 2º: democratizar as condições de 
permanência dos jovens na educação superior pública federal; minimizar os efeitos das 
desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação superior; reduzir as taxas 
de retenção e evasão; e contribuir para a promoção da inclusão social pela educação. 

 
O caráter social do programa é reforçado pelo parágrafo único do art. 4º do referido Decreto, 

segundo o qual “as ações de assistência estudantil devem considerar a necessidade de viabilizar a 
igualdade de oportunidades, contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e agir, 

preventivamente, nas situações de retenção e evasão decorrentes da insuficiência de condições 
financeiras” [grifamos].  
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De acordo com o inciso II do Parágrafo Único do art. 5º, cabe às instituições federais de 
ensino superior “fixar requisitos para a percepção de assistência estudantil, observado o disposto 

no caput do art. 2
o” [grifamos]. 

 
Como regra objetiva de seleção de beneficiários, o Decreto traz apenas a previsão do art. 5º, 

caput, segundo o qual “serão atendidos no âmbito do PNAES prioritariamente estudantes oriundos 

da rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo e 
meio, sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas instituições federais de ensino superior” 
[grifamos]. 

 
De acordo com o art. 3º do referido Decreto, seu público alvo são “estudantes regularmente 

matriculados em cursos de graduação presencial das instituições federais de ensino superior” 
[grifamos]. 

 
Partindo desses requisitos, verifica-se, em relação aos beneficiários dos programas 

assistenciais que se utilizam de recursos do PNAES, o seguinte: 
 

� O teto remuneratório familiar para classificação dos estudantes como beneficiários dos 
Programas de Assistência Estudantil (PPAES) foi fixado em um salário mínimo e meio per 
capita, em coerência com o art. 5º do Decreto 7.234/2010.  

� Estudantes oriundos da rede pública de educação básica levam preferência nos critérios de 
desempate do Programa de Moradia e do Programa de Auxílio Socioeconômico (mediante 
menção ao art. 1º, parágrafo único da Lei 12.711/2012 nos editais de seleção desses 
programas). 

� Os benefícios do Programa Auxílio Socioeconômico, do Auxílio Moradia e do Auxílio 
Alimentação (todos em modalidade pecuniária) são ofertados apenas a alunos de graduação 
presencial; 

� Foi identificado pagamento parcialmente custeado com recursos do PNAES decorrentes de 
refeições realizadas por estudantes de pós-graduação no Restaurante Universitário – RU 
(modalidade de benefício não pecuniária), fato tratado no item 1.1.1.13 deste relatório. 
Entretanto, cerca de 97% dos beneficiários de acesso gratuito ao RU eram estudantes de 
cursos de graduação presenciais.  

� A universidade estabeleceu critérios de seleção aos programas, observando o disposto ao 
caput do art. 2º do Decreto 7.234/2010, que agem, preventivamente, em situações que 
podem ensejar retenção e evasão decorrentes da insuficiência de condições financeiras dos 
estudantes: acesso universal à alimentação gratuita para o grupo de estudantes participantes 
do programa de assistência estudantil; prioridade ao Programa de Moradia Estudantil para 
alunos de fora do Distrito Federal e de sua região geoeconômica; Auxílio Socioeconômico 
para estudantes classificados com menor renda familiar per capita. Dessa forma, considera-
se atendido o previsto no inciso II do Parágrafo Único do art. 5º do Decreto 7.234/2010. 

� De forma geral, estão adequados os requisitos adotados pela Universidade quanto aos 
beneficiários dos Programas de Assistência Estudantil. A análise das áreas de atuação (tipos 
de benefícios), de que trata o art. 3º, § 1º do Decreto 7.234/2010 é realizada no item 1.1.1.6 
deste relatório. 

  
##/Fato##1.1.1.10 CONSTATAÇÃO 
 
Falta de clareza em edital dos critérios de seleção que segregam os estudantes entre 
participantes dos programas de assistência estudantil e não participantes; perda de histórico 
dos critérios atribuídos automaticamente pelo sistema SAEWEB. 
 
Fato 
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A Avaliação Socioeconômica para acesso aos Programas de Assistência Estudantil é o meio 

pelo qual se regula o acesso dos estudantes aos mais diversos programas de assistência estudantil 
ofertados pela Diretoria de Desenvolvimento Social - DDS da Universidade de Brasília. 

 
A finalidade11 primordial desse procedimento, regulado por edital de periodicidade 

semestral, consiste em segregar alunos que demandam a assistência estudantil em PPAES 
(Participantes dos Programas de Assistência Estudantil) e NPPAES (Não Participantes dos 
Programas de Assistência Estudantil). 

 
Uma vez classificados como PPAES, os estudantes passam automaticamente a gozar do 

benefício de acesso a alimentação gratuita no Restaurante Universitário ou do Auxílio 
Alimentação12, em forma de pecúnia. Podem, ainda, mediante inscrição, solicitar a participação no 
Programa de Moradia Estudantil (PME) e no Programa de Auxílio Socioeconômico (PASeUnB), 
ambos regulados por editais específicos.  

 
Importa destacar, pois, que a qualificação como PPAES na Avaliação Socioeconômica é 

requisito para participação em qualquer dos programas regulares de assistência estudantil, razão 
pela qual se faz necessário o aprofundamento dos mecanismos de seleção dos estudantes. 

 
Para o desempenho de suas atividades operacionais, a DDS utiliza o SAE – Sistema de 

Avaliação Estudantil13, que é um software que tem como objetivo auxiliar a equipe técnica 
(Assistentes Sociais e Pedagogos) no processo de seleção dos candidatos aos benefícios oferecidos. 
O processo se inicia com o preenchimento pelo aluno de informações socioeconômicas, tais como 
renda, local de moradia, a profissão dos pais, etc. Com base nas informações fornecidas14, são 
atribuídos pontos de avaliação socioeconômica aos estudantes.  

 
Em entrevista, a equipe de auditoria verificou que os critérios utilizados pelo SAE para 

atribuir pontos aos alunos não eram de conhecimento do corpo técnico da DDS.  
Consequentemente, o sistema traz riscos quanto à qualificação dos estudantes como PPAES e 
NPPAES.  

 
As regras de negócio do SAE, conforme resposta à Solicitação nº 201504852/003, de 

16/09/2015, foram inspiradas no documento “Assistência ao Estudante – Abordagem Operacional”, 
desenvolvido pela equipe de Assistência Estudantil da Universidade Federal de Minas Gerais - 
UFMG. No decorrer dos anos, o SAE foi alterado, a fim de que fossem desconsideradas algumas de 
suas variáveis. Não há, no entanto, documento que compile o peso atual atribuído às variáveis do 
sistema. 

 
Existe, porém, um instrumental elaborado pela atual equipe da DDS que visa a dar 

transparência para o processo de seleção, o qual não está formalizado, conforme descrito no item 
1.1.1.4 deste relatório. Em regra, é atribuída uma pontuação ao estudante com base nesse 
instrumental, cuja avaliação é guardada em uma pasta. Todavia, há insegurança jurídica e falta de 
transparência no uso desse documento. 

                                                 
11 Item 2.2 do Edital de Avaliação Socioeconômica para Acesso aos Programas de Assistência Estudantil – nº 01 – 
02/2015. 
12 Apenas em campi em que o serviço de Restaurante Universitário não esteja disponível. 
13 Item 5.1 do Edital de Avaliação Socioeconômica para Acesso aos Programas de Assistência Estudantil – nº 01 – 
02/2015. 
14 As informações são validadas pelo corpo técnico da DDS, por meio de análise documental e entrevistas. 
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A falta de objetividade em relação ao peso das variáveis também é refletida no próprio edital 
de Avaliação Socioeconômica. Tomando, por exemplo, o Edital nº. 01 – 02/2015, obtêm-se os 
seguintes critérios de Avaliação Socioeconômica: 

 
“6. DA AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
 
6.1 Em conformidade com Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), 
Decreto n° 7.234, de 19 de julho de 2010, em seu Artigo 5 °, serão atendidos, 
prioritariamente, estudantes oriundos da rede pública de educação básica ou com 
renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, sem prejuízo de demais 
requisitos fixados por critérios socioeconômicos desta universidade. Na avaliação 
socioeconômica serão considerados os seguintes componentes de avaliação: 
 
6.1.1 - Renda familiar (somatório de todos os rendimentos das pessoas físicas que 
compõem o núcleo familiar, de eventuais pessoas jurídicas – empresa ou pequenos 
negócios - e renda de capital ou bens imóveis). 
 
6.1.2 - Profissão/ocupação e nível de escolaridade do(s) mantenedor(es) ou cônjuge. 
 
6.1.3 - Grupo familiar (o número de membros declarados no formulário 
socioeconômico e comprovados mediante documentação). 
 
6.1.4 - Local de moradia do estudante e da família. 
 
6.1.5 - Despesas da família com aluguel ou com financiamento da casa própria. 
 
6.1.6 - Pessoas diagnosticadas com doenças graves, degenerativas, crônicas e pessoas 
com deficiência. 
 
6.2 - Poderão ser realizados contatos com familiares, visitas domiciliares e solicitados 
outros documentos, inclusive os originais, para subsidiar a análise da situação de 
vulnerabilidade vivenciada pelo estudante e sua família. 
 
6.3 - A metodologia da Avaliação Socioeconômica para acesso aos Programas de 
Moradia Estudantil da Graduação e da Pós-Graduação inclui entrevista e, se 
necessário, visita domiciliar a ser realizada por assistente social do Campus de origem 
do estudante.” 

 
Verifica-se a existência de previsão dos critérios a serem adotados para a classificação dos 

estudantes, porém não há descrição do mecanismo de cálculo desses critérios, ordem de prioridade 
ou outra forma de aferição. Dessa forma, resta também prejudicada a possibilidade de o aluno 
recorrer ao resultado da avaliação recebida, afinal não é possível reproduzi-la com as informações 
disponibilizadas. 

 
Outro aspecto a ser considerado quanto à perda de histórico ou falta de clareza da pontuação 

é que a Resolução do Conselho de Administração nº. 0012/2014, de 31/03/2014, prevê, em seu art. 
12, que “a menor pontuação na avaliação socioeconômica” é o primeiro critério a ser observado 
para a concessão do Auxílio Socioeconômico aos estudantes PPAES que não possuam diploma de 
graduação. Tal previsão não vem sendo observada pelos editais de concessão desse benefício em 
2015, os quais trazem um critério mais facilmente aferível – menor renda familiar per capita – 
conforme relatado no item 1.1.1.8 deste relatório. 
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##/Fato## 
Causa 
 

Perda do histórico dos critérios atribuídos pelo SAE, devido documentação insuficiente na 
época de sua elaboração, bem como de suas atualizações; reformulação de quase a totalidade dos 
servidores da DDS, com a nova equipe sendo formada em meados de 2014; greve de servidores, 
que prejudicou as atividades da DDS, a qual esteve focada em situações essenciais e emergenciais; 
falta de formalização do instrumental que contém o critério de avaliação dos estudantes; 
descompasso entre editais e resoluções que regulam os benefícios assistenciais. 
  
##/Causa##Manifestação da Unidade Examinada 
 

A seguir são apresentados os questionamentos realizados por meio da Solicitação de 
Auditoria nº 201504853/003, de 16/09/2015, e os respectivos esclarecimentos, prestados por meio 
do Ofício 007/2015 – DAC, de 17/09/2015: 

 
1 – Com relação ao cálculo da “pontuação” atribuída aos alunos pelo Sistema de Assistência 
Estudantil – SAE, informar quais variáveis que impactam nessa pontuação e em que proporção. 
Justificar eventual desconhecimento das regras de cálculo. 
 

“Resposta: As variáveis utilizadas pelo Sistema SAE para pontuação dos estudantes que 
solicitam estudo socioeconômico na DDS encontram-se no Documento “Análise 
Socioeconômica – Quadro de Pontuação” (Anexo I). Disponibilizamos ainda cópia de 
instrumental apresentado pela equipe de Assistência Estudantil da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) – “Assistência ao Estudante – Abordagem 
Operacional” (Anexo 02), que inspirou a sistematização de avaliação socioeconômica 
da Universidade de Brasília (UnB).” 
 

2 – De acordo com o Edital nº 03 1º/2015, que trata da seleção de alunos para o Programa Auxílio 
Socioeconômico da Universidade de Brasília – PASeUnB, “o processo de seleção será realizado de 
acordo com o cálculo da renda per capita do estudante obtida na avaliação socioeconômica”. No 
entanto, de acordo com o art. 12 da Resolução nº 0012/2014, que instituiu esse programa no âmbito 
da Universidade “a classificação final será realizada de acordo com a pontuação obtida na 
avaliação socioeconômica”. Informar qual dos critérios prevalece e justificar a discrepância. 
 

“Resposta: Desde o 1º semestre de 2015, a DDS utiliza para fins de seleção e 
classificação para o Programa Auxílio Socioeconômico (PASeUnB) o resultado do 
cálculo da renda per capita do estudante obtida na avaliação socioeconômica. Tal 
mudança foi sugerida pelo Decanato de Assuntos Comunitários (DAC) e acatada pela 
equipe técnica de assistentes sociais em consenso, considerando algumas discrepâncias 
verificadas na pontuação realizada pelo SAE, por meio de amostragem. Ademais, 
considerando a urgência em proporcionar aos estudantes concorrentes a vaga no 
referido Programa um método de seleção mais justo e equânime, a pontuação obtida no 
resultado do estudo socioeconômico ainda é utilizada como critério de desempate na 
seleção do PASeUnB. Cabe registrar ainda que esse critério é recente e deverá passar  
por avaliação da equipe técnica e do DAC quanto a sua continuidade nos próximos 
editais. Em caso positivo, a sugestão de mudança no texto da Resolução 012/2014 
deverá ser apreciada pela Câmara de Assuntos Comunitários e pelo Conselho de 
Administração da FUB/UnB.” 
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3 – Quando da classificação dos alunos em PPAES (participantes dos programas de assistência 
estudantil) e NPPAES (não participantes), informar quais dados são fornecidos aos alunos para que 
eles possam efetuar eventuais recursos. 
 

“Resposta: Semanalmente a DDS divulga em mural o resultado dos Estudos 
Socioeconômicos concluídos pela equipe. A divulgação é realizada com os números de 
matrícula e os resultados (PPAES ou NPPAES). Os estudantes que desejarem 
visualizar e conferir o estudo socioeconômico podem solicitar à DDS o acesso a tal 
documento. Caso haja dúvida, o estudante poderá ainda solicitar atendimento com o 
profissional responsável pela realização de seu estudo, para que a análise realizada 
seja detalhada em todo o seu processo de trabalho. Via de regra, a classificação como 
NPPAES é suficiente para que os estudantes solicitem recurso ao resultado de sua 
avaliação socioeconômica. Os recursos interpostos são analisados por um grupo de 
trabalho composto por três assistentes sociais do Serviço de Programas Sociais 
SPS/DDS. Caso o estudante não concorde com o resultado, ainda poderá interpor 
recurso à Direção da DDS e ao Decanato de Assuntos Comunitários, sucessivamente.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
Análise do Controle Interno 
 

Seja qual for o critério adotado para a classificação do estudante como PPAES ou NPPAES, 
esse deve ser claro o suficiente para que o aluno possa, por conta própria, chegar à conclusão sobre 
se sua condição socioeconômica é ou não suficiente para participação nos programas assistenciais. 

 
Desse modo, independentemente de a avaliação ser realizada diretamente pelo SAE ou por 

meio de um instrumental independente, deve ficar claro para os alunos as regras de cálculo, 
possibilitando que eles consigam reproduzir a avaliação e, se for o caso, entrar com recurso contra 
os resultados.  

 
Os editais são, em última instância, os normativos divulgados a toda a comunidade 

acadêmica; estão disponíveis para consulta na internet e efetivamente regulam o processo de 
concessão de benefícios. Não devem, pois, dar margem a dúvidas e/ou a interpretações subjetivas. 

 
Por fim, ainda que as normas não reflitam mais o que o DAC e a DDS considerem 

pertinente como critérios de seleção, elas não podem permanecer em desacordo com o previsto em 
edital, devido ao princípio da legalidade e à segurança jurídica do processo. Devem, portanto, ser 
ajustadas o mais breve possível conforme critérios estabelecidos pela Administração. 
  
##/AnaliseControleInterno## 
Recomendações: 
 
Recomendação 1: Elaborar cronograma e providenciar alterações no SAEWEB, juntamente com o 
CPD, ou implantar sistema equivalente de cálculo automatizado dos atributos declarados pelo 
estudante, a fim de que a pontuação gerada pelo sistema efetivamente corresponda àquela que 
decorreria do instrumental e/ou de outra avaliação prevista no edital de avaliação socioeconômica. 
 
Recomendação 2: Documentar a implantação das regras e cálculos efetuados por sistema 
automatizado, seja no tocante às regras de negócio, seja no tocante às melhores práticas de registro 
de desenvolvimento de software, a fim de permitir eventuais ajustes futuros. 
 
Recomendação 3: Publicar, no edital de avaliação socioeconômica, em alinhamento com o novo 
sistema operacional de assistência estudantil a ser desenvolvido, os critérios objetivos que 
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qualificam o estudante demandante de assistência estudantil como PPAES ou NPPAES, de modo 
que ele possa aferir, por conta própria, seu enquadramento nas regras do programa. 
 
 
1.1.1.11 CONSTATAÇÃO 
 
Fragilidades no processo de validação das informações prestadas pelos estudantes e no 
arquivamento de seus dados. 
 
Fato 
 

A equipe de auditoria esteve por duas semanas, durante trabalho de campo, nas instalações 
da Diretoria de Desenvolvimento Social – DDS, onde conheceu as principais rotinas operacionais e 
administrativas desse setor e, assim, pôde refazer o fluxo de alguns processos considerados críticos. 

 
A etapa inicial do fluxo de seleção de alunos para participação nos programas de assistência 

estudantil oferecidos pela universidade se dá pelo preenchimento de questionário socioeconômico 
no Sistema de Assistência Estudantil – SAE, cujo acesso é disponível na página da DDS. Após o 
preenchimento desse questionário, o aluno deve se dirigir até o departamento de serviço social de 
seu campus e entregar documentação comprobatória das informações fornecidas. Caso o estudante 
não forneça a documentação, ele é desclassificado. 

 
Após avaliação dos dados e da documentação apresentados, o aluno é, de acordo com sua 

situação socioeconômica, classificado como PPAES – Participante dos Programas de Assistência 
Estudantil ou NPPAES – Não Participante dos Programas de Assistência Estudantil. Atualmente 
4680 alunos estão classificados com PPAES. 

 
Uma vez classificado como PPAES, o beneficiário passa a ter acesso ao Programa de 

Alimentação Estudantil e passa também a ter direito a se candidatar a outros dois benefícios 
regulares oferecidos no âmbito do PNAES (moradia e auxílio socioeconômico), ou seja, o programa 
de alimentação é a porta de entrada para os demais benefícios. 

 
A análise por parte dos assistentes sociais para a classificação dos estudantes como PPAES 

ou NPPAES considera a renda familiar per capita como principal variável, mas também leva em 
consideração a profissão e a escolaridade dos pais, despesas com aluguel e com prestação de 
aquisição de imóvel, o local de moradia do aluno e a comprovação de doenças graves do aluno ou 
de seu grupo familiar. A renda familiar per capita também é o principal critério de seleção de 
alunos para o Auxílio Socioeconômico. 

 
De modo a se analisar os controles administrativos instituídos nesse processo seletivo, foram 

selecionados aleatoriamente dez processos de concessão de benefícios, dos quais oito foram 
disponibilizados à equipe de auditoria; os outros dois se encontravam no campus em que o aluno 
estuda e, por conseguinte, foram dispensados.  

 
Os testes de auditoria visavam, pois, a refazer o cálculo de renda familiar per capita, bem 

como verificar a comprovação documental dos demais itens de pontuação para classificar os 
estudantes como PPAES ou NPPAES. 

 
Cada aluno possui uma pasta, no formato similar a de um prontuário médico, em que são 

registradas as ocorrências do aluno ao longo de sua permanência nos programas de assistência 
estudantil. Essas pastas são arquivadas e podem ser consultadas a qualquer momento. Nelas são 
anexados também todos os documentos comprobatórios fornecidos pelos alunos. De posse dessas 
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informações pôde-se, por meio de conferência de cálculo, avaliar se o valor atribuído à renda 
familiar per capita do estudante está adequado, bem como conferir se a documentação apresentada 
é capaz de sustentar os dados utilizados nesses cálculos. 

 
Entre as fragilidades encontradas, destaca-se o fato de esse cálculo ser feito de forma 

manual, o que, por si só, já implica em risco inerente ao processo. Os testes confirmaram essa 
hipótese, já que, nos cálculos refeitos pela equipe, diagnosticou-se erro em uma das oito pastas 
avaliadas.  

 
Em relação à documentação dos alunos, contidas nos “prontuários”, foi verificada, em um 

dos casos, ausência de documentação da mãe do aluno de que não possui renda. Isso demonstra 
ausência de padronização de entendimento já que em outros processos foi verificada a existência 
desse tipo de declaração. 

 
Em muitos casos, houve dificuldade de se identificar o documento utilizado para o cálculo 

efetuado pelo assistente social, uma vez que não há referenciação, tampouco ordem padronizada de 
arquivamento dos documentos. Entre os equívocos notados estão o lançamento de renda em 
duplicidade e o uso de valor de aluguel antigo, apesar de o aluno ter apresentado comprovante com 
valor reajustado. 

 
Dessa forma, constatou-se fragilidade nos controles administrativos na fase de seleção dos 

beneficiários. Das fragilidades identificadas, algumas são de caráter formal, como é o caso da 
ausência de estudo socioeconômico na pasta do aluno, porém realizado e salvo em sistema. No 
entanto, o erro de cálculo da renda per capita impacta diretamente na seleção de beneficiários, 
implicando em risco de desclassificação de aluno que esteja em situação de vulnerabilidade social 
ou em classificação de aluno que não esteja nessa condição. 
  
##/Fato##Causa 
 

Fragilidades nos mecanismos de controle administrativo da unidade, sobretudo quanto à 
formalização dos processos (“prontuários”) de seleção de alunos. Realização de cálculos manuais. 
 
/Causa##Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio da Solicitação de Auditoria nº 201504852/03 de 16/09/2015, foi questionado o 
seguinte: 

 
Foram analisadas as pastas de oito alunos e encontradas as ocorrências listadas abaixo, 

solicita-se manifestação da unidade quanto a cada situação apresentada: 
 
Matrícula Ocorrências 
Estudante a Renda do Pai, no valor de R$ 724,00, lançada em duplicidade. 

O valor do aluguel sofreu reajuste, conforme aditivo ao contrato anexo à pasta, 
mas o valor não foi lançado na fórmula de cálculo do indicador de renda. 

Estudante b Renda do pai lançada no cálculo do indicador de renda diferente do que consta na 
sua declaração de imposto de renda. 
Ausência de declaração da mãe de que não possui renda; 

Estudante c Ausência de estudo socioeconômico referente ao período de 1/2014. 
No estudo de 1/2012, a renda do pai utilizada no cálculo do indicador de renda está 
diferente do que consta em seu contracheque. 
Valor de referência superior a um salário mínimo, no estudo de 1/2012. 

Estudante d Aluno reside na casa do estudante, mas recebe pontuação de morador da Asa 
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Norte, impactando negativamente na sua pontuação. 
Auxílio emergencial, que não é renda fixa, foi usado como fonte de renda em seu 
estudo socioeconômico. 

 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201504852/03 de 16/09/2015 a unidade se 

manifestou nos seguintes termos: 
 
“a)  Conforme observado na documentação apresentada para realização do estudo socioeconômico 
referente ao 1º semestre de 2014, houve falha no cálculo da faixa de renda da estudante em tela. 
Um dos valores referente à renda do progenitor deve ser desconsiderado e o reajuste no valor do 
aluguel corrigido para fins de desconto; 
 
b) O valor utilizado para renda do pai foi informado pelo aluno em seu estudo socioeconômico 
preliminar. Para realizar o cálculo corretamente, o valor utilizado deve ser do contracheque 
apresentado, referente ao mês de julho de 2014, no valor de renda mensal de R$ 863,62. A época 
não havia consenso entre a equipe técnica de que declaração referente a não realização de 
atividade remunerada informal para aqueles que não possuem vínculo em Carteira de Trabalho 
e/ou contracheque deveria ser apresentada, ficando a critério do profissional a solicitação de tal 
documento;  
 
c) informa-se que a documentação referente ao estudo socioeconômico do 1º semestre de 2014 não 
consta em pasta-histórico, apesar de o estudo ter sido concluído e poder ser consultado no sistema 
SAE. Conforme observado na documentação apresentada para realização do estudo 
socioeconômico referente ao 1º semestre de 2012, foi considerado o total de proventos constante 
em contracheque de janeiro de 2012 no valor de 1404,44 e realizados os seguintes descontos: 
desconto de assistência médica (R$ 76,65), Desconto Plano Odontológico [...] (72,00), Desconto 
Vale Transporte (R$ 80,69), Desconto Vale-Alimentação (R$ 35,59) e desconto INSS Salário (R$ 
126,39), totalizando, assim, a renda líquida de R$ 1013,81. Observamos que o valor discrepante 
entre a faixa de renda do estudo socioeconômico e do contracheque apresentado é de R$ 0,69. A 
respeito do valor de referência utilizado, informa-se que, no ano de 2012, a equipe adotou o valor 
de um salário mínimo e meio (R$622,00 + R$311,00 = R$ 933,00) para base de cálculo; 
 
d) a equipe técnica entende que o estudante reside no Plano Piloto, independentemente do tipo de 
residência, tem acesso facilitado ao campus Darcy Ribeiro e por isso recebe pontuação referente 
ao seu local de moradia. Ressalte-se que tal critério não era consenso entre a equipe, mas foi 
estabelecido formalmente no 1º semestre de 2015, conforme Ata de Reunião de Equipe Técnica 
realizada no dia 15 de janeiro de 2015 (Anexo 03). A renda referente ao Auxílio Emergencial foi 
utilizada para cálculo da renda do estudante entendendo que o discente não possuía qualquer 
outra fonte de rendimento e este foi o único valor disponibilizado para análise, conforme parecer 
social da profissional responsável pelo estudo socioeconômico do 1º semestre de 2014”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
Análise do Controle Interno 
 

Com a finalidade de se analisar os controles internos estabelecidos na fase de seleção de 
alunos para os programas assistenciais oferecidos, foram verificados oito processos de um total de 
4680, que é o total de alunos que recebem algum benefício e, portanto, passaram por processo 
seletivo. 
 

Embora a quantidade de processos analisados não seja tão representativa, as fragilidades 
encontradas implicam em risco considerável de impactar no resultado da seleção, pois, da forma 
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como os controles estão instituídos hoje, existe probabilidade de serem excluídos do processo 
seletivo alunos que preencham os requisitos necessários e que tenham prioridade na seleção. 
 

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201504852/03, de 16/09/2015, a unidade não 
demonstra discordância em relação à maioria das constatações, exceto em relação à última, em que 
se questiona o fato de a pontuação do aluno ser afetada por ele residir na Casa do Estudante 
Universitário – CEU, localizada no campus Darcy Ribeiro (Asa Norte), bem como pelo uso do 
Auxílio Emergencial no seu cálculo de renda.  
 

Consideramos que o Auxílio Emergencial, por ter caráter transitório, não pode ser 
considerado renda e, se assim for, pode haver prejuízo ao aluno, já que o critério para concessão do 
PASeUnB é o de menor renda.  
 

No entender da equipe de auditoria, tampouco pode o próprio PASEUnB ser considerado 
para a finalidade do cálculo de renda, o que poderia levar o estudante a um ciclo peculiar: deixar de 
fazer jus ao benefício no período de avaliação consecutivo porque sua renda aumentou em função 
do próprio auxílio; perder o benefício e, a partir de então, voltar a ter direito de recebê-lo; e, assim, 
sucessivamente. 
 

Quanto ao fato de o aluno residir na CEU, consideramos que existe diferença relevante entre 
residir em uma das quadras do Plano Piloto e em residir em moradia coletiva fornecida pela 
universidade, afinal esse beneficiário já está em situação de vulnerabilidade social caracterizada 
pela própria DDS. Assim, entendemos que o peso da variável localidade deve ser diferente para 
alunos da CEU, de forma a não prejudicá-los. 
 

Dessa forma, não se demonstra coerente utilizar os benefícios concedidos no âmbito da 
assistência estudantil pela própria FUB para o cálculo dos índices que determinarão o recebimento 
desses mesmos benefícios, sob pena de que o aluno contemplado em um semestre tenha, por 
exemplo, o direito suspenso na avaliação seguinte. 
  
##/AnaliseControleInterno## 
Recomendações: 
 
Recomendação 1: Automatizar o cálculo da renda per capita familiar no processo de seleção de 
alunos beneficiários de programas de assistência estudantil de forma a reduzir o risco de erro, com a 
utilização de planilha eletrônica ou de incremento de função no sistema SAE. 
 
Recomendação 2: Numerar páginas dos prontuários e, no cálculo da renda per capita familiar, fazer 
referência à página em que está localizada a documentação comprobatória da receita ou despesa 
computada, como forma de evitar a omissão da documentação comprobatória. 
 
Recomendação 3: Implementar rotina administrativa de revisão periódica - check list - da 
documentação comprobatória das receitas ou despesas utilizadas no cálculo da renda per capita 
familiar. 
 
Recomendação 4: Realizar padronização dos documentos necessários para o cálculo da renda per 
capita familiar (declarações de renda, de ausência de renda, contracheques, carteira de trabalho e 
etc.) como forma de evitar disparidades na análise. 
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1.1.1.12 INFORMAÇÃO 
 
Controles internos relativos ao fluxo de pagamento de auxílios financeiros estão razoáveis. 
Fragilidades diagnosticadas se referem à desatualização cadastral, sem constituir dano ao 
erário. 
 
Fato 
 

Com a finalidade de se avaliar os controles internos na fase de pagamento dos benefícios 
oferecidos no âmbito do PNAES, foram analisados os fluxos de pagamento de quatro benefícios 
oferecidos pela UnB com recursos do programa: Programa de Auxílio Socioeconômico, Programa 
de Auxílio Emergencial, Bolsa Alimentação e Auxílio Moradia. 
 

Na figura abaixo ficam evidenciadas as etapas do fluxo de pagamentos entre as unidades da 
FUB.  

 
  Figura 1 - Fluxo de pagamento dos benefícios oferecidos no âmbito do PNAES. 

 
Fonte: DDS – Diretoria de Desenvolvimento Social 
 

Conforme a figura, o processo de pagamento dos benefícios oferecidos com os recursos do 
PNAES se inicia na DDS – Diretoria de Desenvolvimento Social, unidade responsável pela gestão 
do PNAES, e responsável, portanto, pelo estabelecimento de controles primários em relação às 
etapas preparatórias para as fases de empenho, liquidação e pagamento. 
 

Assim, a equipe da DDS realiza análise prévia à elaboração da folha de pagamentos, etapa 
em que são realizados procedimentos de controle, com a finalidade de que os pagamentos ocorram 
no montante estabelecido e para os beneficiários aptos. Após essa análise, é elaborada a lista de 
pagamentos, a qual é enviada ao DAC – Decanato de Assuntos Comunitários, onde é feito o ateste e 
a geração de LC – Lista de Credores.  
 

Após análise da folha de pagamentos e confecção da lista de credores, o processo segue para 
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a DCF - Diretoria de Contabilidade e Finanças para a realização da execução contábil: empenho, 
liquidação e pagamento da despesa.  
 

Foi descrito até o momento o procedimento de pagamento ordinário. Existe exceção a essa 
regra geral: o fluxo de pagamento do Programa de Auxílio Emergencial. Como se trata de situação 
temporária excepcional e imprevista, não é possível enquadrá-la no fluxo normal de pagamentos. 
 

Nesse caso, o aluno em situação de vulnerabilidade, após solicitação à DDS, é encaminhado 
para entrevista com Assistente Social, que emite parecer sobre o deferimento ou não do benefício. 
Os requisitos para participação são: estar regularmente matriculado em cursos presenciais de 
graduação (mínimo de 12 créditos), não ser participante dos programas de assistência estudantil e 
não exceder o recebimento de três auxílios por semestre. Constatados os requisitos para 
recebimento do benefício, a solicitação segue para aprovação da Direção da DDS e elaboração de 
folha de pagamento. Depois de autorizado pela DDS e posteriormente pelo DAC, como instância 
superior, o processo segue para a DCF para ser realizada a execução contábil e orçamentária. 
 

Os principais mecanismos de controle estabelecidos pela DDS em relação ao fluxo de 
pagamentos são os seguintes: obrigatoriedade de renovação do estudo socioeconômico; verificação 
da situação do aluno junto aos sistemas SAE e SIGRA; “auditoria interna”; e verificação de 
pendências. Após a realização desses procedimentos a unidade trata de forma individualizada as 
pendências verificadas, decidindo sobre a exclusão ou não do benefício. Trataremos a seguir sobre 
cada um desses mecanismos de controle. 
  

Renovação de Estudo Socioeconômico: a cada dois semestres, para o Programa Moradia 
Estudantil, e a cada quatro semestres, para os Programas Bolsa Alimentação e Auxílio 
Socioeconômico, o aluno deve validar junto ao serviço social sua permanência na condição 
socioeconômica que o qualificou como beneficiário. Resumidamente, os estudantes participantes 
dos programas devem apresentar documentação para uma reanálise de situação socioeconômica que 
irá classificá-lo novamente como PPAES ou NPPAES. Dessa maneira, há controle de que o 
pagamento não continue a ocorrer para alunos que conseguiram, ao longo do tempo, alterar sua 
condição econômica substancialmente.  
 

Checagem junto aos Sistemas SAE e SIGRA: de acordo com os gestores da Unidade, ocorre 
a partir de lista gerada nos referidos sistemas com os estudantes participantes de cada programa. Tal 
lista permite identificar estudantes que apresentam alguma pendência junto à DDS ou  mesmo 
junto à UnB. A lista gerada é salva em pasta no computador com a data de geração, para consulta e 
controle.  
 

Auditoria Interna: O DAC/DDS informou que vem realizando auditoria interna nas pastas-
históricos dos estudantes, por meio de amostragem aleatória ao final dos editais para detectar 
desvios que não são perceptíveis nos processos de trabalho. Esse procedimento tem possibilitado o 
desligamento de alguns estudantes dos programas de assistência estudantil por meio de abertura de 
processo segundo as regulamentações dos programas e de normativas estatutárias e regimentais da 
FUB/UnB. 
 

Verificação das pendências: após análise da lista gerada pelo SAE, os casos com pendências 
são verificados de forma individualizada pela equipe de pagamentos da DDS. De acordo com a 
Diretoria, dentre os motivos que podem gerar o desligamento do estudante de algum dos programas, 
foram citados os seguintes: estudo socioeconômico vencido, desligamento da Universidade, 
conclusão de curso superior, trancamento geral de matrícula e termo de concessão de benefícios 
sem data válida. Além disso, no sistema SIGRA (Sistema de Graduação), é possível verificar o 
desligamento do estudante, o trancamento geral de matrícula, formatura, troca de matrícula por 
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novo vestibular, etc.  
 

A partir desse fluxo diagnosticado nos trabalhos de campo, selecionamos uma amostra para 
cada um dos programas e realizamos testes de auditoria, a fim de se avaliar os mecanismos de 
controle interno em relação a cada um deles. 
 

Em relação ao programa de Auxílio Emergencial, foi selecionada uma amostra de 10 alunos. 
Em todos os casos analisados, foi constatada a existência de parecer emitido por Assistente Social 
certificando a condição de vulnerabilidade excepcional do estudante e, em alguns dos casos, foi 
registrada visita domiciliar. Todos os alunos analisados possuíam conta bancária em seu nome e 
constavam da relação enviada à DCF para pagamento.   
 

Em relação ao Programa de Auxílio Moradia (modalidade em pecúnia), foi selecionada uma 
amostra de 30 alunos, extraída da folha de pagamentos do referido programa. A partir dessa amostra 
foram realizados testes.  
 

O primeiro teste foi verificar se os alunos selecionados a partir da folha de pagamento 
estavam cadastrados no sistema SAE (cotejamento junto ao sistema) e possuíam avaliação 
socioeconômica atualizada (renovação de estudo socioeconômico). Inicialmente, foram encontrados 
os seguintes casos com indícios de pendências:  

 
Quadro 3 – Ocorrências encontradas a partir da folha de pagamento. 
Matrícula/CPF Ocorrências  
**/00671** 1.1                                       Não possui estudo 

socioeconômico no SAE desde 
2/2012. 

***.188.251-** 1.2 Não possui cadastro no SAE 
***.509.761-** 1.3 Não possui estudo 

socioeconômico no SAE desde 
2/2012. 

Fonte: elaboração própria  

 
Por meio da Solicitação de Auditoria 201504852/03 de 16/09/2015, foram apresentadas as 

possíveis inconsistências ao gestor, as quais foram devidamente justificadas conforme reprodução 
abaixo, com descaracterização pessoal: 
  
1.1. Matrícula: **/00671**: Não possui estudo socioeconômico no SAE desde o 2/2012.  
Resposta: “Conforme análise realizada, a estudante possui dois registros de matrícula nesta 
Universidade, quais sejam: **/00671** (referente ao vestibular do 1/2012) e **/01573** (referente 

ao vestibular do 2/2012). O estudo socioeconômico válido na DDS da estudante em tela tem o 

número de matrícula referente ao segundo vestibular do ano de 2012 e data do 1º semestre de 2014 

(Anexo 01). Observamos que na planilha de pagamentos do Auxílio Moradia o número de 

matrícula da referida estudante faz referência a sua primeira entrada na UnB”. 
  
1.2. CPF: ***.188.251-**: Não possui cadastro no SAE.  
Resposta: “Conforme análise realizada, observamos que houve erro de grafia na escrita do nome 
do estudante na planilha de pagamentos do Auxílio Moradia. O nome correto é [...], matrícula 

**/0178*** e possui estudo válido na DDS, datado do 2º semestre de 2014 (Anexo 02)”. 
 
1.3. CPF: ***.509.761-**: Não possui estudo socioeconômico no SAE desde 2/2012.  
Resposta: “a estudante em tela possui estudo socioeconômico válido na DDS datado do 2º semestre 
de 2014 (Anexo 03). A estudante realizou mudança de curso no 1º/2014, mas não teve troca de 
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matrícula (**/0033***), permanecendo assim com o mesmo registro de sua entrada na UnB”. 
  

Verifica-se que as justificativas apresentadas pela unidade são razoáveis, pois foram 
apresentados os estudos socioeconômicos inicialmente não identificados. As diferenças de grafia 
entre a planilha e o cadastro do SAE, a princípio, não implicam em risco elevado de que o 
pagamento tenha sido feito  à pessoa errada, já que os pagamentos são feitos diretamente em conta 
bancária do aluno, conforme seu Cadastro de Pessoa Física – CPF.  
 

Todavia, as pequenas discrepâncias expõem a necessidade de atualização cadastral dos 
beneficiários sempre que mudanças significativas ocorram, a exemplo de estudante que adquiriu 
nova matrícula. Não atualizá-las dificulta o processo de auditoria, inclusive o exercido pela própria 
DDS. 
 

Em relação ao Programa de Auxílio Socioeconômico, também foi selecionada uma amostra 
de 30 alunos a partir da folha de pagamento; foram realizados os mesmos testes realizados para o 
Programa de Auxílio Moradia e não foram verificadas ocorrências relevantes. 
 

Em nenhum dos benefícios pagos diretamente por depósito bancário foi identificado 
beneficiário não classificado como PPAES. 
 

Em relação ao Programa de Bolsa Alimentação, a metodologia adotada foi diferente, pois o 
pagamento é efetuado para a empresa fornecedora das refeições. Foram avaliados os controles de 
entrada dos beneficiários no Restaurante Universitário e o processo de geração da fatura para seu 
pagamento. Foi identificado pagamento com recursos do PNAES a alunos de pós-graduação, 
contrariando as normas do programa. O fato é abordado no item 1.1.1.13 deste relatório. 
 

Além dos testes realizados, também foram apresentados pela Unidade processos de 
verificação de denúncias apresentadas pelo corpo discente que culminaram na exclusão de 
participantes dos programas de assistência estudantil. Verifica-se, pois, que há um canal efetivo para 
o exercício do controle social dentro do departamento. 
 
  Assim, após ser realizada a avaliação do fluxo de pagamentos dos benefícios concedidos por 
meio do PNAES, bem como dos controles internos existentes para cada um dos benefícios 
oferecidos, verifica-se que existem mecanismos razoáveis de controle, com as devidas ressalvas 
apontadas em constatação específica. 
 
##/Fato## 
1.1.1.13 CONSTATAÇÃO 
 
Concessão de Bolsa Alimentação a alunos de pós-graduação com recursos do PNAES, 
contrariando art. 3º do Decreto 7.234/2010. 
 
Fato 
 

Foi constatada, por meio de análise documental e entrevista com os gestores, a utilização 
dos recursos do PNAES para pagamento de Bolsa Alimentação a alunos de pós-graduação, o que 
contraria ao disposto no caput do artigo 3º do Decreto 7.234/2010, segundo o qual os recursos desse 
programa visam ao “atendimento de estudantes regularmente matriculados em cursos de 
graduação presencial das instituições federais de ensino superior” [grifamos]. 

 
Verificou-se que, ao classificar os estudantes entre Participantes dos Programas de 

Assistência Estudantil – PPAES e Não Participantes dos Programas de Assistência Estudantil – 
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NPPAES, a Diretoria de Desenvolvimento Social – DDS não faz distinção entre alunos de 
graduação e de pós-graduação, embora essa informação possa ser facilmente aferida. O aluno 
classificado como PPAES beneficia-se automaticamente com o direito de acessar gratuitamente o 
Restaurante Universitário para até três refeições diárias: café da manhã, almoço e jantar. 

 
A equipe de auditoria realizou, então, visita in loco ao Restaurante Universitário da UnB – 

RU, onde os servidores apresentaram toda a estrutura operacional e administrativa do restaurante, 
bem como o sistema responsável por sua gestão, o SISRU. Para análise, solicitamos visita aos 
pontos de controle de entrada dos estudantes e extração de relatórios do referido sistema, os quais 
nos foram apresentados.  

 
A fatura para pagar a empresa responsável por servir refeições no Restaurante Universitário 

é obtida com base nos relatórios extraídos do SISRU. Ela é emitida com a informação da 
quantidade de refeições realizada por membros de cada um dos grupos de estudantes15 em um 
determinado período de tempo, sem que haja possibilidade de realizar consulta individualizada de 
sua composição, isto é, de quem utilizou o restaurante e de quando o utilizou. Consulta mais 
detalhada só é possível por meio de solicitação ao Centro de Informática da UnB – CPD. 

 
Parte do valor subsidiado aos estudantes do Grupo 1 (PPAES) é paga com recursos do 

PNAES, qual seja o produto do total de refeições realizadas pelos alunos desse grupo por R$2,50; o 
restante é subsidiado por outras fontes de recursos da Universidade – valor igualmente subsidiado a 
todos os demais membros da comunidade acadêmica, independentemente de sua condição 
socioeconômica.  

 
Deste modo, como não há segregação entre alunos de graduação e de pós-graduação nem no 

momento de definição entre alunos PPAES e NPPAES, nem no momento de pagamento da fatura, 
resta claro o uso de recursos do PNAES para pagamento de benefícios de alimentação a alunos de 
pós-graduação, em desacordo com o caput do artigo 3º do Decreto 7.234/2010. 
  
##/Fato##Causa 
 

Fragilidade nos controles internos no fluxo de pagamentos do Programa Auxílio 
Alimentação. 
  
##/Causa##Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio da Solicitação de Auditoria 201504852-04, de 17/08/2015, foi encaminhado o 
apontamento ora abordado, sobre o qual a Unidade apresentou a seguinte resposta: 
 

 De fato, no Grupo I não se faz a distinção entre estudantes de graduação e pós – 
graduação. Como pode ser verificado nos processos UnBDocs 63476/2015, 76102/2015, 
88333/2015 e 100009/2015, os recursos do PNAES são utilizados para o pagamento das 
refeições consumidas pelo referido grupo (estudantes em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica). A memória de cálculo é a seguinte: número de refeições do Grupo I 
contabilizadas nas faturas do período versos o valor de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta 
centavos). A diferença em relação ao custo total de cada refeição é paga com recursos da 
FUB/UnB. Com vistas a solucionar o problema, o DAC providenciará a segregação do 
Grupo 1 entre estudantes de graduação e estudantes de pós – graduação junto ao Centro de 
Informática (CPD) no Sistema do Restaurante Universitário (SISRU). 
 

                                                 
15 De acordo com a definição de grupos dada pela Resolução do Conselho de Administração nº 0052/2013. 
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Segundo dados extraídos do SAE, o número de alunos de pós – graduação classificados 
como PPAES é 121.” 
 
Após a apresentação do relatório preliminar, a Unidade se manifestou conforme a seguir: 
 
“Com a revisão da Resolução 052/2013, conforme Recomendação 4 do item 1.1.1.8 

(Constatação), haverá a segregação dos estudantes de pós-graduação do Grupo I. Informamos que 
desde a auditoria realizada pela CGU em agosto/setembro de 2015, a direção do RU vem 
excluindo o valor do número de refeições dos estudantes de pós-graduação do Grupo I. Esses 
valores são custeado com recursos da FUB/UnB” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##Análise do Controle Interno 
 

Em um primeiro momento, não é possível segregar o valor pago para subsidiar refeições a 
alunos de pós-graduação, devido à própria característica dos relatórios do SisRU, que totalizam os 
alunos por grupos, dos quais o grupo 1 é de alunos Participantes do Programa de Assistência 
Estudantil – PPAES. Tal avaliação competiria ao Centro de Informática da UnB – CPD, mediante 
consulta aos dados históricos do banco de dados.  
 

Entretanto, foi informado que apenas 121 pós–graduandos possuem acesso ao RU de forma 
gratuita, número pouco expressivo frente ao total de 4.680 beneficiários, representando pouco mais 
de 2,5 % desse montante. Importa ressaltar, também, que tais alunos, por se enquadrarem nos 
requisitos da política de assistência estudantil da FUB, fazem jus ao benefício, o tendo recebido de 
boa-fé. 
 

O que se questiona, pois, é a fonte dos recursos para pagamento das refeições. Nesse 
sentido, o fato foi apresentado à unidade, que reconheceu a impropriedade, se dispondo a 
regularizá-la.  
 

Adicionalmente, lembra-se que a maior parte do subsídio de alimentação de alunos de 
graduação e pós-graduação, em condições de vulnerabilidade ou não, é custeada com recursos da 
universidade não atinentes ao PNAES16. Não se vislumbra, pois, dificuldades em remanejar os 
recursos para adequar a situação atual às normas.  
 

Pelo fato de o acesso à alimentação gratuita ser tido, no âmbito da FUB, como direito de 
todos os alunos em condições de vulnerabilidade socioeconômica; pelo fato de a universidade 
custear ações assistenciais com recursos não provenientes do PNAES17, sem os quais o número de 
assistidos poderia ser substancialmente reduzido; e devido à baixa materialidade do fato apontado; 
opta-se por recomendar apenas a solução estruturante, concentrando a mão-de-obra especializada do 
CPD para a regularização dos pagamentos futuros, isto é, para adequar o uso de recursos do PNAES 
para custear exclusivamente alunos de graduação, na modalidade presencial. 
  
##/AnaliseControleInterno## 
 
 
 

                                                 
16 O custo de cada almoço e jantar fornecido pelo Restaurante Universitário é de R$12,33, dos quais R$9,83 são 
subsidiados pela Universidade aos seus estudantes e servidores, independentemente de classificação socioeconômica.  
17 Não obstante subsidie a maior parte do valor das refeições fornecidas pelo RU, a FUB mantém, com recursos alheios 
ao PNAES, a Casa do Estudante Universitário – CEU e todos os recursos necessários ao seu funcionamento (água, luz, 
sala de informática, etc); serviço de transporte gratuito interno ao campus Darcy Ribeiro; programa de idiomas; dentre 
outros serviços voltados a alunos em vulnerabilidade socioeconômica. 
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Recomendações: 
 
Recomendação 1: Realizar ajustes no sistema SisRU para que sejam segregados os alunos de 
graduação classificados como PPAES dos alunos de pós-graduação, de maneira a garantir que os 
recursos orçamentários do PNAES sejam utilizados exclusivamente para alunos de graduação. 
 
 
1.1.1.14 INFORMAÇÃO 
 
Contrapartidas de cunho acadêmico exigidas para concessão dos benefícios assistenciais estão 
alinhadas aos objetivos do PNAES. 
 
Fato 
 

As normas do PNAES não preveem contrapartida obrigatória para seus beneficiários, 
observando apenas que o programa deve ser implementado de forma articulada com as atividades 
de ensino, pesquisa e extensão; e com o objetivo de reduzir as taxas de retenção e evasão 
decorrentes da insuficiência de condições financeiras.  
 

A Fundação Universidade de Brasília optou por estabelecer critérios de contrapartida para a 
manutenção dos benefícios, exceto para o Programa de Alimentação, por considerá-lo um direito 
dos estudantes em condições de vulnerabilidade, conforme política de segurança alimentar do 
Decanato de Assuntos Comunitários, baseada em normas da Organização das Nações Unidas – 
ONU – e do Sistema Nacional de Segurança Alimentar – SISAN. 
 

De acordo com a Diretoria de Desenvolvimento Social - DDS, para fruir do Auxílio 
Socioeconômico – PASeUnB e do Programa de Moradia Estudantil - PME, o discente deve 
cumulativamente: 
 
a) estar matriculado no mínimo de créditos previstos para o semestre letivo, conforme 

estabelecido no currículo e no fluxo do curso no qual está matriculado; 
b) não ultrapassar dois semestres do tempo mínimo de conclusão do curso de graduação em 

que estiver matriculado; e 
c) não possuir três trancamentos gerais de matrícula em seu histórico escolar. 
 

Ainda em relação ao PASeUnB e ao PME, o estudante que realiza trancamento geral de 
matrícula por um semestre tem os benefícios suspensos; entretanto, pode solicitar à DDS sua 
reintegração aos programas, desde que tenha restabelecido a condição de aluno regular com 
matrícula ativa em disciplinas no semestre subsequente ao trancamento e esteja com o estudo 
socioeconômico válido. 
 

Para o Auxílio Emergencial, cuja análise de concessão é realizada caso a caso, exige-se, 
como contrapartida básica, que o estudante esteja matriculado em pelo menos 12 créditos 
presenciais. 
 

Nota-se que os critérios de contrapartida exigidos são de cunho acadêmico. Em nosso 
entender, tal medida se demonstra pertinente, tendo em vista os objetivos estabelecidos no art. 2º do 
Decreto 7.234/2010, especialmente os seguintes: minimizar os efeitos das desigualdades sociais e 
regionais na permanência e conclusão da educação superior; e reduzir as taxas de retenção e evasão. 
Tais contrapartidas se configuram, dessa maneira, em boa prática adotada pela Universidade de 
Brasília. 
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##/Fato## 
1.1.1.15 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência de avaliação contínua de resultados das políticas assistenciais. 
 
Fato 
 

A Unidade apresentou estudo realizado, em 2013, por solicitação da Câmara de Assuntos 
Comunitários da UnB, sobre a avaliação dos programas de assistência estudantil da UnB. Desde 
então, não houve mais avaliação dos resultados do PNAES no âmbito da Universidade de Brasília, 
conforme determina o inciso II do Parágrafo Único do art. 5º do Decreto 7.234/2010, fato 
reconhecido pelo Decanato de Assuntos Comunitários. 
 

Questionado, ainda, sobre a existência de indicadores e metas específicas para o 
acompanhamento do Programa, foi informado que, “em 2014, foi realizado o planejamento 
estratégico da FUB/UnB 2014/2017. No planejamento tático do DAC/DDS foram definidos os 
projetos de acompanhamento do Programa, que se encontram em fase inicial em virtude da 
recomposição da equipe do setor em 2014 e da greve dos servidores em 2015”. Ressaltou-se, ainda, 
que “no detalhamento dos limites orçamentários e meta física das Ações (PLOA 2015 – Ação 4002) 
a meta física prevista é de 3.645 benefícios a serem concedidos”. 
  
##/Fato## 
Causa 
 

Recente reformulação do setor, com a consequente demissão de todos os funcionários 
precarizados; ausência de capacidade técnica, até então, para formular ações de medição da 
eficácia/eficiência da política assistencial; greve de servidores; meta genérica na Lei Orçamentária 
Anual. 

 
Ao Decanato de Assuntos Comunitários compete, conforme, art. 144 do Regimento Geral da 

UnB, a coordenação geral dos programas comunitários no âmbito da Universidade. Verificou-se 
que este não priorizou a realização de avaliação dos resultados do PNAES, desde 2014, 
contrariando o que determina o art. 5° do Decreto 7.234/2010, em seu parágrafo único. 

 
#/Causa##Manifestação da Unidade Examinada 
 

De acordo com a Unidade, o Decanato de Assuntos Comunitários solicitou à Diretoria de 
Desenvolvimento Social “estudo em relação a demanda de novos ingressantes na UnB aos 
programas de assistência estudantil, bem como estudo sobre a taxa de sucesso (conclusão de curso 
superior, retenção e evasão). Contudo, devido a greve dos servidores técnico-administrativos o 
estudo foi iniciado, mas ainda não concluído”. 

 
Posteriormente à apresentação do relatório preliminar de auditoria, acrescentou as seguintes 

ponderações: 
 
“Em fevereiro de 2016, a DDS apresentou estudo sobre o desempenho dos estudantes da 

assistência estudantil, com série histórica de 2009 a 2015, em relação à taxa de sucesso 
(concluintes dos cursos de graduação) dos estudantes participantes da assistência estudantil 
desligados da UnB. Verifica-se um maior número de estudantes titulados que desligados, 
evidenciando que os programas estão de acordo com os objetivos do PNAES. Entretanto, será 
necessário que o Decanato de Ensino de Graduação fortaleça as ações de tutoria e monitoria para 
os estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica no sentido de prevenir o aumento 
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dos desligamentos nos próximos anos. Destacamos que o Fórum Nacional de Pró-Reitores de 
Assuntos Estudantis (FONAPRACE), órgão assessor da Associação dos Dirigentes de 
Universidades Federais (Andifes) está realizando discussões e grupos de trabalho para formalizar 
os processos de avaliação da Política Nacional de Assistência Estudantil. Em abril deste ano, 
serão divulgados os resultados da Pesquisa Nacional sobre o Perfil dos Estudantes das IFES, com 
dados também sobre os estudantes vinculados aos programas de Assistência Estudantil.” 

 
Quanto ao detalhamento da expectativa de cada benefício a ser concedido no âmbito do 

PNAES, informou o que segue: 
 
“Como dito no item anterior, o FONAPRACE está envidando esforços no sentido de avaliar 

os Programas de Assistência Estudantil nas IFES, inclusive com a criação de indicador de 
avaliação, tanto de impacto, quanto de processos. Assim sendo, a DDS está participando 
ativamente das discussões na expectativa de estabelecer indicadores para monitorar as metas de 
desempenho desejadas em parceria com o DEG.” 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
Análise do Controle Interno 
 

O estudo realizado em 2013 demonstra já ter havido avaliação acerca das políticas 
assistenciais no âmbito da Universidade. Resta, portanto, sistematizar esse monitoramento, de modo 
a avaliar o impacto dessas políticas ao longo do tempo, a fim de melhor gerenciá-las. 
 

Quanto à meta mencionada da PLOA, considera-se necessário detalhá-la no âmbito da 
Universidade, devido à própria diversidade de benefícios existentes e dos recursos necessários para 
a concessão de cada um deles. 
 

Destaca-se, ainda, o efeito da substituição da quase totalidade dos servidores em 2014, que 
ocasionou a perda de memória dos trabalhos que vinham sendo realizados, e a greve dos servidores, 
que afetou a DDS significativamente, inclusive no período em que ocorreu esta auditoria. Em 
função disso, considera-se apropriado formalizar os processos de trabalho, inclusive os de avaliação 
da política assistencial, a fim de mitigar riscos de descontinuidade. 
##/AnaliseControleInterno## 
Recomendações: 
 
Recomendação 1: Formalizar os processos de avaliação da política assistencial, de forma a poder 
inferir seu impacto na taxa de sucesso dos estudantes assistidos. 
 
Recomendação 2: Detalhar anualmente a expectativa de cada benefício a ser concedido e 
estabelecer indicadores para monitorar as metas de desempenho desejadas. 
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Unidade Auditada: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB 

Exercício: 2014 

Processo:  

Município: Brasília - DF 

Relatório nº: 201505005 

UCI Executora: SFC/DS/CGEDUS - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de 

Educação I 

 

 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Coordenador Geral,  

 
 

Em atendimento ao disposto no inciso II do art. 74 da Constituição Federal de 1988 e no 

art. 24 da Lei nº. 10.180/2001, apresentam-se os resultados do trabalho de Avaliação 

dos Resultados da Gestão (ARG) na Fundação Universidade de Brasília (FUB), 

realizado de acordo com os preceitos contidos na Ordem de Serviço n.º 201505005. 

 

1. Introdução 

 
 

A auditoria foi realizada em Brasília-DF, na sede da Entidade acima referenciada, em 

estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. Os 

trabalhos de campo foram realizados no período de 14 a 25 de setembro de 2015, sendo 

o período de exame de 01 de janeiro de 2014 a 30 de setembro de 2015. Nenhuma 

restrição foi imposta à realização dos exames. 

 

O tema desse trabalho de auditoria é sobre o relacionamento entre fundações de apoio e 

Instituições de Ensino Superior (IFES), o qual, em linhas gerais, se dá quando as 

fundações apoiam a execução (incluindo a gestão administrativo-financeira) de projetos 

de ensino, pesquisa, extensão, estímulo à inovação e desenvolvimento científico, 

tecnológico e institucional desenvolvidos pelas IFES. 

 

O objetivo da auditoria foi avaliar como se dá esse relacionamento na FUB, tendo como 

base os mandamentos das normas legais que o disciplinam, quais sejam: Lei nº. 

8.958/1994 e Decretos nº. 7.423/2010, 8.240/2014 e 8.241/2014. 

Dois motivos levaram à escolha do tema: 1) está diretamente ligado às atividades 

constitucionais das Universidades (ensino, pesquisa e extensão); e 2) constatação, por 
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meio de auditorias anteriores realizadas pela CGU, de inconsistências no 

relacionamento entre fundações de apoio e Universidades, o que dota o tema de alta 

criticidade1.  

 

Nesse sentido, a fim de orientar as análises da equipe, foram estabelecidas as seguintes 

questões e subquestões de auditoria:  

 

1. Em que medida os normativos sobre o relacionamento entre 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 Decreto nº 

7.423/2010? 

 

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? 

 

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? 

 

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

 

3.2. Há aprovação do projeto pelos órgãos acadêmicos da IFES relacionados? 

 

3.3. Os contratos e convênios são por tempo determinado? 

 

3.4. 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? 

 

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

 

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 8.958/94? 

 

5. 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? 

 

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

projetos (incluindo bolsas e a identificação final dos beneficiários de todos os 

pagamentos realizados pela fundação de apoio)? Há ampla publicidade desses dados, 

inclusive na internet? 

 

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. 8.958/94? 

 

                                                 
1 Criticidade: aspectos e mecanismos que podem sinalizar risco e, assim, comprometer os objetivos de um 

programa ou de uma política pública. 
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5.3. O órgão colegiado superior da IFES possui sistemática de gestão, controle e 

fiscalização de convênios/contratos? 

 

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

contrato/convênio? 

 

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. 8.958/94? 

 

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? 

 

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

próprios da universidade? 

 

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? 

 

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

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

 

 

Para responder as questões de auditoria propostas, a equipe esteve, durante o trabalho de 

campo, na Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos (DPA), vinculada ao Decanato de 

Administração (DAF), local em que foram empregados os testes de auditoria. Dentre as 

técnicas de auditoria utilizadas, destacam-se a realização de entrevistas com os gestores; 

análise documental; observação; e circularização. 

 

Na realização dos testes, utilizou-se amostra não estatística de processos, tendo como 

parâmetro de seleção aqueles projetos: 1) relevantes do ponto de vista social e 

institucional; 2) com expressivo volume de recursos financeiros; e 3) encerrados ou em 

execução no ano de 2015, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 1 – Informações sobre os Projetos da Amostra 

Projeto de Pesquisa Valor Global 
Situação 

em 2015 

Levantamento de Raças de Animais Domésticos do 

Brasil 
US$ 25,000.00 

Em 

execução 

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a 

Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído – 

CEPAC 

R$ 

8.000.000,00 
Encerrado 

Desenvolvimento de Processos Inovadores para 

Formulação de Políticas Públicas de Voluntariado em 

Megaeventos 

R$ 

1.158.767,86 
Encerrado 

Estudo da transição da crosta continental-crosta 

oceânica na região sudeste do Brasil: experimentos de 

R$ 

5.122.918,50 

Em 

execução 
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Projeto de Pesquisa Valor Global 
Situação 

em 2015 

refração sísmica profunda e magnetotelúrico e estudos 

geológicos na faixa ribeira e Bacia do Paraná - 

Transecta Refração 

Projeto Institucional para Estruturação e 

Fortalecimento da Infraestrutura de Pesquisa dos 

Grupos consolidados e Emergentes da UnB 

R$ 

9.585.667,00 

Em 

execução 

Fadiga de Cabos Condutores CA, CAA e CAL: 

Avaliação Comparativa em Termos do Parâmetro H/W 

e Cálculo de Vida Resídua 

R$ 

5.273.742,00 

Em 

execução 

Artes Marciais Tradicionais: Estudo do Processo de 

Implantação do Karatê Kyokushin no Brasil e 

Comemoração dos 40 anos da Modalidade Esportiva 

no Brasil 

R$ 859.046,00 
Em 

execução 

Estudos Especializados e Planos Estratégicos com 

Foco na Cadeia Produtiva, como Suporte na 

Confecção de Projeto Técnico, Acompanhamento à 

Implementação e Monitoramento de Empreendimentos 

Agroindustriais em Assentamentos da Reforma 

Agrária localizados na Região CO, em três Estados da 

Região SE (MG, RJ e ES) e em um Estado das Região 

N (RO) 

R$ 

25.008.457,13 

Em 

execução 

Fonte: Relatório de Atividades 2014 da FINATEC e relação apresentada pela Diretoria de Apoio a 

Projetos Acadêmicos (DPA) dos convênios vigentes com as fundações de apoio.  

Os trabalhos fundamentaram-se nas manifestações apresentadas pela FUB à equipe da 

CGU provocadas por Solicitações de Auditoria e na análise dos contratos e convênios 

acima relacionados, bem como dos normativos existentes a fim de testar a efetividade e 

a aplicação de rotinas, procedimentos e controles administrativos relativos ao 

relacionamento entre a Unidade e as respectivas fundações de apoio. 

 

O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: “Resultados dos 

Trabalhos”, que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas, e “Achados de 

Auditoria”, que contém o detalhamento das análises realizadas e o conjunto dos 

registros que embasam o documento em sua totalidade. 

 

 

2. Resultados dos trabalhos 

 
 

Antes de serem apresentados os resultados da auditoria, é importante informar que os 

fatos que fundamentam as respostas às questões e subquestões formuladas, e que estão 

presentes na segunda parte deste Relatório, foram encaminhados em 01/12/2015 à FUB 

por meio da Solicitação de Auditoria nº. 201504425/04 para manifestação da Unidade 

até o dia 11/12/2015. 

 

Em 09/12/2015 a Unidade encaminhou o Ofício nº. 0022/2015/DAF solicitando 

prorrogação de 20 dias do prazo inicialmente fixado. Em resposta, datada de 

15/12/2015, a CGU fixou a data de 18/12/2015, entretanto as respostas somente foram 

encaminhadas um mês depois, no dia 18/01/2016. 
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Uma versão preliminar deste relatório foi encaminhada para a FUB, para ciência e 

manifestação, por meio do Ofício nº 2140/2016/DS/SFC-CGU, 24/03/2016, sendo 

realizada a Reunião de Busca Conjunta de Soluções no dia 14/04/2016. A Unidade se 

manifestou por meio do Ofício nº 0260/2016/GRE/REITORIA/REITORIA, de 

20/05/2016, SEI 23106.009726/2016-09, apresentando, para a maior parte dos itens 

elencados neste relatório, providências já tomadas ou a serem tomadas, corroborando, 

assim, os achados. Desta forma, foram reproduzidas no relatório apenas as 

manifestações com informações relevantes para a análise das respectivas constatações 

ou informações. 
 

 

2.1 Fundações de Apoio e Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). 

As fundações de apoio, pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, 

surgiram num contexto de expansão das atividades das IFES, ainda na década de 70. 

Como antes do advento da Constituição Federal de 1988 elas não possuíam autonomia 

administrativa e financeira, as fundações se tornaram importantes instrumentos de 

captação de recursos e de dinamização da gestão, características que se mantiveram 

após a promulgação do Texto Constitucional devido, sobretudo, à crise econômica da 

década de 90, que provocou expressiva redução nos orçamentos das instituições 

públicas de ensino. 

 

No intuito de normatizar essa relação entre um ente privado e um ente público, houve a 

promulgação da Lei nº. 8.958/1994, que trouxe uma série de conceitos, vedações, 

procedimentos, requisitos e controles que devem ser seguidos tanto pelas instituições, 

primariamente, quanto pelas fundações de apoio de forma reflexa. 

 

Essa característica primária das universidades no que tange à aplicação dos dispositivos 

legais inerentes se justifica devido à própria supremacia do interesse público e, também, 

no fato de essas instituições serem a primeira beneficiada pelas atividades 

desempenhadas pelas fundações de apoio no contexto das atividades de ensino, pesquisa 

e extensão. Assim, mesmo em situações em que a lei determina que a fundação de apoio 

deva realizar uma atividade específica, cabe à instituição de ensino verificar se essa 

determinação está sendo cumprida.  
##/Fato## 

 

 

2.2 Em que medida os normativos sobre o relacionamento entre a FUB e as 

fundações de apoio; 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 da FUB atendem aos dispositivos legais 

previstos na Lei nº 8.958/1994 e Decreto nº 7.423/2010? 

A Lei nº. 8.958/1994, bem como seus decretos regulamentadores, cuidaram de forma 

ampla e abstrata sobre o relacionamento entre IFES e fundações de apoio devido à 

peculiar característica das universidades públicas brasileiras: a autonomia 

administrativa, financeira e didático-científica a elas outorgadas pela Constituição 

Federal de 1988. Assim, o legislador, ao se deparar com a heterogeneidade existente 

entre essas instituições, previu a necessidade de cada IFES elaborar normativos tratando 

sobre o relacionamento entre IFES e fundações de apoio, bem como sobre possibilidade 
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de participação de servidores nas atividades desenvolvidas pelas fundações no âmbito 

dos projetos e sobre bolsas a serem pagas pelas fundações a esses servidores. 

 

 Normativo sobre o relacionamento entre FUB e fundações de apoio 

O inciso V do art. 4º e o caput do art. 6º do Decreto nº. 7.423/2010 exigem que o 

relacionamento entre IFES e fundação de apoio deve estar disciplinado em norma 

própria, aprovada pelo órgão colegiado superior da instituição apoiada. 

 

A FUB elaborou a Resolução CONSUNI nº. 0017/2013, que “Normatiza o 

relacionamento entre a Fundação Universidade de Brasília – FUB e Fundações de 

Apoio, regularmente credenciadas e autorizadas”. Ao analisar o teor do documento, 

verificou-se que, além de trazer elementos já previstos tanto no Decreto acima 

referenciado quanto na Lei nº. 8.958/1994, são apresentadas peculiaridades relativas à 

instituição. 

 

Nesse sentido, a norma atende à exigência formal do Decreto de que a IFES possua um 

normativo que trate sobre a relação entre ela e as respectivas fundações de apoio. 

Entretanto, é importante destacar que ao objetivo quando dessa determinação legal foi 

prever em um único documento como se dá, em sua inteireza, essa relação no âmbito de 

cada IFES, ou seja, que, a partir da leitura de uma única norma, seja possível entendê-la 

abrangentemente. E a Resolução do CONSUNI acima mencionada não traz as 

especificidades dessa relação. 

 

Além disso, a norma possui algumas incompatibilidades com o disposto na Lei nº. 

8.958/1994 e no Decreto nº. 7.423/2010, tais como: delegação irregular de competência 

e previsão de pagamento de fornecedores vedada pela Lei. 

 

 Normativo sobre a possibilidade de as IFES autorizarem a participação de seus 

servidores em projetos desenvolvidos pelas fundações de apoio 

A Lei nº. 8.958/1994 trouxe em seu art. 4º a possibilidade de as IFES autorizarem a 

participação de seus servidores, sem prejuízo de suas atribuições funcionais, nas 

atividades realizadas pelas fundações de apoio por meio de normas aprovadas pelo 

órgão colegiado superior. 

 

Nesse sentido, a FUB foi instada a disponibilizar o normativo que prevê essa 

possibilidade. Foi encaminhada a Resolução CONSUNI nº. 0017/2013 que, de fato, 

contempla essa possibilidade de participação quando da previsão de uma série de 

requisitos para tal. 

 

 Normativo sobre as hipóteses de concessão de bolsas, referenciais de valores e 

fixação de critérios objetivos e procedimentos de autorização para participação 

remunerada de professor ou servidor em projetos de ensino, pesquisa e extensão 

 

O § 1º do art. 7º do Decreto nº. 7.423/2010 trouxe a exigência de serem disciplinadas 

pelo órgão colegiado superior das IFES as hipóteses de concessão de bolsas, e os 

referenciais de valores, bem como a fixação de critérios objetivos e procedimentos de 
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autorização para participação remunerada de professor ou servidor em projetos de 

ensino, pesquisa ou extensão. 

 

Questionada, a FUB encaminhou a Resolução do Conselho de Administração nº. 

0002/2012, a qual “Estabelece normas para pagamento de auxílio financeiro a 

estudante e a pesquisador na forma de bolsa de estudo, pesquisa e extensão e auxílios”. 

Esse normativo, embora à primeira vista pareça abarcar a exigência do Decreto, não 

trata especificamente dos projetos desenvolvidos em parceria com as fundações de 

apoio. Ou seja, os pontos relativos à concessão de bolsas e aos referenciais de valores 

não são normatizados pela resolução. 

 

O terceiro ponto, referente aos critérios e procedimentos de autorização para 

participação remunerada de professor ou servidor em projetos, também não consta no 

normativo, mas está contemplado no art. 11 da Resolução CONSUNI nº. 0017/2013.  
##/Fato## 

 

 

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

Ministério da Educação e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação? Em 

caso positivo, está dentro da validade de dois anos? 

A Lei nº. 8.958/1994 estabeleceu que as fundações de apoio, para atuarem no 

apoiamento de projetos das IFES, devem possuir registro e credenciamento no 

Ministério da Educação (MEC) e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI). 

 

Esse registro deve ser emitido por ato conjunto de ambos os ministérios e tem validade 

obrigatória de até dois anos, renovável pelo mesmo período, cabendo à fundação de 

apoio solicitá-lo junto ao MEC e ao MCTI. 

 

Foi requerido à FUB que informasse quais fundações de apoio atuam na instituição e 

que encaminhasse os respectivos processos de registro e credenciamento. Há duas 

fundações atuando junto à Universidade: FUNAPE e FINATEC. O registro e 

credenciamento da primeira foi outorgado pela Portaria Conjunta nº. 28, de 30/04/2015. 

Com relação à FINATEC, o registro e credenciamento venceu no dia 04/08/2015, 

conforme Portaria Conjunta nº. 39, de 03/07/2013, publicada no DOU de 04/07/2013, 

Seção 1. Entretanto, a FINATEC protocolou o pedido de renovação dentro do prazo 

previsto no § 4º do art. 5º do Decreto nº. 7.423/2010, o que mantém a validade do 

registro e credenciamento até a publicação da decisão final sobre o aceite ou não do 

pedido. 

  
##/Fato## 

 

 

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

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

Os normativos que regem a matéria sobre o relacionamento entre IFES e fundações de 

apoio estabelecem uma série de diretrizes relativas às formalizações dos convênios e 

contratos que materializam o início do apoiamento das fundações às IFES. Há, tanto na 

Lei nº. 8.958/1994 quanto no Decreto nº. 7.423/2010, exigências que devem ser 

observadas pelas fundações e pelas IFES. 
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Tendo em vista a gama de diretrizes, foram criadas subquestões de auditoria, a seguir 

elencadas, com o intuito de subsidiar a resposta única à questão aqui referida e que 

permitiram concluir que a FUB segue, com algumas inconsistências, as diretrizes 

estabelecidas pela legislação correlata. 

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

Os projetos são o cerne do relacionamento entre IFES e fundações de apoio. É 

unicamente por meio deles que essa relação pode existir, já que a finalidade dessa 

relação é justamente o apoio a projetos de ensino, pesquisa, extensão, estímulo à 

inovação e desenvolvimento institucional, científico e tecnológico. 

 

Todos os contratos/convênios da amostra analisada foram firmados a partir da 

existência prévia de projeto. 

 Há aprovação do projeto pelos órgãos acadêmicos da IFES relacionados? 

A Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos é a área da FUB responsável pela gestão 

dos projetos desenvolvidos no âmbito da Universidade, inclusive aqueles realizados 

com o suporte de fundações de apoio. 

 

Entretanto, notou-se que a área não exerce plenamente essa atribuição, uma vez que 

apenas cinco projetos foram apresentados à equipe de auditoria quando da solicitação 

daqueles em andamento, embora, ao ser analisado o Relatório de Atividades de 2014 da 

FINATEC (principal fundação de apoio junto à FUB), tenham sido encontrados 34 

projetos em desenvolvimento no ano de 2015. 

 

Por não ter conhecimento sobre a existência de todos esses projetos, não foi possível 

para a DPA constatar e exigir a aprovação dos órgãos colegiados, exceto com relação 

àqueles que a área tinha conhecimento (apenas três dos sete da amostra). Dessa forma, 

somente os projetos apresentados pela DPA possuíam a aprovação; os que a área não 

tinha controle, sendo necessário solicitá-los à fundação de apoio, a aprovação não 

existia. 

 

Isso demonstra que o procedimento de controle existente na diretoria para esse fim é 

eficiente em se tratando especificamente dos projetos que a DPA tinha conhecimento, 

pois dos três da amostra que passaram pela área, todos possuíam a aprovação do órgão 

colegiado. 

 Os contratos e convênios são por tempo determinado? 

Ao tratar sobre temporalidade de contratos/convênios relativos à Lei nº. 8.958/1994, 

envolve-se diretamente a temporalidade de um projeto, já que estes lastram o período de 

vigência daqueles. 

 

Justamente devido a essa característica dos projetos, a lei exigiu que os 

contratos/convênios possuíssem tempo determinado. 

 

Todos os projetos analisados na amostra possuíam tempo determinado de início e fim. 
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 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? 

O Decreto nº. 7.423/2010 exige que os instrumentos formalizadores da relação entre 

fundação de apoio e IFES detenham alguns requisitos facilitadores do controle. 

 

O primeiro desses requisitos é a necessidade de definição clara do projeto, o que, ao 

analisar os contratos/convênios, ficou constatado que os instrumentos dispõem, embora 

se limitem a informar o nome dos projetos, os quais muitas vezes são complexos e de 

difícil entendimento. O segundo requisito é a previsão dos recursos utilizados, previsão 

está satisfeita em todos os contratos/convênios. O último requisito é a existência de 

obrigações e responsabilidades de cada uma das áreas, o que também está presente em 

todos os instrumentos contratuais. 

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

Houve a exigência legal, por parte do Decreto regulamentador da Lei nº. 8.958/1994, 

que os contratos/convênios possuíssem cláusula expressa de prestação de contas. Todos 

os instrumentos da amostra auditada possuem a referida cláusula.  
##/Fato## 

 

 

2.5 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? 

O § 1º do art. 3º da Lei nº. 8.958/94 faculta às fundações de apoio a possibilidade de 

captar e receber diretamente os recursos financeiros relativos aos projetos sem o 

ingresso na Conta Única do Tesouro Nacional, desde que com autorização expressa da 

IFES. 

 

O que se extrai da leitura do artigo é que o trânsito dos recursos financeiros pela Conta 

Única é a regra, enquanto o recebimento direto pela fundação é a exceção. Tanto é 

assim que é exigida anuência da IFES para que isso aconteça.  

 

É importante frisar que não são para todos os convênios/contratos que a lei avaliza esse 

procedimento, e sim apenas para aqueles em que há um terceiro partícipe de direito 

privado, ou seja, as hipóteses a que aludem os arts. 1º-A e 1º-B. 

 

Da amostra auditada de oito convênios/contratos, constatou-se que dois deles foram 

firmados nos moldes dos artigos acima referidos. Ambos os instrumentos foram 

firmados sem a anuência da IFES, entretanto, esse procedimento só foi inserido na Lei 

nº. 8.958/1994 em 2013 com a promulgação da Lei nº. 12.863. Assim, como os dois 

contratos foram firmados antes da exigência, a situação, à época, era legal, não havendo, 

portanto, impropriedade a ser registrada. 

 

Contudo, a FUB não dispõe de procedimento capaz de identificar previamente à 

formalização dos instrumentos contratuais se a exigência aqui explanada foi atendida. 

  
##/Fato## 
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2.6 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? 

A questão de auditoria sob análise diz respeito à avaliação do atendimento, tanto pela 

IFES como por suas respectivas fundações de apoio, aos ditames da Lei nº. 8.958/94 e 

normativos correlatos, no que tange à implementação de controles internos para a 

promoção de efetivo acompanhamento e controle dos atos administrativos relacionados 

com os contratos ou convênios firmados entre essas Unidades.   

Nesse sentido, foram criadas subquestões de auditoria, a seguir elencadas, que 

subsidiaram resposta única à questão aqui referida e que permitiram concluir que a 

FUB, como instituição apoiada, não tem cumprido de forma satisfatória o papel 

estabelecido na Lei nº. 8.958/94 e normativos correlatos, e que 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 de forma parcial, necessitando maior empenho por parte da Unidade para sanar 

os problemas abaixo elencados. 

 

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

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

De acordo com o constatado nos trabalhos de campo, no âmbito da FUB não ocorre o 

registro centralizado dos dados relativos aos projetos realizados por meio da contratação 

de fundação de apoio. As informações existentes, em função do tema, encontram-se 

dispersas nas diversas diretorias relacionadas (Diretoria de Apoio a Projetos 

Acadêmicos, Diretoria de Compras, Diretoria de Materiais, Diretoria de Contabilidade e 

Finanças...) ou, ainda, com os gestores operacionais envolvidos, ou, não raro, 

principalmente nos casos de informações relativas às execuções propriamente ditas, a 

FUB finda por não possuí-las e encontra-se na situação de ter de recorrer à própria 

fundação de apoio para obtê-las. 

Constatou-se, também, a inexistência de publicação dos dados relativos aos projetos em 

boletins internos e, ainda, a publicação insatisfatória de dados dos projetos na internet, 

em função da insuficiência das informações ali apresentadas, basicamente informações 

referentes às fases de instrução e formalização, em desatendimento aos termos do 

parágrafo 2° do artigo 12 do Decreto n.º 7.423, de 31/12/2010. 

 

 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. 

8.958/94? 

A questão focou a atuação do CONSUNI, a quem, nos termos do parágrafo único do 

Art. 2º da Lei 8.958/94, em caso de recredenciamento, “deverá se manifestar quanto ao 

cumprimento pela fundação de apoio das disposições contidas no art. 4º-A.”. 

Diante das evidências observadas e coletadas durante os trabalhos de auditoria e diante 

da manifestação apresentada pela FUB sobre esta subquestão, verifica-se que não há 
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monitoramento, por parte do CONSUNI, da divulgação em site próprio, pelas fundações 

de apoio, das informações constantes no art. 4º-A da Lei nº. 8.958/94 

Esta conclusão é apoiada, ainda, pela ausência da publicação do projeto e das 

informações relativas ao projeto de pesquisa "Desenvolvimento de Processos 

Inovadores para Formulação de Políticas Públicas de Voluntariado em Megaeventos", 

Identificador Sistema FINATEC: 5458, que teve como financiadora a própria FUB, e 

pela ausência de manifestação no recredenciamento da FINATEC como Fundação de 

Apoio da Universidade de Brasília a respeito do cumprimento do disposto no artigo 4º-

A pela fundação de apoio, nos termos do Art. 2º da Lei 8.958/94. 

 

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

fiscalização de convênios/contratos? 

Verificou-se que a atuação fiscalizatória do CONSUNI em relação aos projetos 

firmados com a fundação de apoio, nos termos do art. 12 do Decreto nº 7.423/2010, não 

é realizada. 

A atuação do CONSUNI é pontual, sem viés fiscalizatório, e não inclui o 

acompanhamento da execução de projetos firmados com a fundação de apoio, ainda que 

indiretamente, de forma gerencial, por meio de subsídios fornecidos por departamentos 

específicos da FUB e/ou pelos eventuais agentes participantes.  

 

 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? 

 

O art. 13 do Decreto nº 7.423/2010 relaciona uma série de práticas que as instituições 

apoiadas devem observar para que não aconteça nas relações estabelecidas com as 

fundações de apoio.  

Além de zelar para que essas práticas não ocorram, deve observar a instituição para que 

não haja, por parte da fundação de apoio, subcontratação total ou parcial que delegue a 

terceiros a execução do objeto, nos termos do § 4º do art. 1º da Lei nº 8.958/1994. 

Dada esta subquestão de auditoria, verifica-se, nos termos da manifestação apresentada 

pela FUB, que a Universidade não possui rotina estabelecida de acompanhamento da 

execução dos projetos. Corroborando a informação prestada, verificou-se que a rotina 

existente na Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos está relacionada com as fases de 

instrução e formalização dos projetos apenas e não com a fase de execução. 

 

 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. 8.958/94? 

A Universidade, ao ser indagada sobre a questão, repassou a mesma para sua fundação 

de apoio se manifestar. No entanto, a questão não estava relacionada com as atividades 

da fundação de apoio em si, mas sobre o controle da FUB sobre essas atividades. Desta 

forma, ao deixar de apresentar resposta própria e tendo em vista a análise de subquestão 
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anterior, que permitiu verificar que a Universidade não possui rotina estabelecida de 

acompanhamento da execução dos projetos, infere-se de que esses controles não se 

encontram implementados na Universidade. 

 

 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 Universidade, ao ser indagada sobre a questão, repassou a mesma para sua fundação 

de apoio se manifestar. No entanto, a questão não estava relacionada com as atividades 

contábeis da fundação de apoio em si, mas sobre o controle da FUB sobre essas 

atividades. Desta forma, ao deixar de apresentar resposta própria e tendo em vista a 

análise de subquestão anterior, que permitiu verificar que a Universidade não possui 

rotina estabelecida de acompanhamento da execução dos projetos, infere-se de que esses 

controles não se encontram devidamente implementados na Universidade. 

Posteriormente, em manifestação apresentada ante o encaminhamento do Relatório 

Preliminar de Auditoria e da realização da Reunião de Busca Conjunta de Soluções, a 

Unidade informou procedimentos os quais estariam relacionados com ressarcimentos 

decorrentes de pagamentos indevidos ou ausência de comprovação de despesas 

elegíveis para o projeto, e não aquele decorrente da utilização de bens e serviços da 

IFES, objeto desta subquestão. 

 

 

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

próprios da Universidade? 

Constatou-se que a Universidade não tem aplicado o que preconiza o art. 6º da Lei nº 

8.958/1994 no que diz respeito ao ressarcimento, pela fundação de apoio, referente ao 

uso de laboratórios, equipamentos, instrumentos e materiais da FUB. 

A própria administração da Universidade diz não haver justificativas para a 

implementação de rotinas e procedimentos de ressarcimento uma vez que a FINATEC, 

fundação de apoio no caso verificado, “dispõe de instalações prediais, materiais 

permanentes, e equipamentos próprios”, o que, como visto e exposto na constatação 

1.1.1.16 deste relatório, não condiz com a realidade.  

 

 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? 

Baseado em informação apresentada pela Unidade, verifica-se não haver controles, 

rotinas ou procedimentos formais devidamente instituídos pela Universidade para a 

análise das prestações de contas oriundas de contratos/convênios pactuados no âmbito 

da relação entre IFES e Fundação de Apoio; havendo rotinas informais e insuficientes, 

com a realização de análises financeiras apenas, ausentes análises técnicas sobre as 
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execuções físicas dos projetos, de acordo com o constatado nos projetos selecionados 

para análise.  

Embora tenha informado, ante o encaminhamento do Relatório Preliminar de Auditoria 

e da realização da Reunião de Busca Conjunta de Soluções, procedimentos definidos 

pela Diretoria de Contabilidade e Finanças para a análise das prestações de contas, não 

foram apresentados normativos, manuais ou documentos congêneres corroborando a 

manifestação apresentada. 

De forma complementar, não foi verificada nenhuma evidência da realização desses 

procedimentos de análise das prestações de contas nos processos dos projetos já 

finalizados relacionados na amostra. 

 

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

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

Da amostra de oito projetos selecionados para análise nos trabalhos de auditoria, apenas 

um encontrava-se com o status de encerrado e este único projeto não se encontrava 

munido de relatório final de avaliação, tendo a Unidade, quando o mesmo fora 

solicitado, apresentado a prestação de contas da fundação de apoio em seu lugar, 

evidenciando que a Unidade não atendeu ao ditame do referido decreto. 

  
##/Fato## 

 

 

 

3. Conclusão 

 
 

Verificou-se, por meio do presente trabalho, que a FUB, como instituição apoiada, não 

tem cumprido de forma satisfatória o papel estabelecido na Lei nº. 8.958/94, e 

normativos correlatos, pois os controles internos implementados para o 

acompanhamento e controle dos atos administrativos relacionados aos contratos e 

convênios firmados com sua fundação de apoio são eivados de fragilidades e necessitam 

de urgente atenção e ações mais efetivas por parte da administração da Universidade. 

 

As análises sobre o relacionamento da FUB com suas fundações de apoio culminaram 

em aspectos positivamente avaliados, como: existência de normativo que trata sobre a 

relação entre ela e as fundações de apoio; existência de normativo prevendo a 

autorização da participação de servidores em projetos desenvolvidos pelas fundações de 

apoio com critérios e procedimentos; registro e credenciamento válidos das duas 

fundações atuantes junto à Universidade (FUNAPE e FINATEC); todos os 

contratos/convênios da amostra analisada foram firmados a partir da existência prévia 

de projeto; os projetos que perpassam pela Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos 

(DPA) são aprovados pelo órgão colegiado; todos os projetos analisados possuíam 

tempo determinado de início e fim; e os instrumentos contratuais continham clara 

descrição do projeto, recursos envolvidos, obrigações e responsabilidades de cada uma 

das partes e cláusula expressa sobre prestação de contas. 

 

Por outro lado, restaram evidenciadas situações em desacordo com a legislação, as quais 

demandam medidas corretivas, a saber: incompatibilidades do normativo interno com a 

Lei nº. 8.958/1994 e com o Decreto nº. 7.423/2010; projetos aprovados sem o aval da 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
14 

DPA e cujas aprovações pelo órgão colegiado não foram verificadas; inexistência de 

registro centralizado dos dados relativos aos projetos realizados por meio da contratação 

de fundação de apoio; inexistência de publicação dos dados relativos aos projetos em 

boletins internos e, ainda, publicação insatisfatória de dados dos projetos no site da 

FUB; ausência de monitoramento, por parte do CONSUNI, da divulgação em site 

próprio, pelas fundações de apoio, das informações constantes no art. 4º-A da Lei nº. 

8.958/94; inexistência de sistemática de acompanhamento para verificação se os 

recursos dos projetos são aplicados em finalidade diversa, bem como se há 

subcontratação total ou parcial; inexistência de procedimento para verificar se houve 

abertura, bem como movimentação de recursos em conta única para cada projeto; 

insuficiência de controle contábil específico dos recursos aportados e utilizados em cada 

projeto para fins de ressarcimento; rotinas informais e insuficientes para a análise das 

prestações de contas dos projetos; e inexistência de relatório final de avaliação de 

projeto finalizado. 
 

É importante destacar que em 2010 a CGU realizou auditoria especial com o intuito de 

verificar graves indícios de irregularidades no relacionamento entre Fundação 

Universitária de Brasília (FUBRA), Fundação de Estudos e Pesquisas em 

Administração (FEPAD), Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos 

(FINATEC), Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico na Área 

de Saúde (FUNSAUDE) e Fundação Universidade de Brasília (FUB). Ficou constatada 

a inexistência de controles, rotinas e procedimentos administrativos com o intuito de 

mitigar os riscos inerentes. 

 

Após esse episódio, a Lei nº. 8.958/1994 sofreu profundas alterações por meio da Lei 

nº. 12.349/2010 e Lei nº. 12.863/2013, as quais se relacionaram à instituição de 

controles e vedações mais rígidos. 

 

A partir da auditoria realizada pela CGU já citada anteriormente, da repercussão nos 

veículos de imprensa sobre as irregularidades detectadas e das alterações na legislação, 

esperava-se, na presente auditoria, que os controles internos administrativos para gestão 

dos contratos firmados com as fundações de apoio fossem aperfeiçoados, visando 

garantir que os recursos transferidos fossem aplicados regularmente, respeitando os 

preceitos estabelecidos na legislação correlata, o que, segundo os achados deste 

relatório, não ocorreu. 

 

Por fim, proferiram-se recomendações para melhoria da gestão, conforme descritas a 

seguir: 

 

a) reformular os §§ 1º e 2º do art. 6º da Resolução CONSUNI nº. 0017/2013 para 

suprimir a delegação de competência às Câmaras sobre a aprovação de limite inferior 

a 2/3 de participantes nos projetos; 

b) reformular o caput do art. 20 da Resolução CONSUNI nº. 0017/2013 para prever as 

duas hipóteses em que a realização de saques pode ser realizada; 

c) reformular o § 1º do art. 20 da Resolução CONSUNI nº. 0017/2013 para prever 

apenas a possibilidade de pagamento de despesas por meio de transferência 

eletrônica ou ordem bancária e também saques (nesse caso, informando as hipóteses 

possível previstas na Lei); 

d) reeditar a Resolução CONSUNI nº. 0017/2013 para dispor sobre as hipóteses de 

concessão de bolsas, bem como os valores referenciais, em observância ao disposto 

no § 1º do art. 7º do Decreto nº. 7.423/2010; 
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e) divulgar para ciência de toda a comunidade acadêmica a necessidade de os projetos 

de pesquisa passarem pelo crivo da DPA; 

f) determinar que as fundações de apoio atuantes junto à FUB se abstenham de firmar 

contratos/convênios, com fundamento na Lei nº. 8.958/1994, sem a anuência da 

DPA; 

g) instituir sistema único, sob responsabilidade da DPA, para cadastramento e gestão 

dos projetos a que se referem a Lei nº. 8.958/1994; 

h) promover estudo e implementar reestruturação de forma a atender ao disposto no 

parágrafo 2° do artigo 12 do Decreto n.º 7.423, de 31/12/2010, tanto no que se refere 

à centralização dos registros dos projetos acadêmicos firmados com sua fundação de 

apoio quanto no que se refere à publicidade desses registros de forma ampla, 

irrestrita e tempestiva em boletins internos e na internet; 

i) implementar rotinas, normatizando-as, definindo a atuação de seu órgão colegiado 

superior no exercício de sua competência fiscalizatória quanto ao cumprimento do 

art. 4º-A., que diz respeito à publicidade, por parte das fundações de apoio, dos 

contratos firmados e mantidos entre estes e a FUB, e suas respectivas execuções; 

j) atualizar o Estatuto e o Regimento Geral da UnB no sentido de inserir nas 

competências do Conselho Universitário as atribuições a ele imputadas pela Lei nº. 

8.958/94 e pelo Decreto 7.423/2010; 

k) implementar rotinas, normatizando-as, definindo a atuação de seu órgão colegiado 

superior no exercício de sua competência fiscalizatória dos projetos firmados com a 

fundação de apoio, nos termos do art. 12 do Decreto nº 7.423/2010; 

l) implementar, em observância aos termos do art. 13 do Decreto nº 7.423/2010, 

controles e rotinas, normatizando-as, no sentido de efetuar acompanhamento da 

regular aplicação dos recursos dos projetos pela fundação de apoio, zelando, ainda, 

para que não ocorra a subcontratação total do objeto ou a subcontratação parcial que 

delegue a execução do objeto do contrato/convênio; 

m) prover, observada a necessidade de registro centralizado (§ 2º, art. 12, Decreto nº. 

7.423/2010), o setor competente pelo acompanhamento da execução dos projetos 

firmados com a fundação de apoio com recursos humanos, materiais e tecnológicos 

adequados e suficientes para que esse possa realizar suas atribuições de maneira 

satisfatória; 

n) implementar controles e rotinas, normatizando-as, visando verificar se a fundação de 

apoio abriu e realiza a movimentação dos recursos dos projetos em conta única e 

individual e se a movimentação de recursos ocorre conforme os ditames do art. 4º-D 

da Lei nº. 8.958/94; 

o) implementar controles e rotinas, normatizando-as, visando certificar se a 

operacionalização contábil dos projetos pela fundação de apoio atende aos ditames 

da Lei nº 8.958/1994, atentando para o controle específico dos recursos aportados e 

utilizados em cada projeto para fins de ressarcimento à Universidade; 

p) criar rotina de forma a prever o estabelecimento contratual de termos para o uso de 

bens e serviços da FUB pela fundação de apoio quando verificada situação que 

configure tal necessidade, observando, especialmente, a questão de ressarcimento 

dos custos envolvidos, nos termos do art. 6º da Lei nº 8.958/1994; 

q) efetuar, em atenção ao art. 6º da Lei nº 8.958/1994, levantamento dos custos 

envolvidos na utilização, pela FINATEC, dos recursos materiais e humanos na 

execução do projeto "Fadiga de Cabos Condutores CA, CAA e CAL: Avaliação 

Comparativa em Termos do Parâmetro H/W e Cálculo de Vida Resídua", Processo 

FINATEC 2013/05330, promovendo, em seguida, o ressarcimento dos valores 

apurados e encaminhando a esta CGU documentação comprobatória das 

providências tomadas; 
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r) implementar controles e rotinas, normatizando-as, para análise das prestações de 

contas dos contratos/convênios para certificar o cumprimento dos requisitos previstos 

nos §§ 1º e 2º do art. 11 do Decreto nº. 7.423/2010; e 

s) implementar rotina, normatizando-a, de elaboração de relatório final de avaliação dos 

projetos que se findam, nos termos do § 3º do art. 11 do Decreto nº. 7.423, avaliando 

se a execução do projeto correu dentro do estabelecido, se os objetivos e metas foram 

atingidos e relacionando os bens adquiridos em seu âmbito. 

 

Diante de todo o exposto, visando ao monitoramento das ações, a FUB deverá criar 

cronograma prevendo os prazos para adoção das medidas necessárias relativas ao 

cumprimento de cada uma das recomendações acima. O cronograma deve ser 

encaminhado à CGU no prazo máximo de 15 dias após o recebimento do Relatório 

Final pela Universidade. 

 

 

Brasília/DF, 09 de junho de 2016. 

 

 

Nome: FRANCISCO AGOSTINHO DO NASCIMENTO 

Cargo: ANALISTA DE FINANCAS E CONTROLE 
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Cargo: ANALISTA DE FINANCAS E CONTROLE 

 

Assinatura:  

 

Nome: MARCIO PINTO AVALOS 

Cargo: ANALISTA DE FINANCAS E CONTROLE 

 

Assinatura:  
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_______________________________________________ 
Ordem de Serviço nº 201505005 

 

1 GESTÃO OPERACIONAL                            

1.1 Avaliação dos Resultados da Gestão  

1.1.1 Achados de Auditoria  

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Resolução adotada pelo órgão colegiado superior da FUB não contempla quesitos 

específicos do relacionamento entre a Instituição e suas fundações de apoio. 

 

Fato 
 

O Decreto nº. 7.423/2010 trouxe a exigência, tanto no inciso V do art. 4º quanto no 

caput do art. 6º, de norma, aprovada pelo órgão colegiado superior das IFES, dispondo 

sobre o relacionamento entre a instituição e as fundações de apoio. 

 

Nesse sentido, foi requerido à FUB, por meio da Solicitação de Auditoria nº. 

201504425/01, que encaminhasse para análise da equipe de auditoria a referida norma. 

Em resposta, a Unidade encaminhou a Resolução CONSUNI nº. 0017/2013, a qual 

“Normatiza o relacionamento entre a Fundação Universidade de Brasília – FUB e 

Fundações de Apoio, regularmente credenciadas e autorizadas”. 

 

A resolução traz pontos já especificados tanto na Lei nº. 8.958/1994 quanto no Decreto 

nº. 7.423/2010 com o intuito de reforçá-los junto à comunidade acadêmica da FUB. Os 

artigos foram agrupados em eixos, a saber: Dos Projetos; Da Composição das Equipes; 

Da Concessão de Bolsas; Dos Contratos e Convênios; Dos Recursos Gerenciados por 

Fundações de Apoio; Da Prestação de Contas; Das vedações; Das Disposições Finais. 

 

Além disso, o normativo traz algumas questões específicas relativas à própria 

Universidade, como por exemplo: 

a) detalhamento dos requisitos necessários que deverão compor os planos de trabalho 

dos projetos; 

b) órgãos que deverão aprovar os projetos; 

c) indicação de um gestor para cada um dos projetos e o seu necessário vínculo formal 

com a Universidade; 

d) vedação no sentido de o gestor do projeto não ser o coordenador técnico e vice-versa; 

e) diretrizes para a participação de servidores nos projetos; 

f) diretrizes para a concessão de bolsas a servidores e alunos atuantes nos projetos; 

g) elementos que deverão constar nos instrumentos contratuais; 

h) vedações relativas à execução contratual; etc. 

 

Embora haja algumas questões específicas sobre o relacionamento entre FUB e 

fundações de apoio, nota-se que a Resolução traz em quase sua totalidade as mesmas 

disposições contidas na Lei nº. 8.958/1994 e no Decreto nº. 7.423/2010, ou seja, não 

aborda aspectos aprofundados inerentes à Universidade no que tange aos projetos 

desenvolvidos com auxílio de fundações de apoio. 
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##/Fato## 

Causa 
 

O CONSUNI editou norma interna regulamentadora do relacionamento entre FUB e 

fundações de apoio sem a observância das peculiaridades relativas ao assunto no âmbito 

da Universidade. 

 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A FUB se manifestou, por meio do Ofício nº. 0019/2016/FUB-UnB, como segue: “A 

matéria será reavaliada pela Administração Superior, que procederá à revisão da 

Resolução n. 0017/2013, no tocante aos temas abordados nas recomendações dessa 

Controladoria. Será constituída equipe de trabalho para analisar todos os pontos 

relacionados nessa constatação com o intuito de atender às exigências do Decreto n. 

7.423/2010 e da Lei n. 8.958/1994.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Quando o Decreto nº. 7.423/2010 exigiu a edição de norma dispondo sobre o 

relacionamento entre IFES e fundações de apoio, o intuito foi assegurar que cada 

universidade pudesse dispor, de acordo com suas especificidades e à luz da autonomia 

constitucional, sobre toda a cadeia da relação entre IFES e fundação de apoio 

(atividades, pessoas e áreas responsáveis, prazos, diretrizes, exigências, controles, 

rotinas, procedimentos, etc.), tendo o cuidado, obviamente, de respeitar os 

mandamentos legais relativos à matéria. 

 

Ao analisar a Resolução, verificou-se que em quase sua totalidade há disposições iguais 

ao disposto na Lei n. 8.958/1994. Assim, elaborar um normativo que não contenha as 

peculiaridades inerentes à FUB é tornar a determinação legal de edição de norma 

específica inócua. 

 

No caso específico da norma analisada, nota-se que há diversas lacunas no que tange ao 

fluxo do processo, que vai desde o registro e credenciamento das fundações até a 

elaboração do relatório final de avaliação dos projetos apoiados. Ou seja, a norma não 

traz os aspectos operacionais relativos ao relacionamento entre FUB e fundações de 

apoio. 

 

Nesse sentido, sugere-se à FUB que reedite a Resolução CONSUNI nº. 0017/2013 para 

dispor de todos os processos internos e externos à Universidade que permeiam a relação 

entre esta e as fundações de apoio.  

 

A reedição da norma é uma boa prática de gestão que consolida num único documento 

normativo editado pelo órgão colegiado máximo da FUB todas as diretrizes que 

perpassam o relacionamento entre a Universidade e as fundações de apoio. Isso 

culminará nos seguintes ganhos: 

a) otimização da busca pela normatização da matéria no âmbito da FUB; 

b) eliminação da necessidade de expedição de atos pelas diferentes áreas da 

Universidade que integram as atividades; e 
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c) facilitação do controle por parte da comunidade acadêmica, dos gestores, dos órgãos 

de controle interno e externo e pelos cidadãos. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Analisar profundamente a Lei nº. 8.958/1994 e Decretos nº. 

7.423/1010, 8.240/2013 e 8.241/2013 para elaborar fluxograma contendo processos, 

atividades e tarefas relativos a toda a cadeia de relacionamento entre FUB e fundações 

de apoio, definindo áreas e responsáveis de cada processo, atividade e tarefa, bem como 

os prazos (se for o caso). 

 

Recomendação 2: Definir controles, rotinas e procedimentos de responsabilidade da 

Universidade para cada processo, atividade e tarefa, bem como as áreas responsáveis 

por aplicá-los e monitorá-los. 

 

 

1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Delegação irregular de competência. 

 

Fato 
 

O § 3º do art. 6º do Decreto nº. 7.423/2010 estabelece a obrigatoriedade de que haja, em 

cada projeto, um número mínimo de participantes vinculados às IFES de 2/3 do total de 

participantes. Entretanto, há duas exceções: a) 1/3 em casos devidamente justificados; 

ou b) inferior a 1/3, porém, devendo se limitar a no máximo 10% do número total de 

projetos. Em ambas as exceções deverá haver aprovação pelo órgão colegiado 

superior da IFES. 

 

Não obstante, o CONSUNI editou a Resolução nº. 0017/2013 prevendo no § 1º do art. 

6º que “(...) as Câmaras competentes (CPP, CEG e CEX, conforme a natureza do 

projeto), por delegação ora atribuída pelo CONSUNI, poderão aprovar (...)” e no § 2º 

do mesmo artigo que “Podem ser admitidos projetos com participação inferior a um 

terço, em casos devidamente justificados pela unidade interessada e aprovados pelas 

Câmaras competentes (CPP, CEG e CEX, conforme a natureza do projeto), por 

delegação ora atribuída pelo CONSUNI (...)” (Originais sem grifo). 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Inobservância, pelo CONSUNI, de mandamento legal sobre a competência para 

autorização de limite de participantes vinculados à FUB inferior a 2/3 nos projetos 

desenvolvidos pelas fundações de apoio.  

   
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A FUB informou, mediante o Ofício nº. 0019/2016/FUB-UnB, que “O caso será 

apresentado à Administração Superior para conhecimento e revisão da Resolução n. 

0017/2013.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
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Conforme citado anteriormente, a Resolução do CONSUNI delegou competência a 

Câmaras para aprovador quantitativo diverso do número de servidores mínimo 

estabelecido pelo Decreto nº. 7.423/2010. 

 

As Câmaras de Ensino de Graduação (CEG), de Extensão (CEX) e de Pesquisa e Pós-

Graduação (CPP) são órgãos que integram o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

da FUB, conforme § 1º do art. 16 do Estatuto e Regimento Geral da UnB. Como esses 

órgãos não integram o CONSUNI, que é o órgão colegiado superior da UnB, a 

competência de aprovação do quantitativo inferior a 2/3 de participantes nos projetos 

desenvolvidos no âmbito da Universidade não poderia a eles ser delegada. 

 

Ao analisar o texto do dispositivo legal, nota-se que não houve possibilidade de 

delegação de competência. Essa ausência não autoriza o CONSUNI a realizá-la, pois a 

regra, conforme elucida a doutrina administrativista brasileira, é de possibilidade de 

delegação quando o próprio ato assim permitir. Portanto, como não há permissão 

expressa de delegação, esta não poderia ser realizada. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Reformular os §§ 1º e 2º do art. 6º da Resolução CONSUNI nº. 

0017/2013 para suprimir a delegação de competência às Câmaras sobre a aprovação de 

limite inferior a 2/3 de participantes nos projetos. 

 

 

1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 

Previsão de modalidade de pagamento vedada pela Lei nº. 8.958/1994. 

 

Fato 
 

A Resolução CONSUNI nº. 0017/2013, que dispõe acerca do relacionamento entre UnB 

e fundações de apoio previu no § 1º do art. 20 que “O pagamento de despesas do 

projeto será realizado, exclusivamente, mediante cheque nominativo, ordem bancária, 

transferência eletrônica disponível ou outra modalidade de saque autorizada pelo 

Banco Central do Brasil, em que fique identificado o favorecido por meio do nome e 

Cadastro de Pessoas Físicas, quando pessoa física, ou a razão social e Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, quando pessoa jurídica”. (Original sem grifos) 

 

O art. 4º-D da Lei nº. 8.958/1994, incluído pela Lei nº. 12.863/2013, por outro lado, 

vedou expressamente a possibilidade de movimentação de recursos dos projetos 

gerenciados pelas fundações de apoio de outro modo que não seja por meio eletrônico. 

Além disso, estabeleceu que os pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços 

deverão ser realizados em conta corrente de sua titularidade. 

 

A Resolução CONSUNI nº. 0017/2013 previu outras possibilidades de pagamento a 

fornecedores não contempladas pelo art. 4º-D da Lei nº. 8.958/1994, quais sejam: 

cheque nominativo e saque. 

 

Nota-se que o comando do dispositivo, quando menciona “cheque nominativo” vai de 

encontro ao estabelecido pela Lei, pois o texto desta é claro ao dispor sobre a 

exclusividade de movimentação eletrônica de recursos. 
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Com relação a saque, o § 1º do art. 4º-D o permite: 

a) em situações excepcionais e devidamente justificadas para pagamento de pessoas 

físicas que não possuam conta bancária; ou 

b) para pagamento de despesas de pequeno vulto, que correspondem a até R$ 800,00 

(art. 39 do Decreto nº. 8.241/2014). 

 

Assim, considerar o saque como uma forma normal e comum de pagamento de despesas 

(com exceção das hipóteses acima), afronta o disposto na Lei. 

 

Entretanto, é válido ressalvar que o comando legal determinando o uso de meios 

eletrônicos se deu a partir da promulgação da Lei nº. 12/863 em 24/09/2013, ou seja, 

após a entrada em vigor da Resolução CONSUNI nº. 0017/2013, que se deu em 

13/06/2013. Ocorre que, mesmo após a mudança da legislação, a FUB não procedeu à 

alteração da sua norma interna e, além disso, ficou constatado, após análise dos 

respectivos extratos das contas correntes, que houve pagamentos por meio de cheques 

em sete dos oito contratos/convênios da amostra auditada. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

O CONSUNI não alterou a Resolução nº. 0017/2013 para excluir a possibilidade de 

movimentação de recursos por meio de cheques nominais mesmo após a edição da Lei 

nº. 12.863/2013, que inseriu o art. 4-D na Lei nº. 8.958/1994 prevendo a exclusividade 

de movimentação de recursos por meio eletrônico. 

 

Ao Decanato de Administração (DAF) compete o controle e acompanhamento de 

contratos e convênios e instrumentos similares relativos a projetos acadêmicos no 

âmbito da FUB. Nesse sentido, tendo em vista que a Resolução nº. 0017/2013, a qual 

trata sobre o relacionamento entre FUB e fundações de apoio, está estritamente 

relacionada ao assunto, cabe ao referido decanato provocar o CONSUNI para que 

proceda à revisão do normativo. 

   
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº. 0019/2016/FUB-UnB, a instituição informou “(...) que 

atualmente a UnB não movimenta os recursos de projetos por meio de cheque 

nominativo, embora essa possibilidade exista na norma vigente. As transações são 

realizadas por ordem bancária. Ademais, reitero que a matéria será reavaliada pela 

Administração Superior, que procederá à revisão da Resolução n. 0017/2013, para 

adequação da movimentação eletrônica dos recursos de projeto e da modalidade de 

saque para o atendimento das disposições da Lei n. 8.958/1994.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A FUB informou que mesmo havendo previsão normativa interna no sentido de permitir 

a movimentação de recursos por cheque nominal, essa prática não ocorre. Além disso, 

informou que providenciará a revisão da Resolução CONSUNI nº. 0017/2013. 

 

Conforme relatado anteriormente, embora a FUB tenha comunicado em sua 

manifestação que a Universidade não realiza movimentação de recursos dos projetos 
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por meio de cheques, o que ficou constatado é que há compensação de cheques nas 

contas correntes específicas de cada projeto. 

 

É importante destacar que o objetivo da mudança legal no sentido de proibir a 

movimentação de recursos por outros meios que não fossem o eletrônico foi impedir a 

ocorrência de desvios/fraudes na aplicação de recursos, evidenciando, de maneira mais 

transparente na prestação de contas, como ocorreu a movimentação de recursos para 

fazer frente às despesas necessárias à execução do objeto do contrato/convênio. 

 

Por fim, o fato de a Resolução ter entrado em vigor antes da alteração promovida pela 

Lei 12.863/2010 não afasta a inércia do CONSUNI em reeditar a norma para adequá-la 

à determinação legal posterior, a qual perdura por mais de dois anos. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Reformular o caput do art. 20 da Resolução CONSUNI nº. 0017/2013 

para prever as duas hipóteses em que a realização de saques pode ser realizada. 

 

Recomendação 2: Reformular o § 1º do art. 20 da Resolução CONSUNI nº. 0017/2013 

para prever apenas a possibilidade de pagamento de despesas por meio de transferência 

eletrônica ou ordem bancária e também saques (nesse caso, informando as hipóteses 

possíveis previstas na Lei). 

 

 

1.1.1.4 INFORMAÇÃO 
 

Existência de norma dispondo sobre a participação de servidores nas atividades 

desenvolvidas pelas fundações no âmbito dos projetos apoiados. 

 

Fato 
 

A Lei nº. 8.958/1994 trouxe em seu art. 4º a possibilidade de as IFES autorizarem a 

participação de seus servidores, sem prejuízo de suas atribuições funcionais, nas 

atividades realizadas pelas fundações de apoio “de acordo com as normas aprovadas 

pelo órgão de direção superior competente e limites e condições previstos em 

regulamento”. 

 

Foi requerido à FUB, por meio da Solicitação de Auditoria nº. 201504425/01, que 

encaminhasse para análise da equipe de auditoria a norma dispondo sobre o assunto. Em 

resposta, a Unidade encaminhou a Resolução CONSUNI nº. 0017/2013, que 

“Normatiza o relacionamento entre a Fundação Universidade de Brasília – FUB e 

Fundações de Apoio, regularmente credenciadas e autorizadas”. 

 

De fato, a norma contém disposições relativas à autorização para participação de 

servidores nas atividades realizadas pelas fundações de apoio no âmbito de projetos por 

elas apoiados. Assim, entende-se que a exigência legal está satisfeita com as disposições 

contidas na referida Resolução, sobretudo o disposto no art. 11. 

  
##/Fato## 

1.1.1.5 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de norma dispondo sobre as hipóteses de concessão de bolsas, 

referenciais de valores e fixação de critérios objetivos e procedimentos de 
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autorização para participação remunerada de professor ou servidor em projetos 

de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Fato 
 

O § 1º do art. 7º do Decreto nº. 7.423/2010 trouxe a exigência de serem disciplinadas 

pelo órgão colegiado superior das IFES as hipóteses de concessão de bolsas, e os 

referenciais de valores, bem como a fixação de critérios objetivos e procedimentos de 

autorização para participação remunerada de professor ou servidor em projetos de 

ensino, pesquisa ou extensão. 

 

Nesse sentido, requisitou-se à FUB, por meio da Solicitação de Auditoria nº. 

201504425/01, que disponibilizasse a norma que dispõe esses disciplinamentos. Em 

resposta, a Unidade encaminhou a Resolução do Conselho de Administração nº. 

0002/2012, a qual “Estabelece normas para pagamento de auxílio financeiro a 

estudante e a pesquisador na forma de bolsa de estudo, pesquisa e extensão e auxílios”. 

 

Ao analisar o normativo, constatou-se, em primeiro lugar que, dentre os motivos que 

levaram a edição da norma, não consta expressamente a exigência advinda do decreto. 

Em segundo lugar, o normativo disciplina o pagamento de bolsas e auxílios de forma 

ampla e geral na FUB, ou seja, não trata da hipótese específica de bolsas recebidas no 

âmbito de projetos desenvolvidos com o apoio das fundações, conforme se observa a 

partir da leitura do art. 7º. Em terceiro lugar, a norma apenas dispõe sobre a 

possibilidade de pagamento de bolsas e auxílios a estudantes e docentes, o que exclui a 

normatização para os servidores técnico-administrativos. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Ausência de edição, pelo CONSUNI, de norma contendo parte dos assuntos aos quais se 

refere o § 1º do art. 7º do Decreto nº. 7.423/2010. 

   
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Unidade manifestou, por meio do Ofício nº. 0019/2016/FUB-UnB, o que segue: 

“Quanto à normatização da concessão de bolsa, esta Universidade tem aplicado a 

Resolução do Conselho de Administração n. 0002/2012, a qual ‘Estabelece normas 

para pagamento de auxílio financeiro a estudante e a pesquisador na forma de bolsa de 

estudo, pesquisa e extensão e auxílios’. Mesmo não contendo normas específicas para 

concessão de bolsa para servidores da FUB no âmbito da fundação de apoio, esta 

Instituição aplica a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - e a Resolução do 

Conselho de Administração n. 0002/2012. Quando da contratação da fundação de 

apoio, prévio instrumento já foi assinado com perfil da equipe que executará o projeto 

sob a regência da citada resolução. No intuito de aprimorar a gestão, a Universidade 

de Brasília (UnB) tem envidado esforços para revisar as normas existentes que tratam 

da matéria. Deste modo, foram criados grupos de trabalho, instituídos pela Câmara de 

Administração (CAF), de 28 de julho de 2015, os quais estão promovendo a 

reformulação dessas normativas. 

 

Quanto à norma disciplinar de concessão de bolsa a servidores públicos federais, 

observa-se o disposto na LDO no que concerne à vedação de pagamentos a servidores 

públicos federais, salvo quando houver amparo legal.” 
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##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A FUB se manifestou informando que adota a Resolução nº 0002/2012 para 

fundamentar as situações que envolvam concessão de bolsas para servidores da 

entidade, confirmando o que já tinha sido respondido em questionamento durante o 

trabalho de campo. 

 

É importante destacar que a exigência prevista no Decreto nº. 7.423/2010 possui três 

vertentes: 1) hipóteses de concessão de bolsas; 2) referenciais de valores; e 3) fixação de 

critérios objetivos e procedimentos de autorização para participação remunerada de 

professor ou servidor em projetos de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Assim, no que tange aos dois primeiros pontos, as hipóteses e referenciais de valores 

previstos na Resolução nº. 0002/2012 não se referem às situações que envolvam 

projetos desenvolvidos especificamente em parceria com fundações de apoio. Além 

disso, o CONSUNI peca por não inserir no normativo, como possíveis beneficiários, os 

servidores que não sejam docentes. Já com relação ao terceiro ponto, a norma não trata 

sobre ele.  

 

Contudo, embora a Resolução do Conselho de Administração nº. 0002/2012 não trate 

sobre esse terceiro ponto, a Resolução CONSUNI nº. 0017/2013, que dispõe sobre o 

relacionamento entre IFES e fundações de apoio, trata sobre ele no seu art. 11. Nesse 

sentido, como esta Resolução, além de versar sobre o relacionamento entre IFES e 

fundações de apoio, já trata sobre a fixação de critérios objetivos e procedimentos de 

autorização para participação remunerada de professor ou servidor em projetos de 

ensino, pesquisa e extensão, entende-se ser adequado que as hipóteses de concessão de 

bolsas, bem como os valores referenciais também sejam nela previstos. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Reeditar a Resolução CONSUNI nº. 0017/2013 para dispor sobre as 

hipóteses de concessão de bolsas, bem como os valores referenciais, em observância ao 

disposto no § 1º do art. 7º do Decreto nº. 7.423/2010. 

 

 

1.1.1.6 INFORMAÇÃO 
 

Fundações de apoio registradas e credenciadas. 

 

Fato 
 

A Lei nº. 8.958/1994, que dispõe sobre o relacionamento entre IFES e fundações de 

apoio, dispôs no seu art. 2º que estas devem possuir alguns requisitos quando se 

propuserem a apoiar projetos no âmbito daquelas. Um desses requisitos é o prévio 

registro e credenciamento no Ministério da Educação (MEC) e no Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). 

 

O Decreto nº. 7.423/2010, que regulamentou a referida lei, trouxe um capítulo 

específico acerca desse assunto. Segundo o art. 3º, o registro e credenciamento é um ato 

conjunto dos ministérios citados acima. É a fundação de apoio que deve providenciar o 

pedido de registro e credenciamento, apresentando uma série de documentos e 

informações. A validade do registro é de dois anos renovável pelo mesmo período. 
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A principal fundação atuante junto à FUB é a Fundação de Empreendimentos 

Científicos e Tecnológicos (FINATEC). Entretanto, também atua junto à Universidade 

a Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE), ligada à Universidade Federal de Goiás 

(UFG). 

 

Foi requerido à FUB, por meio da Solicitação de Auditoria nº. 201504425/01, informar 

quais fundações de apoio atuavam junto à Universidade e que encaminhasse os 

respectivos registros e credenciamentos. O registro e credenciamento da FUNAPE foi 

outorgado pela Portaria Conjunta nº. 28, de 30/04/2015, publicada no DOU de 

22/05/2015, Seção 1, e tem validade de um ano. Com relação à FINATEC, o registro e 

credenciamento venceu no dia 04/08/2015, conforme Portaria Conjunta nº. 39, de 

03/07/2013, publicada no DOU de 04/07/2013, Seção 1. Entretanto, a FINATEC 

protocolou o pedido de renovação dentro do prazo previsto no § 4º do art. 5º do Decreto 

nº. 7.423/2010, o que mantém a validade do registro e credenciamento até a publicação 

da decisão final sobre o aceite ou não do pedido. 

  
##/Fato## 

1.1.1.7 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de aprovação de quatro dos sete projetos da amostra pelos órgãos 

colegiados competentes. 

 

Fato 
 

O § 2º do art. 6º do Decreto nº. 7.423/2010 trouxe a exigência de os projetos firmados 

sob a égide da Lei nº. 8.958/1994 serem aprovados pelos órgãos colegiados competentes 

das áreas aos quais possuem relação. 

 

Os projetos de pesquisa desenvolvidos no âmbito das IFES precisam ter importância e 

envergadura institucional, ou seja, devem espelhar as necessidades das áreas/unidades 

da Instituição. A exigência de aprovação colegiada dos projetos reflete esse cuidado. 

 

Da amostra de oito contratos/convênios, foram analisados os processos relativos a sete, 

já que um foi projeto desenvolvido pela FINATEC diretamente com pesquisadores e 

alunos da FUB sem a participação da Universidade. Nesse sentido, dos sete apenas três, 

que passaram pela Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos (DPA), possuem a devida 

aprovação dos órgãos colegiados competentes, a saber: 

1) Processo nº. 23106.019301/2014-38; 

2) Processo nº. 23106.001557/2014-99; e 

3) Processo nº. 23106.009795/2013-61. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

A ausência de registro centralizado, conforme determina o § 2º do art. 12 do Decreto nº. 

7.423/2010, culminou na falta de conhecimento pela DPA de quatro 

contratos/convênios da amostra que não possuíam a aprovação do órgão colegiado 

responsável pela proposição dos projetos. 

 

Ao Decanato de Administração (DAF) compete o controle e acompanhamento de 

contratos e convênios e instrumentos similares relativos a projetos acadêmicos no 

âmbito da FUB. Nesse sentido, a inexistência de controle por parte da DPA, diretoria 
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vinculada ao DAF, causou impacto significativo na gestão, uma vez que resultou na 

consecução de projetos em afronta ao disposto no § 2º do art. 6º do Decreto nº. 

7.423/2010, que exige aprovação dos órgãos colegiados. 

 

Ao Reitor da FUB, conforme estabelece o inciso VIII do art. 18 do Regimento Geral da 

Instituição, compete firmar contratos e convênios. Entretanto, os contratos/convênios da 

amostra que não possuem aprovação pelos órgãos colegiados foram firmados sem o 

devido encaminhamento pela DPA, uma vez que ficou evidenciado que aqueles que 

foram encaminhados pela área possuíam a aprovação colegiada requerida pela 

legislação de regência. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Mediante o Ofício nº. 0019/2016-FUB-UnB, a Unidade se manifestou informando que 

“Esta Universidade envidará esforços para atuar com a comunidade acadêmica no que 

se refere ao atendimento dos quesitos apresentados pela CGU, bem como da proibição 

da contratação direta com a fundação de apoio sem o devido encaminhamento para a 

análise e formalização do processo pela Diretoria de Projetos Acadêmicos (DPA), para 

que esta possa observar as exigências legais.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A FUB se comprometeu a envidar esforços para que os projetos passem pela DPA. Isso 

é fundamental que ocorra, pois é a área responsável dentro da FUB para centralizar a 

formalização e gestão dos contratos envolvendo fundações de apoio e projetos da 

Universidade. Além desse fato, a diretoria possui procedimento (check-list) contendo a 

orientação para checagem se consta, no processo, aprovação do colegiado do 

departamento responsável. 

 

Entretanto, mesmo possuindo esse procedimento, nota-se que ele não foi capaz de 

impedir que praticamente metade da amostra analisada não contivesse a devida 

aprovação exigida pelo decreto. Ou seja, os processos em que a aprovação não foi 

encontrada são aqueles que a DPA não sabia da sua existência, os quais foram 

encaminhados, em cópias, diretamente pela FINATEC. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Divulgar para ciência de toda a comunidade acadêmica a necessidade 

de os projetos de pesquisa passarem pelo crivo da DPA. 

 

Recomendação 2: Instituir mecanismos de controle centralizados, sob responsabilidade 

da DPA, para cadastramento e gestão dos projetos a que se referem a Lei nº. 

8.958/1994. 

 

Recomendação 3: Identificar os convênios/contratos com fundações de apoio em vigor 

sem aprovação pelos órgãos colegiados competentes e promover o disposto no § 2º do 

art. 6º do Decreto nº. 7.423/2010 visando avaliar a adequação dos projetos aos 

requisitos necessários. 

 

 

1.1.1.8 INFORMAÇÃO 
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Diretrizes e formalidades contratuais exigidas pela Lei nº. 8.958/1994 e pelo 

Decreto nº. 7.423/2010. 

 

Fato 
 

A Lei nº. 8.958/94, bem como o Decreto nº. 7.423/2010 trouxeram, em diversos 

dispositivos, alguns requisitos que deverão ser satisfeitos para que um projeto entre 

IFES e fundação de apoio possa ser materializado num contrato/convênio. Existem 

exigências formais, que deverão constar no instrumento, e materiais, que deverão ser 

satisfeitas por meio de controles, procedimentos e rotinas, tanto da IFES quanto da 

fundação de apoio. 

 

A fim de identificar se as diretrizes formais estão sendo cumpridas, os 

contratos/convênios da amostra foram analisados a partir dos seguintes pontos: 1) 

existência de projeto; 2) aprovação dos projetos pelos órgãos colegiados; 3) tempo 

determinado dos contratos/convênios; 4) existência de clara descrição, recursos 

envolvidos e responsabilidades das partes; e 5) existência de cláusula de prestação de 

contas. 

 

Existência prévia de projetos  

 

Quando as universidades começaram a utilizar os serviços oferecidos pelas fundações 

de apoio, desde o início o relacionamento se deu com base em projetos. Ou seja, ao se 

falar em relação entre IFES e fundação de apoio, inevitavelmente, está-se falando na 

existência de um projeto. Tanto é que o art. 1º da Lei 8.958/1994 dispõe que esse 

relacionamento se dá para apoiar projetos no âmbito das IFES. 

 

Nesse sentido, é inviável falar sobre contratação de fundação de apoio se essa 

contratação não envolver a execução de um projeto, seja de pesquisa, ensino, extensão, 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação. 

 

Dentre a amostra analisada, dos oito processos, sete possuem instrumento contratual 

formalizado. Desses, todos os contratos/convênios foram firmados a partir da existência 

prévia de um projeto. 

 

Sobre o único projeto que não possui contrato/convênio, ele foi um projeto firmado 

diretamente entre a FINATEC e pesquisadores/alunos da FUB, ou seja, não houve 

participação da Instituição. 

 

Aprovação de projetos por órgãos colegiados  

 

O § 2º do art. 6º do Decreto nº. 7.423/2010 dispõe sobre a necessidade de os projetos 

serem obrigatoriamente aprovados pelos órgãos colegiados acadêmicos afetos aos 

respectivos temas ou áreas de atuação. 

 

Da amostra analisada, apenas um contrato/convênio contém a devia aprovação dos 

órgãos colegiados. Sobre essa falha, há constatação específica neste relatório (item 

1.1.1.7). 

 

Tempo determinado do contrato/convênio 

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
28 

Uma das características básicas de um projeto é a existência de cronograma com 

definição clara de início, meio e fim. Ou seja, para que um projeto possa ser definido 

como tal, é fundamental existir tempo determinado. 

 

Nesse sentido, da amostra analisada, todos os contratos/convênios possuem tempo 

determinado de início e fim. 

 

Definição clara do projeto, recursos envolvidos e responsabilidades e obrigações 

das partes 

 

O art. 9º do Decreto nº. 7.423/2010 exige que os instrumentos contratuais 

formalizadores do apoio das fundações de apoio para a realização de projetos no âmbito 

das IFES detenham alguns requisitos, os quais têm o condão de facilitar o controle. 

 

O primeiro desses requisitos é a necessidade de definição clara do projeto. Ao analisar 

os contratos da amostra, nota-se que eles se limitam a informar o nome dos projetos, os 

quais em algum caso inevitavelmente são complexos. O segundo requisito é a previsão 

dos recursos utilizados, que está satisfeita em todos os contratos/convênios. O último 

requisito é a existência de obrigações e responsabilidades de cada uma das áreas, o que 

também está presente em todos os instrumentos contratuais. 

 

Existência de cláusula expressa de prestação de contas 

 

A prestação de contas é elemento necessário e basilar quando há o envolvimento de 

recursos públicos, e mesmo que não existam recursos públicos envolvidos (como é o 

caso dos convênios tripartites firmados com empresas privadas), a transparência se faz 

necessária sempre porque há uma instituição pública envolvida (no caso, as IFES). 

 

Ao verificar a amostra, todos os contratos/convênios possuem cláusula expressa de 

prestação de contas. 

  
##/Fato## 

1.1.1.9 INFORMAÇÃO 
 

Inexistência de autorização para captação de recursos pela fundação de apoio. 

 

Fato 
 

De acordo com a redação do § 1º do art. 3º da Lei nº. 8.958/94, “as fundações de apoio, 

com a anuência expressa das instituições apoiadas, poderão captar e receber 

diretamente os recursos financeiros necessários à formação e à execução dos projetos 

de pesquisa, desenvolvimento e inovação, sem ingresso na Conta Única do Tesouro 

Nacional”. (Original sem grifos) 

 

Há a previsão, na Lei nº. 8.958/1994, de três tipos de convênios/contratos, diferenciados 

de acordo com os participantes, a saber: 1) entre IFES e fundação de apoio; 2) entre 

IFES, fundação de apoio e FNDCT, CNPq, agências financeiras oficiais de fomento, 

empresas públicas ou sociedades de economia mista; e 3) entre IFES, fundação de apoio 

e entidades privadas ou organizações sociais. 

 

Dentre essas três possibilidades de convênios, todos aqueles realizados entre IFES, 

fundação de apoio e outra entidade que não seja de direito público possuem recursos 

que, devido à própria natureza do partícipe, não são orçamentários, ou seja, não são 
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previstos na Lei Orçamentária Anual nem transitam pela Conta Única do Tesouro. 

Nesse sentido, faz-se necessária a existência de anuência expressa da IFES para que a 

fundação de apoio possa receber diretamente os recursos descentralizados pelas 

entidades de direito privado, isto é, sem o trânsito dos recursos na Conta Única do 

Tesouro. 

 

Da amostra analisada de oito contratos/convênios, constatou-se que dois deles, 

conforme informações a seguir, foram firmados nos moldes do art. 1º-A da Lei nº. 

8.958/1994, ou seja, foi realizado um convênio tripartite, no qual há, obrigatoriamente, 

a IFES, a fundação de apoio e uma entidade de direito privado.  

 

Termo de Cooperação nº. 0050.0072724.12.9 

 

O primeiro instrumento da amostra foi firmado entre FUB, FINATEC e Petrobras. Ao 

analisá-lo, verificou-se que os recursos financeiros aportados pela Petrobras foram 

repassados diretamente para a fundação de apoio, ou seja, sem trânsito pela Conta 

Única do Tesouro Nacional, conforme se verifica no item 6.1 do Termo: “A 

PETROBRAS repassará à FUNDAÇÃO o montante de R$ 5.122.918,50 (cinco milhões, 

cento e vinte e dois mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta centavos) em 03 (três) 

parcelas, observado o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho 

deste TERMO DE COOPERAÇÃO”. (Original sem grifo) 

 

Ao verificar o processo relativo ao projeto, não foi encontrada a anuência expressa da 

IFES, entretanto a assinatura do instrumento de formalização se deu no dia 09/08/2012, 

antes da entrada em vigor da Lei nº. 12.863/2013, a qual passou a exigir essa anuência. 

Embora haja previsão expressa no Termo de Cooperação acerca do repasse pela 

Petrobras diretamente à FINATEC dos recursos financeiros, não havia ilegalidade 

quanto a esse ponto.  

 

Termo de Cooperação nº. 4600001511 

 

Esse instrumento foi firmado entre: 

 

a) na qualidade de Proponente: 

- ATE II TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

 

b) na qualidade de Cooperadas: 

- ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

- BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

- EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. 

- AETE AMAZONIA ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

 

c) na qualidade de Executora: 

- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA 

 

De acordo com o Termo de Cooperação, a FINATEC age na qualidade de gestora 

administrativa da FUB. 

 

Ao analisar o documento, verificou-se que o valor total do projeto é de R$ 5.087.742,00 

(cinco milhões, oitenta e sete mil e setecentos e quarenta e dois reais). Conforme dispõe 

a cláusula quinta do Termo de Cooperação, o repasse desse montante será efetuado após 

a emissão de faturas comerciais pela FINATEC, as quais deverão ser aprovadas 
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previamente pela proponente e pelas cooperadas mediante Relatórios de Atividades e 

Despesas. O pagamento dessas faturas se dará por meio de depósito bancário na conta 

corrente da FINATEC identificada no referido dispositivo. 

 

Da mesma forma como verificado no Termo de Cooperação nº. 0050.0072724.12.9, não 

foi encontrada a anuência expressa da FUB para que a FINATEC recebesse o valor total 

do projeto diretamente, sem trânsito pela Conta Única do Tesouro. Contudo, o Termo 

de Cooperação também foi firmado antes da entrada em vigor da Lei nº. 12.863/2013, 

que alterou a Lei nº. 8.958/1994 e passou a exigir a anuência das IFES. Dessa forma, 

quando da assinatura do termo, não havia impedimento legal para que as fundações de 

apoio recebessem recursos diretamente, o que, consequentemente, não eiva de 

ilegalidade o repasse direto à FINATEC. 

 

Para que futuras situações como essa não ocorram, é adequado que a FUB crie 

procedimento para identificar, previamente à formalização de contratos e convênios de 

que trata a Lei nº. 8.958/1994, se há necessidade de anuência expressa da IFES, a qual 

deve estar disponibilizada no processo ou prevista no próprio instrumento 

convenente/contratual. 

  
##/Fato## 

1.1.1.10 CONSTATAÇÃO 
 

Inexistência de registro centralizado e ausência de publicidade dos dados dos 

projetos. 

 

Fato 
 

Entende-se como registro centralizado, para efeito do parágrafo 2° do artigo 12 do 

Decreto n.º 7.423, de 31/12/2010, abaixo reproduzido, o armazenamento de dados em 

uma base centralizada (seja um sistema, seja uma área da estrutura organizacional), de 

forma a permitir consulta detalhada aos dados relativos aos projetos firmados com as 

fundações de apoio. 

“Art. 12. Na execução de contratos, convênios, acordos ou 

ajustes firmados nos termos da Lei nº 8.958, de 1994, e deste 

Decreto, envolvendo a aplicação de recursos públicos, as 

fundações de apoio submeter-se-ão ao controle finalístico e de 

gestão do órgão colegiado superior da instituição apoiada. 

 ... 

§ 2o 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, abrangendo 

seus resultados e valores, além das informações previstas no 

inciso V, devem ser objeto de registro centralizado e de ampla 

publicidade pela instituição apoiada, tanto por seu boletim 

interno quanto pela internet.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

O registro centralizado permite o aprimoramento da execução do controle finalístico e 

da gestão a ser realizada pelo Órgão Colegiado Superior da Universidade, bem como 

facilita o controle social a ser executado pela comunidade acadêmica. 
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Nos trabalhos de auditoria realizados, deparou-se com fatos e situações que demonstram 

não haver registro centralizado referente aos dados relativos aos projetos firmados com 

fundações de apoio. 

De fato, inicialmente foi solicitado à FUB relação dos contratos/convênios vigentes com 

as fundações de apoio no ano corrente, contendo: fundação contratada/convenente 

(razão social e CNPJ), objeto, valor da avença, data de celebração, período de vigência. 

Receberam-se, como resposta, cópias emitidas pelo sistema SICONV referente a cinco 

projetos: quatro firmados com a Fundação de Empreendimentos Científicos e 

Tecnológicos - FINATEC e um com a Fundação de Apoio à Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás - FUNAPE.                                                                                                                               

No entanto, em outro momento da auditoria, na análise do processo de 

recredenciamento da FINATEC, deparou-se com o Relatório de Atividades 2014 da 

FINATEC dentro do qual se verificou a FINATEC relacionando várias dezenas de 

projetos com a FUB, para o período de 2014 (projetos iniciados, vigentes ou finalizados 

nesse exercício), a maioria com vigência ultrapassando tal exercício. 

Essa divergência foi levada à Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos, para a qual 

não havia justificativa outra senão a de que os registros dos projetos não eram ali 

centralizados, não possuindo essa Diretoria o controle de tudo o que era tratado com as 

fundações de apoio. Já perto do fim dos trabalhos de auditoria foram apresentados os 

registros de outros projetos, informando a Diretoria não ter compreendido o solicitado 

em sua plenitude.  

Não obstante, foi necessário à FUB envidar esforços para identificar os processos 

relacionados no Relatório de Atividades 2014 da FINATEC, sendo identificados vários 

processos que não passaram pela DPA, vários processos sem registro, processos que 

passaram pela DPA e foram arquivados no INT (Assessoria Internacional), dentre 

outros (Ofício DPA/DAF n° 17/2015, de 21/09/2015). Não ficou claro se todos os 

processos relacionados no Relatório de Atividades 2014 da FINATEC foram 

identificados. 

Essa falta de controle foi levada a uma reunião com a vice-Reitora da FUB onde se 

discutiu o assunto e concordou-se com a necessidade de melhorias nos controles 

internos relativos aos projetos firmados com as fundações de apoio. 

Em paralelo, foi solicitado informar se os dados relativos a acompanhamento de metas e 

avaliação, planos de trabalho e concessão de bolsas, dentre outros, de cada projeto em 

andamento desenvolvido juntamente com as fundações de apoio, são objeto de registro 

centralizado, conforme preconiza o § 2º do art. 12 do Decreto nº. 7.423/2010, o que nos 

foi respondido, por meio do Ofício DPA/DAF n° 15/2015, de 17/09/2015, o que segue: 

 

“Todos os projetos acadêmicos que dão origem a instrumentos a 

serem assinados pela FUB, incluindo os com as fundações de 

apoio, constituem processos individuais que seguem a legislação 

e normativos da Instituição. Orientações, fluxos do processo e 

documentos a serem apresentados estão descritos no Manual 

Técnico da DPA. Após análise, emissão de parecer pelas áreas 
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pertinentes, realização de eventuais ajustes e assinatura das 

partes, ocorre o registro no sistema SICONV (interno da FUB), 

posterior publicação no Diário Oficial da União e 

arquivamento.” 

 

Tendo em vista a resposta apresentada, informando que após o registro dos dados 

cadastrais do projeto há o arquivamento do processo e tendo em vista a inexistência de 

processo administrativo de acompanhamento da execução, pode-se concluir pela 

inexistência de monitoramento dos projetos.  

Isso vai contra a dinâmica necessária e exigida em lei no sentido de zelar pela correta 

aplicação dos recursos dos projetos, com o estabelecimento de controles internos 

eficientes. 

Verifica-se que várias áreas administrativas são chamadas a participar, em algum 

momento, da vida processual dos projetos. Pode-se citar a Diretoria de Apoio a Projetos 

Acadêmicos, Diretoria de Compras, Diretoria de Materiais, Gestores de Projetos, 

Diretoria de Contabilidade e Finanças, dentre outros. Essa divisão de competências é 

natural e não atenta diretamente contra o regramento de centralização dos registros. No 

entanto, a falta de um sistema, informatizado ou não, que agrupe os dados e as 

informações geradas por cada um desses entes acerca dos projetos, isto sim carece de 

providências por parte da FUB. 

O aprimoramento do controle social, já citado, pode ser alcançado com a publicação dos 

dados relativos aos projetos em boletins internos, bem com a disponibilização dos 

mesmos na internet. Assim, solicitamos à FUB encaminhar os boletins internos, bem 

como disponibilizar os links na internet, contendo a publicidade dos seguintes dados 

relativos aos projetos em andamento desenvolvidos em conjunto com as fundações de 

apoio (§ 2º do art. 12 do Decreto nº. 7.423/2010):  

a) fundamentação normativa; 

b) sistemática de elaboração dos projetos; 

c) acompanhamento de metas e avaliação; 

d) planos de trabalho; 

e) dados relativos à seleção para concessão de bolsas, abrangendo seus resultados e 

valores; 

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

condições; 

g) sistemática de aprovação de projetos; e 

h) dados sobre os projetos em andamento, tais como valores das remunerações pagas e 

seus beneficiários. 
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Por meio do Ofício DPA/DAF n° 15/2015, de 17/09/2015, a FUB respondeu o que 

segue: 

 

“Na página do DAF, na aba da Diretoria de Apoio a Projetos 

Acadêmicos estão disponibilizados para consulta os resumos de 

todos os projetos acadêmicos firmados em 2015, incluindo os das 

fundações de apoio. Os processos com todos os documentos 

encontram-se à disposição para consulta na Diretoria de Apoio a 

Projetos Acadêmicos - DPA. No site das Fundações de Apoio 

credenciada e autorizada encontram-se publicizados todos os 

projetos firmados com a FUB. 

A fundamentação normativa encontra-se elencada no Manual 

Técnico da DPA e na página da FUB, podendo também ser 

encaminhada via email se solicitada. Os projetos são elaborados 

pelos gestores atendendo às solicitações dos órgãos concedentes. 

A Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos, atendendo à 

legislação e às normativas da Instituição, criou checklists 

específicos para cada tipo de instrumento, contendo todos os 

documentos a serem apresentados, modelo de plano de trabalho e 

de resumo de projeto, que constituem todos os processos. Valores 

de bolsas a serem concedidas, bem como o número de pessoas 

que irão atuar no projeto e perfil das mesmas são avaliados na 

etapa de formalização e atendem à legislação. Após análise das 

áreas competentes e emissão de pareceres, atendidas todas as 

normas, o processo é finalizado com a assinatura das partes, 

registro, publicação no D.O.U. e arquivo.  

A seleção para concessão de bolsas acontece após a 

formalização do processo de assinatura do instrumento. O 

desenvolvimento dessa etapa, bem como seus resultados, faz 

parte da prestação de contas, a ser apresentada.” 

O mandamento legal é claro sobre a transparência dos dados relativos aos projetos, 

devendo a Universidade dar ampla publicidade, tanto por seu boletim interno quanto 

pela internet, conforme disposto no § 2º do art. 12 do Decreto nº 7.423/2010. A Unidade 

assume que não cumpre a determinação em questão ao afirmar que se encontra “Na 

página do DAF, na aba da Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos estão 

disponibilizados para consulta os resumos de todos os projetos acadêmicos firmados 

em 2015” e que “Os processos com todos os documentos encontram-se à disposição 

para consulta na Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos – DPA.” 

A própria resposta da DPA evidencia o desatendimento ao parágrafo 2° do artigo 12 do 

Decreto n.º 7.423, de 31/12/2010, contendo a referida página do DAF 

(www.daf.unb.br/dpa/consulta-a-contratos-e-convenios), nos termos da própria, resumo 

dos projetos, tratando-se de cópias das páginas extraídas do sistema SICONV (formato 

PDF) com algumas poucas informações, estáticas, simples, referentes às fases de 

instrução e formalização e sem todas as informações previstas pelo § 2º do art. 12. do 

referido decreto. 

Outro ponto importante verificado é a apresentação e a atualização das informações dos 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
http://www.daf.unb.br/dpa/consulta-a-contratos-e-convenios


 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
34 

projetos no site.  

Não há filtros ou mecanismos de busca para os projetos registrados no link acima. 

Quando da realização de uma consulta por meio da referida página do DAF, tem-se 

como resultado a visualização de um bloco único que, atualmente, contém 1890 páginas 

em PDF com a compilação de informações, conforme já exposto, simples e estáticas de 

inúmeros projetos. Não existe consulta por projeto ou por envolvido ou por qualquer 

outro tipo de registro possível. Não bastasse a insuficiência das informações nos termos 

do parágrafo 2° do artigo 12 do Decreto n.º 7.423, de 31/12/2010, tem-se que a busca da 

informação de um projeto qualquer pode se tornar penosa ou inconclusiva. 

O formato escolhido para a apresentação dos dados dos projetos, por meio de um bloco 

único de páginas em PDF, também pode ser um empecilho para uma eventual 

atualização das informações dos projetos uma vez que deve necessariamente perpassar 

pela gravação/atualização de todo esse bloco e, com isso, pode afetar a pronta 

disposição de se efetuar tais atualizações.  

Ainda em relação à atualização dos dados, em consultas realizadas em janeiro e 

fevereiro de 2016, verificou-se que não houve alterações no “bloco” das informações 

registradas no site, que data de 24/09/2015, coincidente com o período de campo da 

auditoria (14 a 25/09/2015) e com questionamento sobre o assunto feito por meio da 

Solicitação de Auditoria 201504425/01, de 04/09/2015. 

Continuando a análise da resposta apresentada, evidenciou-se que, embora a DPA tenha 

informado que “os processos com todos os documentos encontram-se à disposição para 

consulta na Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos – DPA”, as informações 

contidas nos processos selecionados na amostra não contemplavam todas aquelas 

previstas pelo § 2º do art. 12, especialmente quanto ao item h): “dados sobre os projetos 

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

De um modo geral, os processos dos projetos solicitados na amostra contêm cópia do 

plano de trabalho, cópia do contrato e eventual prestação de contas (parcial ou final), 

servindo tais processos mais como arquivo do que um instrumento de controle em si. 

Informações sobre a execução dos projetos como aquisições, processos licitatórios, 

concessão de bolsas, etc., não constavam nos processos e eram solicitadas à fundação de 

apoio para apresentação à equipe de auditoria. 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

O Reitor da FUB, na sua competência de coordenar e superintender as atividades 

universitárias em sua gestão na Reitoria (art. 18., II, do Regimento Geral), como órgão 

executivo, e no papel de Presidente do CONSUNI, como órgão normativo, deixou de 

tomar providências no sentido de atender ao disposto no parágrafo 2° do artigo 12 do 

Decreto n.º 7.423, de 31/12/2010, no que se refere à centralização dos registros dos 

projetos acadêmicos firmados com sua fundação de apoio e, também, à publicidade 

desses registros, ausente em boletins internos e presente de forma parcial e insatisfatória 

na internet. 
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##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A FUB informou, mediante o Ofício nº. 0019/2016/FUB-UnB, de 18/01/2016, o que 

segue: 

 

“Os dados relativos a projetos avaliados e registrados pela DPA 

estão disponíveis em sua página interna. Quanto à publicidade 

dos dados relativos a todas as ações da Administração, inclusive 

todos os tipos de projetos, a Universidade, por meio do Conselho 

de Administração, aprovou, em sua 364ª reunião, a criação de 

boletim interno, a ser gerado através de um sistema, 

possibilitando assim a publicização de todas as ações inerentes à 

FUB.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Provável ponto primordial na questão de auditoria sob análise, o registro centralizado, 

não obstante advir de uma determinação exarada pelo parágrafo 2° do artigo 12 do 

Decreto n.º 7.423, de 31/12/2010, é essencial na questão da existência de um controle 

interno administrativo eficiente que permita um acompanhamento adequado dos 

projetos firmados entre a Universidade e sua fundação de apoio. 

A importância desta centralização pode ser verificada logo no começo dos trabalhos de 

auditoria quando a FUB não conseguiu justificar a enorme divergência entre a relação 

por ela apresentada dos projetos acadêmicos vigentes e firmados com sua fundação para 

o exercício de 2015 e a relação de projetos constante no Relatório de Atividades 2014 

da FINATEC. 

Uma base centralizada (física e/ou virtual) permite ao público interno e externo realizar 

consulta detalhada aos dados relativos aos projetos acadêmicos da Universidade, 

atendendo ao princípio da publicidade e da transparência pública.  

Além disso, é função precípua da Universidade zelar pelo bem público e zelar pelo 

atingimento das metas estabelecidas nos contratos e convênios firmados com sua 

fundação de apoio. 

As informações que deveriam estar sob a tutela de um setor ou sistema específico, 

quando existentes são fragmentadas em divisões internas da FUB, em função da 

competência da própria dentro da estrutura da Universidade, como a Diretoria de Apoio 

a Projetos Acadêmicos, a Diretoria de Compras, a Diretoria de Materiais, os Gestores de 

Projetos, a Diretoria de Contabilidade e Finanças, dentre outros. 

As informações levantadas evidenciam a inexistência dessa centralização, a inexistência 

de publicação dos dados relativos aos projetos em boletins internos e a publicação 

insatisfatória desses dados na internet. 

A manifestação da Unidade informando que “os dados relativos a projetos avaliados e 

registrados pela DPA estão disponíveis em sua página interna” vai de encontro ao 

constatado e relatado pela equipe de auditoria neste relatório e é apresentada sem 

maiores explicações ou detalhamentos e sem o acompanhamento de documentação 
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comprobatória. 

Já a apresentação das providências acerca da falta de publicidade dos atos, com a 

aprovação da criação de um boletim interno na FUB, corrobora os achados de auditoria 

aqui apontados. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Promover estudo e implementar reestruturação de forma a atender ao 

disposto no parágrafo 2° do artigo 12 do Decreto n.º 7.423, de 31/12/2010, tanto no que 

se refere à centralização dos registros dos projetos acadêmicos firmados com sua 

fundação de apoio quanto no que se refere à publicidade desses registros de forma 

ampla, irrestrita e tempestiva em boletins internos e na internet. 

 

 

1.1.1.11 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de sistemática de monitoramento das informações nos sites da fundação 

de apoio pelo CONSUNI. 

 

Fato 
 

A Lei nº. 8.958/94, em seu artigo 4º-A, estabelece a obrigatoriedade, para as fundações 

de apoio, da publicidade dos contratos firmados e mantidos com as IFES, além da 

prestação de informações relativas às suas execuções:  

“Art. 4º-A. Serão divulgados, na íntegra, em sítio mantido pela 

fundação de apoio na rede mundial de computadores - internet: 

(Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 

I - os instrumentos contratuais de que trata esta Lei, firmados e 

mantidos pela fundação de apoio com as IFES e demais ICTs, 

bem como com a FINEP, o CNPq e as Agências Financeiras 

Oficiais de Fomento; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 

II - os relatórios semestrais de execução dos contratos de que 

trata o inciso I, indicando os valores executados, as atividades, 

as obras e os serviços realizados, discriminados por projeto, 

unidade acadêmica ou pesquisa beneficiária; (Incluído pela Lei 

nº 12.349, de 2010) 

III - a relação dos pagamentos efetuados a servidores ou agentes 

públicos de qualquer natureza em decorrência dos contratos de 

que trata o inciso I; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 

IV - a relação dos pagamentos de qualquer natureza efetuados a 

pessoas físicas e jurídicas em decorrência dos contratos de que 

trata o inciso I; e (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 

V - as prestações de contas dos instrumentos contratuais de que 

trata esta Lei, firmados e mantidos pela fundação de apoio com 

as IFES e demais ICTs, bem como com a FINEP, o CNPq e as 

Agências Financeiras Oficiais de Fomento. (Incluído pela Lei nº 

12.349, de 2010).” 
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Muito embora a determinação tenha como foco a fundação de apoio em si, o parágrafo 

único do art. 2º da mesma Lei atribui competência à IFES, na figura do Conselho 

Superior ou órgão competente, de zelar pelo cumprimento do disposto no artigo 4º-A se 

manifestando pelo cumprimento, ou não, quando do pedido de renovação do 

credenciamento da Fundação. 

 

“Art. 2º As fundações a que se refere o art. 1º deverão estar 

constituídas na forma de fundações de direito privado, sem fins 

lucrativos, regidas pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - 

Código Civil, e por estatutos cujas normas expressamente 

disponham sobre a observância dos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e 

eficiência, e sujeitas, em especial: (Redação dada pela Lei nº 

12.349, de 2010) 

I - a fiscalização pelo Ministério Público, nos termos do Código 

Civil e do Código de Processo Civil; 

II - à legislação trabalhista; 

III - ao prévio registro e credenciamento no Ministério da 

Educação e do Desporto e no Ministério da Ciência e 

Tecnologia, renovável bienalmente. 

Parágrafo único. Em caso de renovação do credenciamento, 

prevista no inciso III do caput, o Conselho Superior ou o órgão 

competente da instituição federal a ser apoiada deverá se 

manifestar quanto ao cumprimento pela fundação de apoio das 

disposições contidas no art. 4º-A.” 

 

Questionada sobre quais seriam os controles, rotinas ou procedimentos adotados para o 

efetivo monitoramento em questão, a FUB, por meio do Ofício DPA/DAF n° 15/2015, 

de 17/09/2015, respondeu o que segue: 

 

“O Conselho Universitário, conforme documentação 

encaminhada analisa e aprova o credenciamento das Fundações 

de Apoio. A Fundação de Apoio apresenta em sua página os 

dados referentes a todos os instrumentos firmados com a FUB e a 

mesma recebe seus relatórios periodicamente. 

O acompanhamento da vigência dos instrumentos firmados é 

realizado pelos gestores, pois faz parte de suas atribuições e 

pelas pelas fundações de apoio. A DPA, no intuito de auxiliar 

nesse processo, antes do encerramento da vigência de cada 

instrumento, informa aos gestores, que são os responsáveis pelos 

projetos (Resolução DAF n° 406/2006) para que tomem as 
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providências necessárias; seja com relação à formalização de 

termos aditivos ou providências quanto à prestação de contas. Os 

recursos descentralizados na forma de destaque são 

responsabilidade da DPA, no que tange ao seu detalhamento e 

verificação se atendem ao descrito no plano de trabalho. Solicita-

se manifestação formal do gestor para que possa ser efetuado o 

detalhamento do recurso e a cada nova remessa o mesmo 

procedimento é efetuado. 

As relações de todos os pagamentos, inclusive aqueles efetuados 

aos servidores ou agentes públicos são atestadas pelos gestores, 

que fazem acompanhamento in loco de seu projeto; cabendo ao 

Decanato de Gestão de Pessoas verificar dados pertinentes aos 

servidores públicos, como limite de horas permitidas anualmente 

e outras e ao Decanato de Administração a tarefa de ordenar a 

despesa. 

Após o encerramento do projeto, atendendo às normativas da 

Diretoria de Contabilidade e Finanças, o gestor apresenta a 

prestação de contas, solicitando os dados financeiros do projeto 

para complementar seus documentos e assim apresentá-la aos 

órgãos concedentes do recurso.” 

 

Da análise da manifestação acima, pode-se concluir que não há controles, rotinas ou 

procedimentos estabelecidos no sentido de monitorar o cumprimento do disposto no 

artigo 4º-A da Lei 8.958/94 pelo CONSUNI, não possuindo este atuação permanente, 

proativa e sistematizada nesse sentido. Não foi verificada, ainda, atuação do mesmo no 

sentido de avalizar eventuais documentos gerados no sentido de subsidiá-lo no 

cumprimento dessa competência. 

A figura do gestor, citado na manifestação acima apresentada, de fato tem as suas 

atribuições de controle e fiscalização sobre a execução de convênios estabelecidas pela 

Resolução DAF n° 406/2006.  

Entretanto, embora não tenha sido o foco da auditoria, não se constatou nos processos 

dos projetos selecionados na amostra, a esta equipe de auditoria apresentados pela DPA, 

evidências da atuação fiscalizatória e de execução dos respectivos gestores, não sendo 

possível confirmar sua inexistência ou apenas sua ausência no processo, sendo isso um 

dos efeitos negativos causados pela falta de centralização dos registros, apontados na 

constatação 1.1.1.10.  

Desta forma, não foi possível atestar a atuação fiscalizatória desses gestores, assim 

como também não foi possível verificar o encaminhamento de qualquer documento ao 

CONSUNI com o fim de subsidiá-lo no exercício de sua competência fiscalizatória. 

Nos termos da manifestação apresentada, “O Conselho Universitário, conforme 

documentação encaminhada analisa e aprova o credenciamento das Fundações de 

Apoio. A Fundação de Apoio apresenta em sua página os dados referentes a todos os 

instrumentos firmados com a FUB e a mesma recebe seus relatórios periodicamente.”.  
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Não foi apresentada, no entanto, documentação comprobatória correspondente, tais 

como expedientes de envio desses relatórios ou atas de reuniões do CONSUNI 

contendo deliberações sobre tais relatórios. 

De forma complementar, não foi verificada, na ata da 425ª Reunião do Conselho 

Universitário (CONSUNI), de 10/04/2015, em que foi aprovado o recredenciamento da 

FINATEC como Fundação de Apoio da Universidade de Brasília, menção sobre o 

cumprimento do disposto no artigo 4º-A pela fundação de apoio, nos termos do Art. 2º 

da Lei 8.958/94 retro citado. 

Também não foi verificado, nos processos disponibilizados para análise, 

correspondentes aos projetos selecionados na amostra, expediente ou documento 

indicando atuação do CONSUNI nesse sentido.  

A título de evidenciar o atendimento, pela fundação de apoio, do Art. 4º-A da Lei nº. 

8.958/94, buscou-se verificar, no site da FINATEC 

(www.finatec.org.br/site/transparencias/detalhamento), a publicação dos projetos 

selecionados na amostra (sete casos para a FINATEC), verificando-se a ausência da 

publicação das informações relativas ao Projeto de Pesquisa "Desenvolvimento de 

Processos Inovadores para Formulação de Políticas Públicas de Voluntariado em 

Megaeventos", Identificador Sistema FINATEC: 5458, que teve como financiadora a 

própria FUB, denotando necessitar o controle e a gestão das informações, por parte da 

FINATEC, de aprimoramentos. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

O Reitor da FUB, no papel de Presidente do CONSUNI, deixou de tomar providências 

no sentido de promover o acompanhamento do cumprimento do art. 4º-A da Lei nº. 

8.958/94, que diz respeito à publicidade, por parte das fundações de apoio, dos contratos 

firmados e mantidos entre estes e as IFES, e suas execuções, impactando negativamente 

no cumprimento da determinação do parágrafo único do art. 2º da Lei 8.958/94, que 

determina que o Conselho Superior da instituição federal a ser apoiada se manifeste 

quanto a este cumprimento. 

   
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A FUB informou, mediante o Ofício nº. 0019/2016/FUB-UnB, de 18/01/2016, o que 

segue: 

 

“A Administração Superior da Universidade de Brasília envidará 

esforços para atuar junto ao Conselho Universitário (CONSUNI) 

a fim de que se criem ações de controle e acompanhamento da 

relação com a fundação de apoio, visando ao atendimento das 

normativas existentes. Informo que sistemas estão sendo 

finalizados pelo Centro de Informática desta Universidade 

(CPD), os quais possibilitarão o acompanhamento profícuo dos 

projetos, no andamento/avaliação da sua execução e 

fiscalização.“ 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
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Tendo em vista a manifestação apresentada anteriormente pela FUB, exposta no campo 

Fato, conclui-se que a atuação do CONSUNI não é efetiva e não permite que ela cumpra 

o determinado no parágrafo único do art. 2º da Lei nº. 8.958/94. 

No texto são relacionadas algumas atividades eventualmente realizadas por Diretorias e 

Decanatos, porém sem apresentação de evidências embasando a resposta apresentada e 

sem a comprovação de encaminhamento de informações sobre as realizações dessas 

unidades para o CONSUNI, a fim de se fazer análise, ainda que gerencial. Nenhum 

documento foi apresentado ou encontrado em processo, mesmo no de recredenciamento 

da FINATEC, evidenciando qualquer tipo de análise gerencial. 

Da análise da resposta apresentada no item 1.1.1.12 deste relatório, extrai-se que a 

atuação do CONSUNI junto à fundação de apoio, é pontual, limitada em momentos 

como credenciamento e recredenciamento de fundações de apoio, alteração de 

composição de conselhos superiores das fundações e na emissão de norma regulatória, e 

não inclui o acompanhamento permanente e sistemático da execução de projetos 

firmados com a fundação de apoio. 

Já em sua última manifestação, após ciência dos fatos aqui apresentados, a mesma 

informou que “envidará esforços para atuar junto ao Conselho Universitário 

(CONSUNI) a fim de que se criem ações de controle e acompanhamento da relação 

com a fundação de apoio, visando ao atendimento das normativas existentes”, além de 

citar o desenvolvimento de sistemas para a consecução das atividades de monitoramento 

e controle correlatas, corroborando os achados de auditoria aqui apontados. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Implementar rotinas, normatizando-as, definindo a atuação de seu 

órgão colegiado superior no exercício de sua competência fiscalizatória quanto ao 

cumprimento do art. 4º-A., que diz respeito à publicidade, por parte das fundações de 

apoio, dos contratos firmados e mantidos entre estes e a FUB, e suas respectivas 

execuções. 

 

Recomendação 2: Atualizar o Estatuto e o Regimento Geral da UnB no sentido de 

inserir nas competências do Conselho Universitário as atribuições a ele imputadas pela 

Lei nº. 8.958/94 e pelo Decreto 7.423/2010. 

 

 

1.1.1.12 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de sistemática de gestão controle e fiscalização pelo CONSUNI. 

 

Fato 
 

O art. 12 do Decreto nº 7.423/2010 estabelece ao órgão colegiado superior da instituição 

apoiada a competência de controle finalístico e da gestão dos contratos/convênios 

firmados com fundações de apoio que envolvam recursos públicos, nos seguintes 

termos:  

 

“Art. 12. Na execução de contratos, convênios, acordos ou 

ajustes firmados nos termos da Lei nº 8.958, de 1994, e deste 

Decreto, envolvendo a aplicação de recursos públicos, as 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
41 

fundações de apoio submeter-se-ão ao controle finalístico e de 

gestão do órgão colegiado superior da instituição apoiada. 

§ 1º Na execução do controle finalístico e de gestão de que trata 

o caput, o órgão colegiado superior da instituição apoiada 

deverá: 

I - fiscalizar a concessão de bolsas no âmbito dos projetos, 

evitando que haja concessão de bolsas para servidores e 

pagamento pela prestação de serviços de pessoas físicas e 

jurídicas com a mesma finalidade; 

II - implantar sistemática de gestão, controle e fiscalização de 

convênios, contratos, acordos ou ajustes, de forma a 

individualizar o gerenciamento dos recursos envolvidos em cada 

um deles; 

III - estabelecer rotinas de recolhimento mensal à conta única do 

projeto dos recursos devidos às fundações de apoio, quando da 

disponibilidade desses recursos pelos agentes financiadores do 

projeto; 

IV - observar a segregação de funções e responsabilidades na 

gestão dos contratos, bem como de sua prestação de contas, de 

modo a evitar que a propositura, homologação, assinatura, 

coordenação e fiscalização do projeto se concentrem em um 

único servidor, em especial o seu coordenador; e 

V - tornar públicas as informações sobre sua relação com a 

fundação de apoio, explicitando suas regras e condições, bem 

como a sistemática de aprovação de projetos, além dos dados 

sobre os projetos em andamento, tais como valores das 

remunerações pagas e seus beneficiários. 

§ 2º 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, abrangendo 

seus resultados e valores, além das informações previstas no 

inciso V, devem ser objeto de registro centralizado e de ampla 

publicidade pela instituição apoiada, tanto por seu boletim 

interno quanto pela internet. 

§ 3º A execução de contratos, convênios ou ajustes que envolvam 

a aplicação de recursos públicos com as fundações de apoio se 

sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da União, além do 

órgão interno competente, que subsidiará a apreciação do órgão 

superior da instituição apoiada, nos termos do art. 3º, incisos III 

e IV, da Lei nº 8.958, de 1994.” 

 

Questionada sobre a existência de sistemática de gestão, controle e fiscalização de 

convênios/contratos pelo órgão colegiado superior da Universidade, a FUB, por meio do 
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Ofício DPA/DAF n° 15/2015, de 17/09/2015, respondeu o que segue: 

 

“A gestão, controle e fiscalização de convênios/contratos pelo 

órgão colegiado superior da Universidade, em observância ao 

Decreto nº 7.423/2010, se dá na medida em que o Conselho 

Universitário da Universidade de Brasília – CONSUNI normatiza 

o relacionamento entre a FUB e as fundações de apoio 

credenciadas ou autorizadas, aprova a lista com as indicações de 

composição do Conselho Superior da Fundação de Apoio, 

analisa e aprova o credenciamento e eventuais renovações de 

fundações de apoio à Universidade.” 

Diante da manifestação apresentada, entende-se que o CONSUNI apresenta uma 

atuação muito aquém daquela exigida pelo art. 12, atuando, este, de forma pontual e 

limitada em momentos como credenciamento e recredenciamento de fundações de 

apoio, alteração de composição de conselhos superiores das fundações e na emissão de 

norma regulatória, este último realizado em junho de 2013.  

Tal artigo, no entanto, exige uma atuação permanente, ampla, transparente e sistemática 

do Conselho, em todas as fases dos projetos que se enquadram no caput do art. 12, o 

que, de acordo com as evidências e com a manifestação apresentada, não é efetuado. 

Corroborando a manifestação acima apresentada pela FUB, não foi verificado, nos 

processos disponibilizados para análise, correspondentes aos projetos selecionados na 

amostra, expediente ou documento indicando atuação do CONSUNI exercitando seu 

controle finalístico e de gestão conforme determinação do citado art. 12. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

O Reitor da FUB, no papel de Presidente do CONSUNI, deixou de tomar providências 

no sentido de promover uma atuação fiscalizatória dos projetos firmados com a 

fundação de apoio, em desatendimento à determinação do art. 12 do Decreto nº 

7.423/2010, imposta ao órgão colegiado superior da instituição apoiada. 

   
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A FUB informou, mediante o Ofício nº. 0019/2016/FUB-UnB, de 18/01/2016, o que 

segue: 

  

“A Administração Superior da Universidade de Brasília envidará 

esforços para atuar junto ao CONSUNI a fim de que se criem 

ações de controle e acompanhamento da relação com a fundação 

de apoio, visando ao atendimento das normativas existentes. 

Informo que sistemas estão sendo finalizados pelo Centro de 

Informática desta Universidade (CPD), os quais possibilitarão o 

acompanhamento profícuo dos projetos, no andamento/avaliação 

da sua execução e fiscalização.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
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A atuação do CONSUNI não atende à determinação do art. 12 do Decreto nº 7.423/2010 

visto que sua atuação é pontual e não inclui o acompanhamento da execução de projetos 

firmados com a fundação de apoio.  

Conforme exposto, o art. 12 exige do CONSUNI uma atuação permanente, ampla, 

transparente e sistemática, o que não foi verificado nos trabalhos realizados. 

Tal artigo impõe a esse Conselho a incumbência do acompanhamento efetivo da 

execução dos contratos, convênios, acordos ou ajustes firmados pela FUB com suas 

fundações de apoio, garantindo, assim, que os objetos sejam realizados, que os termos 

pactuados e a legislação correlata sejam respeitados e que não ocorrerão desvios de 

qualquer natureza ao longo de sua execução e vigência. 

Ademais, a falta de atuação dessa instância de controle implica em risco para a gestão 

da FUB no sentido de que irregularidades na gestão de convênios firmados por meio de 

fundações de apoio foram verificadas em passado recente na FUB, podendo a história 

vir a se repetir na ausência de monitoramentos. 

A manifestação apresentada pela FUB corrobora os achados de auditoria e traz algumas 

providências que a Unidade estaria tomando frente a esta constatação. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Implementar rotinas, normatizando-as, definindo a atuação de seu 

órgão colegiado superior no exercício de sua competência fiscalizatória dos projetos 

firmados com a fundação de apoio, nos termos do art. 12 do Decreto nº 7.423/2010. 

 

 

1.1.1.13 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de monitoramento, pela FUB, dos recursos dos projetos gerenciados pela 

Fundação de Apoio a fim de se evitar desvios de finalidade e subcontratação total 

ou parcial que delegue a terceiros a execução do objeto pactuado. 

 

Fato 
 

O art. 13 do Decreto nº 7.423/2010, abaixo reproduzido, estabelece às instituições 

apoiadas o dever de zelar, junto às fundações, pela não ocorrência das práticas ali 

elencadas, atentando pela utilização dos recursos dos projetos para o fim a que se 

propõem, sem desvio de finalidade.  

“Art. 13. As instituições apoiadas devem zelar pela não 

ocorrência das seguintes práticas nas relações estabelecidas com 

as fundações de apoio: 

I - utilização de contrato ou convênio para arrecadação de 

receitas ou execução de despesas desvinculadas de seu objeto; 

II - utilização de fundos de apoio institucional da fundação de 

apoio ou mecanismos similares para execução direta de projetos; 

III - concessão de bolsas de ensino para o cumprimento de 

atividades regulares de magistério de graduação e pós-

graduação nas instituições apoiadas; 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
44 

IV - concessão de bolsas a servidores a título de retribuição pelo 

desempenho de funções comissionadas; 

V - concessão de bolsas a servidores pela participação nos 

conselhos das fundações de apoio; e 

VI - a cumulatividade do pagamento da Gratificação por 

Encargo de Curso e Concurso, de que trata o art. 76-A da Lei no 

8.112, de 11 de dezembro de 1990, pela realização de atividades 

remuneradas com a concessão de bolsas de que trata o art. 7º.” 

 

Além de zelar para que essas práticas não ocorram, deve observar a instituição para que 

não haja, por parte da fundação de apoio, subcontratação total ou parcial que delegue a 

terceiros a execução do objeto, nos termos do § 4º do art. 1º da Lei nº 8.958/1994: 

 

“Art. 1° 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 na gestão administrativa e financeira 

necessária à execução desses projetos. (Redação dada pela Lei nº 

12.863, de 2013) 

... 

§ 4° É vedada a subcontratação total do objeto dos ajustes 

realizados pelas IFES e demais ICTs com as fundações de apoio, 

com base no disposto nesta Lei, bem como a subcontratação 

parcial que delegue a terceiros a execução do núcleo do objeto 

contratado. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 

...” 

 

Questionada sobre a existência de controles, rotinas ou procedimentos para o 

monitoramento dessas duas imposições legais, a FUB apresentou resposta por meio do 

Ofício DPA/DAF n° 15/2015, de 17/09/2015, informando o que segue: 

 

“A FUB está procurando aprimorar seus mecanismos de 

acompanhamento e controle, inclusive quanto à atuação das 

fundações de apoio. 
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Foram desenvolvidos sistemas de acompanhamento, avaliação e 

controle de projetos, que envolvem a participação de várias áreas 

administrativas da FUB, cada uma desempenhando o seu papel, 

a exemplo da Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos, 

Diretoria de Compras, Diretoria de Materiais, Gestores de 

Projetos, Diretoria de Contabilidade e Finanças, entre outros. A 

Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos já testou com sucesso 

um desses sistemas e avaliou um segundo sistema apresentado 

(documentos e relatórios encaminhados). Cabe à Administração 

Superior a decisão de adotar um desses sistemas o mais breve 

possível.” 

 

Diante da resposta apresentada, verifica-se que a FUB carece de controles internos 

melhores desenvolvidos no sentido de efetuar os acompanhamentos determinados.  

Ainda em campo, a equipe de auditoria solicitou acesso ao único sistema utilizado no 

controle dos convênios da FUB, denominado SICONV, que não se confunde com o 

sistema SICONV do Governo Federal, e verificou que o sistema é extremamente 

simples, sem maiores funcionalidades além de ser um banco de dados onde se registra, 

estaticamente, informações como: número do registro, entidade, objeto do projeto, 

órgão gestor, gestor, gestor substituto, ato, tipo de instrumento contratual, natureza, 

esfera administrativa, data de assinatura, data de início, data de término, número do 

processo, número do processo de origem, código SIAFI, 1° UnBDoc, informações sobre 

a 1ª publicação DOU (responsável, data, número, página) e o nome, endereço e telefone 

do contato.  

Essas informações são alimentadas com dados que remetem à formalização processual e 

não permitem um acompanhamento comprometido e dinâmico das receitas, dos gastos, 

dos atores, dos beneficiários, dos prazos, dos projetos em si e de suas alterações, das 

prestações de contas, dos atestes, dentre outros dados e variáveis de projeto. 

Ainda sobre esse sistema, verificamos que ele não opera em rede e é instalado apenas 

em algumas máquinas da Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos (DPA), não tendo 

visibilidade externa. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

O Reitor da FUB, na sua competência de coordenar e superintender as atividades 

universitárias em sua gestão na Reitoria (art. 18., II, do Regimento Geral), como órgão 

executivo, deixou de tomar providências no sentido de implementar controles quanto à 

execução dos projetos firmados, inexistindo sistemática de acompanhamento no sentido 

de verificar a regularidade da aplicação dos recursos dos projetos e se a fundação de 

apoio realiza subcontratação total do objeto ou subcontratação parcial que delegue a 

execução do objeto do contrato/convênio. 

   
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A FUB informou, mediante o Ofício nº. 0019/2016/FUB-UnB, de 18/01/2016, o que 

segue: 
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“Considero que parte das questões constatadas com relação à 

falta de sistemática de verificação da utilização dos recursos 

advém da falta de sistema integrado de gestão para o 

acompanhamento da execução dos projetos. 

 

A Administração Superior da Universidade de Brasília envidará 

esforços para atuar junto ao CONSUNI a fim de que se criem 

ações de controle e acompanhamento da relação com a fundação 

de apoio, visando ao atendimento das normativas existentes. 

 

Informo que sistemas estão sendo finalizados pelo Centro de 

Informática desta Universidade (CPD), os quais possibilitarão o 

acompanhamento profícuo dos projetos, no andamento/avaliação 

da sua execução e fiscalização.” 

 

Após ciência do teor do Relatório Preliminar de Auditoria e da realização da Reunião de 

Busca Conjunta de Soluções, a seguinte manifestação foi apresentada para este item, 

encaminhada por meio por meio do Ofício nº 0260/2016/GRE/REITORIA/REITORIA, 

de 20/05/2016 (SEI 23106.009726/2016-09): 

“As atribuições no acompanhamento da execução do projeto 

foram estabelecidas pela Resolução n. 406/2006, sendo que o 

gestor do projeto é responsável por todas as suas etapas. A FUB 

somente avançará no monitoramento da execução do projeto e na 

verificação de possíveis desvios de finalidade e subcontratação 

do objeto quando o sistema de projetos (SIGESPRO) estiver 

funcionando e for utilizado pela Fundação de Apoio, gestores e 

FUB. Atualmente, o DAF e o Centro de Processamento de Dados 

(CPD) estão desenvolvendo o sistema.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Nos termos do Manual Técnico DPA 2015, a DPA - Diretoria de Apoio a Projetos 

Acadêmicos, vinculada ao Decanato de Administração (DAF) da Universidade de 

Brasília – UnB, possui as seguintes atribuições: 

  

- Assessorar a comunidade universitária no desenvolvimento de projetos que tenham 

por objeto atividades de ensino, pesquisa e extensão, fazendo observar o cumprimento 

das normas internas da Instituição e da legislação que rege a matéria;  

- Fornecer apoio técnico para que os projetos que envolvam ensino, pesquisa e extensão 

possam se desenvolver com qualidade, transparência e eficácia.  

 

Embora, como constatado em outro campo deste relatório, não ocorra na FUB uma 

centralização dos dados dos projetos firmados pela Universidade com as fundações de 

apoio credenciadas, essa Diretoria seria a responsável pelo acompanhamento dos 

projetos. 

Nos trabalhos de campo, e na própria manifestação apresentada, verificou-se que a DPA 

carece de instrumentos para cumprir com suas atribuições. Como já dito, o único 

sistema disponível, SICONV, é extremamente simples, sem disponibilidade na rede ou 

na internet, sem maiores funcionalidades além de ser um banco de dados onde se 

registra, estaticamente, informações prévias à própria execução dos projetos, não 
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havendo módulos ou funcionalidades que permitam alimentar dinamicamente, em 

tempo real, os dados referentes à execução dos projetos.  

Isso exposto, de acordo com a manifestação apresentada, verifica-se que a FUB não 

possui sistemática de acompanhamento dos projetos, zelando para que os recursos 

sejam utilizados no fim proposto e zelando para que não haja subcontratação total do 

objeto ou subcontratação parcial com delegação da execução do objeto do 

contrato/convênio. 

A definição dessa sistemática deve perpassar pelo estabelecimento de atribuições, de 

recursos humanos, materiais e tecnológicos adequados e suficientes para o efetivo 

acompanhamento da execução dos projetos acadêmicos.  

Faz-se necessário, ainda, a entrega de um sistema que atenda por completo a demanda 

dos responsáveis no acompanhamento, na avaliação e no controle de projetos, 

permitindo o adequado desempenho de seus papéis. 

As manifestações apresentadas não trazem justificativas aos fatos, mas apenas as 

providências a serem tomadas e as em andamento, corroborando os apontamentos 

realizados. 

Por fim, o fato da Resolução n. 406/2006 estabelecer que o gestor do projeto é o 

responsável por todas as etapas no acompanhamento da execução de projetos, não 

exime a FUB de sua responsabilidade de zelar pelo cumprimento do que fora 

estabelecido no art. 13 do Decreto nº 7.423/2010 e no § 4º do art. 1º da Lei nº 

8.958/1994. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Implementar, em observância aos termos do art. 13 do Decreto nº 

7.423/2010, controles e rotinas, normatizando-as, no sentido de efetuar 

acompanhamento da regular aplicação dos recursos dos projetos pela fundação de apoio, 

zelando, ainda, para que não ocorra a subcontratação total do objeto ou a subcontratação 

parcial que delegue a execução do objeto do contrato/convênio. 

 

Recomendação 2: Adequar, observada a necessidade de registro centralizado (§ 2º, art. 

12, Decreto nº. 7.423/2010), o setor competente pelo acompanhamento da execução dos 

projetos firmados com a fundação de apoio com recursos humanos, materiais e 

tecnológicos adequados e suficientes para que esse possa realizar suas atribuições de 

maneira satisfatória. 

 

 

1.1.1.14 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de verificação de conta única e de movimentação dos recursos. 

 

Fato 
 

O art. 4º-D da Lei nº. 8.958/94, abaixo reproduzido, estabelece regramento quanto à 

movimentação dos recursos dos projetos gerenciados pelas fundações de apoio.  

“Art. 4°-D. A movimentação dos recursos dos projetos 

gerenciados pelas fundações de apoio deverá ser realizada 

exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta 

corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de 
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serviços devidamente identificados. (Incluído pela Lei nº 12.863, 

de 2013) 

§ 1° Poderão ser realizados, mediante justificativa 

circunstanciada e em caráter excepcional, saques para 

pagamento em dinheiro a pessoas físicas que não possuam conta 

bancária ou saques para atender a despesas de pequeno vulto, 

definidas em regulamento específico previsto no art. 3° desta Lei, 

adotando-se, em ambas as hipóteses, mecanismos que permitam a 

identificação do beneficiário final, devendo as informações sobre 

tais pagamentos constar em item específico da prestação de 

contas. (Incluído pela Lei nº 12.863, de 2013) 

§ 2° Os recursos provenientes de convênios, contratos, acordos e 

demais ajustes que envolvam recursos públicos gerenciados pelas 

fundações de apoio deverão ser mantidos em contas específicas 

abertas para cada projeto. (Incluído pela Lei nº 12.863, de 2013) 

§ 3° As fundações de apoio deverão garantir o controle contábil 

específico dos recursos aportados e utilizados em cada projeto, 

de forma a garantir o ressarcimento às IFES, previsto no art. 6° 

desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.863, de 2013)” 

 

Questionada, especificamente, sobre a existência de controles, rotinas ou procedimentos 

para verificar se a fundação abre e realiza movimentação de recursos dos projetos em 

conta única e individual, a FUB se pronunciou por meio do Ofício DCF/DAF n° 

35/2015, de 15/09/2015, informando o que segue: 

 

“A Coordenadoria de Exame e Prestação de Contas/Diretoria de 

Contabilidade e Finanças faz apenas a verificação dos 

documentos encaminhados (extratos e relatórios) quanto à 

abertura de conta específica para movimentação de recursos dos 

projetos e aplicação dos mesmos. Não havendo controle, rotinas 

ou procedimentos de conformidade dos mesmos.” 

 

Foi questionado, também, sobre a existência de controles, rotinas ou procedimentos 

para verificar se a movimentação dos recursos dos projetos gerenciados pelas fundações 

de apoio é realizada exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta 

corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços devidamente 

identificados,  nos termos do art. 4º - D da Lei nº 8.958/1994. 

Como já citado, o protagonismo da Universidade nessa relação incumbe-a da 

responsabilidade de instituir controles para garantir a boa e regular aplicação dos 

recursos públicos.  

Quanto à movimentação dos recursos dos projetos em questão, constatou-se que, ao ser 

indagada, a FUB novamente repassou o questionamento à FINATEC. Tal procedimento 
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autoriza a inferência de que não há controles, rotinas ou procedimentos implementados 

pela Universidade para certificar-se que as fundações de apoio realizam movimentação 

exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade 

dos fornecedores e prestadores de serviços devidamente identificados. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

O Reitor da FUB, na sua competência de coordenar e superintender as atividades 

universitárias em sua gestão na Reitoria (art. 18., II, do Regimento Geral), como órgão 

executivo, deixou de tomar providências no sentido de implementar controles que 

permitam à IFES verificar 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. 8.958/94. 

   
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A FUB informou, mediante o Ofício nº. 0019/2016/FUB-UnB, de 

18/01/2016, o que segue: 

 

“A UnB procederá à inclusão, nos próximos contratos e após 

apreciação da Procuradoria Jurídica (PJU), de cláusulas que 

abranjam este tópico, as quais poderão ser da seguinte forma: 

 

Cláusula AAA - A movimentação dos recursos dos projetos 

deverá ser realizada exclusivamente por meio eletrônico, 

mediante crédito em conta corrente de titularidade dos 

fornecedores e prestadores de serviços devidamente 

identificados. 

 

Cláusula BBB - Cabe à Contratada apresentar, previamente, a 

assinatura do contrato, e à Contratante, o comprovante de 

abertura de conta bancária específica para movimentação de 

recursos oriundos deste contrato. 

 

Cláusula CCC - Os recursos provenientes deste contrato serão 

pagos pela Contratante no Banco , Agência e Conta Corrente . 

 

Cláusula DDD - Os recursos provenientes deste contrato deverão 

ser aplicados em conta bancária que garanta remuneração do 

recurso financeiro. 

 

Cláusula EEE - Não poderão ser realizados saques para 

pagamento em dinheiro a pessoas físicas ou para atender a 

despesas de pequeno vulto. 

 

Reitero que a Administração Superior da Universidade de 

Brasília envidará esforços para atuar junto ao CONSUNI a fim 

de que se criem as ações de controle e acompanhamento da 

relação com a fundação de apoio, visando ao atendimento das 

normativas existentes. Informo que sistemas estão sendo 
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finalizados pelo Centro de Informática desta Universidade 

(CPD), os quais possibilitarão o acompanhamento profícuo dos 

projetos, no andamento/avaliação da sua execução e 

fiscalização.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A questão sob análise tem como foco a atuação da FUB em relação à sua fundação de 

apoio, em especial os controles internos da Universidade na verificação de abertura e 

movimentação de recursos em conta específica por projeto, a ser efetuada pela fundação 

de apoio. 

O cerne da questão era saber como a FUB se certifica que a fundação atende aos 

preceitos legais. 

Ao ser questionada, a FUB repassou a questão para a fundação de apoio responder, e ao 

deixar de apresentar sua manifestação quando do encaminhamento dos apontamentos da 

auditoria, permitiu a inferir que tal controle não se encontra implementado. 

Em sua manifestação a Unidade apresentou providências em andamento e a serem 

tomadas no sentido de sanar a constatação apontada, corroborando, assim, o 

apontamento realizado. 

Complementarmente, reforça-se que já havia sido verificada e exposta na constatação 

1.1.1.3 deste relatório a autorização, pelo CONSUNI, em sua Resolução nº. 0017/2013, 

de movimentação de recursos de maneira diversa, por meio de cheque nominativo e 

saque, à estabelecida na Lei nº. 8.958/1994. Recomendou-se, então, a retificação desse 

normativo para adequação à referida legislação. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Implementar controles e rotinas, normatizando-as, visando verificar 

se a fundação de apoio abriu e realiza a movimentação dos recursos dos projetos em 

conta única e individual e se a movimentação de recursos ocorre conforme os ditames 

do art. 4º-D da Lei nº. 8.958/94. 

 

 

1.1.1.15 CONSTATAÇÃO 
 

Insuficiência de controle contábil específico dos recursos para fins de 

ressarcimento. 

 

Fato 
 

Toda entidade (sentido contábil) deve adotar critérios e procedimentos instituídos para a 

escrituração contábil de seus fatos patrimoniais, bem como a guarda e a manutenção da 

documentação e dos arquivos. O Conselho Federal de Contabilidade entende que “Esta 

interpretação deve ser adotada por todas as entidades, independente da natureza e do 

porte, na elaboração da escrituração contábil, observadas as exigências da legislação 

e de outras normas aplicáveis, se houver” (ITG 2000). 
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A escrituração contábil serve para abranger todas as operações da entidade, incluindo as 

movimentações nas contas de resultados (receitas e despesas) e patrimoniais. O controle 

contábil específico dos recursos de cada projeto facilita o acompanhamento e o controle, 

principalmente, o financeiro. 

Visando resguardar o interesse público, o legislador previu a utilização de bens e 

serviços das IFES apoiadas pelas fundações de apoio (art. 6º da Lei nº 8.958/1994), 

mediante ressarcimento. Previu, também, a obrigação de as fundações de apoio garantir 

controle visando garantir o ressarcimento às IFES pela utilização desses bens/serviços, 

conforme preconiza o § 3° do art. 4º - D da Lei nº 8.958/1994: 

 

“Art. 4°-D. A movimentação dos recursos dos projetos 

gerenciados pelas fundações de apoio deverá ser realizada 

exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta 

corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de 

serviços devidamente identificados. (Incluído pela Lei nº 12.863, 

de 2013) 

... 

§ 3° As fundações de apoio deverão garantir o controle contábil 

específico dos recursos aportados e utilizados em cada projeto, 

de forma a garantir o ressarcimento às IFES, previsto no art. 6° 

desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.863, de 2013)” 

 

Foi questionado, especificamente, sobre controles, rotinas ou procedimentos adotados 

pela Universidade em relação à verificação se a fundação de apoio adota controle 

contábil específico dos recursos aportados e utilizados em cada projeto para fins de 

ressarcimento. 

Nesse relacionamento com as fundações de apoio, a IFES é o ator principal, devendo 

zelar pela supremacia do interesse público. Desse papel surgem responsabilidades para a 

instituição de controles no âmbito das IFES para certificação da inexistência de desvios 

por parte da fundação de apoio na realização dos projetos apoiados.    

Em relação ao controle contábil específico dos recursos transferidos, constatou-se que, 

ao ser indagada, a FUB de pronto repassou o questionamento à FINATEC. Tal ato 

autorizou a inferência de que não havia controles, rotinas ou procedimentos 

implementados pela Universidade para garantir o cumprimento do mandamento legal 

em questão, o que fragiliza a execução dos projetos. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

O Reitor da FUB, na sua competência de coordenar e superintender as atividades 

universitárias em sua gestão na Reitoria (art. 18., II, do Regimento Geral), como órgão 

executivo, deixou de tomar providências no sentido de estabelecer controles que 

permitam a certificação da aplicação dos procedimentos contábeis nos ditames da Lei nº 
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8.958/1994 no que se refere ao controle específico dos recursos aportados e utilizados 

em cada projeto para fins de ressarcimento à Universidade. 

   
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A FUB informou, mediante o Ofício nº. 0019/2016/FUB-UnB, de 18/01/2016, o que 

segue: 

 

“A UnB procederá à inclusão, nos próximos contratos e após 

apreciação da PJU, de cláusulas que abranjam este tópico, as 

quais poderão ser da seguinte forma: 

 

Cláusula FFF - A Contratada deve garantir o controle contábil 

específico dos recursos aportados e utilizados objeto deste 

Contrato, de forma a garantir o ressarcimento à Contratante. 

 

Cláusula GGG - A Contratada, após a execução da primeira 

despesa objeto deste contrato, deverá enviar à Contratante o 

comprovante que garanta o controle contábil específico dos 

recursos aportados e utilizados objeto deste Contrato, conforme 

disposto na Cláusula FFF. 

 

A Administração Superior da Universidade de Brasília envidará 

esforços para atuar junto ao CONSUNI a fim de que se criem 

ações de controle e acompanhamento da relação com a fundação 

de apoio, visando ao atendimento das normativas existentes. 

Informo que sistemas estão sendo finalizados pelo Centro de 

Informática desta Universidade (CPD), os quais possibilitarão o 

acompanhamento profícuo dos projetos, no andamento/avaliação 

da sua execução e fiscalização.” 

 

Após ciência do teor do Relatório Preliminar de Auditoria e da realização da Reunião de 

Busca Conjunta de Soluções, a seguinte manifestação foi apresentada para este item, 

encaminhada por meio por meio do Ofício nº 0260/2016/GRE/REITORIA/REITORIA, 

de 20/05/2016 (SEI 23106.009726/2016-09): 

“A Diretoria de Contabilidade e Finanças – DCF – realiza 

análise prévia da prestação de contas. Caso se verifiquem 

irregularidades, o processo é devolvido à Fundação de Apoio 

para saneamento de possíveis pendências. O controle efetuado 

ocorre quando a Fundação de Apoio presta contas dos recursos 

utilizados no projeto. Após o atendimento das questões 

levantadas pela DCF, a FUB encaminha a prestação de contas 

ao órgão concedente para análise final do projeto. 

Caso seja verificada a necessidade de ressarcimento, a DCF 

elabora a Guia de Recolhimento da União – GRU – para que a 

Fundação de Apoio recolha os valores devidos e seja ressarcido 

ao órgão concedente. O procedimento é acompanhado via SIAFI 

pela DCF.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
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Análise do Controle Interno 
 

A questão sob análise tem como foco a atuação da FUB em relação à sua fundação de 

apoio, em especial os controles internos da Universidade sobre a operacionalização 

contábil dos projetos pela fundação de apoio. 

O foco não era saber como a fundação de apoio realiza a contabilidade, mas sim saber 

como a FUB se certifica que a fundação atende aos preceitos legais. 

Ao ser questionada, a FUB repassou a questão para a fundação de apoio responder, e ao 

deixar de apresentar sua manifestação quando do encaminhamento dos apontamentos da 

auditoria, permitiu a inferir que tal controle não se encontra implementado. 

Inicialmente, em sua manifestação, quando da ciência dos achados de auditoria, a FUB 

deixou de apresentar justificativas, apresentando providências em andamento e a serem 

tomadas no sentido de sanar a constatação apontada, corroborando, assim, o 

apontamento realizado. 

No entanto, em manifestação apresentada ante o encaminhamento do Relatório 

Preliminar de Auditoria e da realização da Reunião de Busca Conjunta de Soluções, a 

Unidade informou procedimentos realizados pela sua Diretoria de Contabilidade e 

Finanças – DCF nas análises das prestações de contas dos recursos utilizados nos 

projetos pela Fundação de Apoio quando da verificação da necessidade de se efetuar 

ressarcimentos. 

Tais procedimentos, no entanto, são insuficientes frente ao fato de que a possibilidade 

de haver ressarcimentos advindos de projetos, tendo por base a utilização de bens e 

serviços da IFES apoiada, é prevista antes mesmo da assinatura dos contratos e deve 

necessariamente constar dos mesmos.  

Assim sendo, nos casos aplicáveis, cabe aos gestores e fiscais da Unidade realizar o 

acompanhamento da utilização de suas instalações e de seus bens de consumo, e o 

monitoramento da escorreita contabilização, pela Fundação de Apoio, dos custos 

envolvidos, objetivando a efetivação do devido ressarcimento à Unidade, sendo, para 

isso, necessário o estabelecimento de controles, rotinas e procedimentos a serem 

adotados pela Universidade. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Implementar controles e rotinas, normatizando-as, visando certificar 

se a operacionalização contábil dos projetos pela fundação de apoio atende aos ditames 

da Lei nº 8.958/1994, atentando para o controle específico dos recursos aportados e 

utilizados em cada projeto para fins de ressarcimento à Universidade. 

 

 

1.1.1.16 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de ressarcimento da fundação pelo uso de bens e serviços próprios da 

FUB. 

 

Fato 
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Conforme citado anteriormente, o legislador, visando resguardar o interesse público, 

previu que as fundações de apoio promovessem o ressarcimento pela utilização de bens 

e serviços das IFES apoiadas (art. 6º da Lei nº 8.958/1994): 

 

“Art. 6° No cumprimento das finalidades referidas nesta Lei, 

poderão as fundações de apoio, por meio de instrumento legal 

próprio, utilizar-se de bens e serviços das IFES e demais ICTs 

apoiadas, pelo prazo necessário à elaboração e execução do 

projeto de ensino, pesquisa e extensão e de desenvolvimento 

institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, 

mediante ressarcimento previamente definido para cada projeto. 

(Redação dada pela Lei nº 12.863, de 2013) 

§ 1° Nos projetos que envolvam risco tecnológico, para solução 

de problema técnico específico ou obtenção de produto ou 

processo inovador, o uso de bens e serviços das IFES ou demais 

ICTs poderá ser contabilizado como contrapartida da instituição 

ao projeto, mediante previsão contratual de participação da 

instituição nos ganhos econômicos dele derivados, na forma da 

Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004. (Incluído pela Lei nº 

12.863, de 2013) 

§ 2° Na hipótese de que trata o § 1°, o ressarcimento previsto no 

caput poderá ser dispensado, mediante justificativa 

circunstanciada constante no projeto a ser aprovado pelo 

Conselho Superior das IFES ou órgão competente nas demais 

ICTs. (Incluído pela Lei nº 12.863, de 2013)” 

 

Questionada sobre quais controles, rotinas ou procedimentos são adotados em relação 

ao monitoramento dos ressarcimentos realizados pelas fundações de apoio pelo uso de 

bens e serviços da Universidade, a FUB se pronunciou por meio do Ofício DCF/DAF n° 

35/2015, de 15/09/2015, informando o que segue: 

 

“A fundação de apoio hoje credenciada para atuar junto à 

Fundação Universidade de Brasília é a Finatec que dispõe de 

instalações prediais, materiais permanentes, e equipamentos 

próprios. Portanto, não há por parte da FUB rotinas ou 

procedimentos que justifiquem a demanda deste item.” 

 

Apesar da resposta apresentada, verificou-se no projeto "Fadiga de Cabos Condutores 

CA, CAA e CAL: Avaliação Comparativa em Termos do Parâmetro H/W e Cálculo de 

Vida Resídua", Processo FINATEC 2013/05330, iniciado em 24/06/2013 e ainda em 
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execução, que houve, ou ainda há, o uso das instalações da FUB para a realização do 

projeto. 

Embora não tenha sido apresentado contrato firmado pela FUB e pela FINATEC para a 

consecução do Projeto, o que em si só consiste em irregularidade, verificou-se que, no 

Termo de Cooperação 46 0000 1511, de 24/06/2013, do projeto, assinado por várias 

empresas de energia e a FINATEC, a FUB é arrolada como executora, com apoio da 

FINATEC, sendo declarado o reitor Ivan Marques de Toledo Camargo o representante 

da Universidade e sendo ele relacionado no campo das assinaturas, muito embora o 

documento não tenha sido assinado nesse campo. Nos termos do documento, "o objeto 

do presente instrumento será executado nas instalações da FUB e da FINATEC", sendo 

acordadas ações como aquisição de equipamentos, instalação e operacionalização dos 

equipamentos, montagem de bancada de ensaios, ensaios e testes, dentre outras. No 

item 2.2, a FUB se comprometeria, dentre outras ações, a autorizar a participação de 

seus professores e demais servidores e permitir a utilização de seus laboratórios, 

equipamentos, instrumentos e materiais. No item 13.2 "a FUB e/ou a FINATEC se 

obrigam a responder integralmente pelo cumprimento do Projeto aqui definido, em 

conformidade com os termos pactuados..." 

Não foi apresentada a prestação de contas do projeto, no entanto, tendo em vista a 

apresentação da execução financeira do mesmo, infere-se que o projeto foi levado a 

cabo e que, assim sendo, as instalações da FUB foram utilizadas, contrariando a 

resposta apresentada.  

Por fim, não consta do Termo de Cooperação cláusula de ressarcimento pelo uso de 

bens e serviços próprios da Universidade, indo de encontro ao estabelecido no art. 6º da 

Lei nº 8.958/1994. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

O Reitor da FUB, na sua competência de coordenar e superintender as atividades 

universitárias em sua gestão na Reitoria (art. 18., II, do Regimento Geral), como órgão 

executivo, deixou de tomar providências no sentido atender ao art. 6º da Lei nº 

8.958/1994 no que se refere à promoção de ressarcimento pela utilização de bens e 

serviços da Universidade. 

   
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A FUB informou, mediante o Ofício nº. 0019/2016/FUB-UnB, de 18/01/2016, o que 

segue: 

 

“A Administração instituiu comissão para revisar a Resolução n. 

45/2014, que trata dos custos indiretos, com o objetivo de 

contemplar o ressarcimento da fundação de apoio à FUB.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A resposta da Unidade reproduzida no campo Fato desta constatação demonstra não 

haver uma preocupação com a questão do ressarcimento, existindo a certeza que a 

FINATEC estaria provida com todo o equipamento, instalações e materiais necessários 

para executar os projetos acordados.  
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A realidade mostrou-se outra ao se verificar, dentre os projetos escolhidos na amostra, 

um caso onde as instalações e materiais da FUB teriam sido utilizados, inclusive com a 

previsão em contrato da participação dos professores, servidores, laboratórios, 

equipamentos, instrumentos e materiais da FUB, sem, no entanto, prever o 

ressarcimento pelo uso desses bens e serviços, nos termos do art. 6º da Lei nº 

8.958/1994. 

Em sua manifestação, quando da ciência dos achados de auditoria, a FUB deixou de 

apresentar justificativas, apresentando providências em andamento, corroborando, 

assim, o apontamento realizado. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Criar rotina de forma a prever o estabelecimento contratual de termos 

para o uso de bens e serviços da FUB pela fundação de apoio quando verificada 

situação que configure tal necessidade, observando, especialmente, a questão de 

ressarcimento dos custos envolvidos, nos termos do art. 6º da Lei nº 8.958/1994.  

 

Recomendação 2: Efetuar, em atenção ao art. 6º da Lei nº 8.958/1994, levantamento dos 

custos envolvidos na utilização, pela FINATEC, dos recursos materiais e humanos na 

execução do projeto "Fadiga de Cabos Condutores CA, CAA e CAL: Avaliação 

Comparativa em Termos do Parâmetro H/W e Cálculo de Vida Resídua", Processo 

FINATEC 2013/05330, promovendo, em seguida, o ressarcimento dos valores apurados 

e encaminhando a esta CGU documentação comprobatória das providências adotadas. 

 

 

1.1.1.17 CONSTATAÇÃO 
 

Informalidade e insuficiência dos procedimentos de análise das prestações de 

contas das fundações de apoio. 

 

Fato 
 

A prestação de contas é o meio pelo qual o responsável procura demonstrar a regular e 

satisfatória aplicação dos recursos colocados à disposição. Ela deverá conter os aspectos 

contábeis, de legalidade, efetividade e economicidade que envolve a gestão dos 

recursos. Segundo o Tribunal de Contas da União (TC 012.589/2013-6), “A ausência de 

prestação de contas dificulta e, muitas vezes, impossibilita a constatação da integral e 

correta aplicação dos recursos públicos nos fins a que se destinam, fazendo nascer a 

legítima presunção de que as verbas não foram empregadas na execução do objeto...”. 

Os normativos que regem as relações entre as instituições federais de ensino superior e 

de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio previram a utilização de tal 

procedimento, conforme disposto no art. 11 do Decreto nº. 7.423/2010: 

“Art. 11. A instituição apoiada deve incorporar aos contratos, 

convênios, acordos ou ajustes firmados com base na Lei nº 8.958, 

de 1994, a previsão de prestação de contas por parte das 

fundações de apoio. 

§ 1° A prestação de contas deverá abranger os aspectos 

contábeis, de legalidade, efetividade e economicidade de cada 

projeto, cabendo à instituição apoiada zelar pelo 

acompanhamento em tempo real da execução físico-financeira da 
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situação de cada projeto e respeitar a segregação de funções e 

responsabilidades entre fundação de apoio e instituição apoiada. 

§ 2° A prestação de contas deverá ser instruída com os 

demonstrativos de receitas e despesas, cópia dos documentos 

fiscais da fundação de apoio, relação de pagamentos 

discriminando, no caso de pagamentos, as respectivas cargas 

horárias de seus beneficiários, cópias de guias de recolhimentos 

e atas de licitação. 

§ 3° A instituição apoiada deverá elaborar relatório final de 

avaliação com base nos documentos referidos no § 2° e demais 

informações relevantes sobre o projeto, atestando a regularidade 

das despesas realizadas pela fundação de apoio, o atendimento 

dos resultados esperados no plano de trabalho e a relação de 

bens adquiridos em seu âmbito.” 

 

Assim, no âmbito do processo de prestação de contas, serão realizadas avaliações 

(técnica e financeira) da documentação e das demais informações relevantes sobre o 

projeto, com o consequente atesto da regularidade das despesas realizadas pela fundação 

de apoio e a verificação do atendimento dos resultados esperados. 

Questionada sobre quais controles, rotinas ou procedimentos a Unidade adota em 

relação à análise das prestações de contas dos contratos/convênios realizadas pela 

fundação de apoio, a FUB se pronunciou por meio do Ofício DCF/DAF n° 35/2015, de 

15/09/2015, informando que: 

“Quanto aos contratos e convênios realizados pela fundação de 

apoio, consideramos não ser de competência da Coordenadoria 

de Exame e Prestação de Contas, manter quaisquer controles. 

Para aqueles contratos e convênios em que a fundação de apoio 

atua como facilitadora do processo (execução da 

finalidade/objeto) é observada o disposto nos instrumentos 

contratuais específicos em que tem como base a legislação dos 

órgãos de controle. Para esses casos a Diretoria de 

Contabilidade e Finanças e a Coordenadoria de Exame e 

Prestação de Contas realiza análise financeira emitindo 

“relatórios” enviando para a concedente da forma como está e 

ou apontando divergências para saneamento, para diligência da 

fundação de apoio. Não há disponível na Instituição manual de 

procedimentos para está ação, a mesma é desenvolvida segundo 

os termos de cada acordo firmado com a fundação de apoio.” 

 

Não há controles, rotinas ou procedimentos formais instituídos pela Universidade para a 

análise das prestações de contas oriundas de contratos/convênios pactuados no âmbito 

da relação entre IFES e Fundação de Apoio; o que há são rotinas informais e 

insuficientes. A Coordenadoria de Exame e Prestação de Contas, setor que, em tese, 

poderia ser responsável pelo processo de prestação de contas, não se sente competente 

para a implementação desses controles. Ademais, pela resposta da Unidade, é realizada 
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apenas a análise financeira, nada foi informado sobre a análise da execução física 

(análise técnica). Outrossim, não há manual instituindo controles, rotinas ou 

procedimentos e definindo os setores responsáveis por essas tarefas. 

Conclui-se que a Unidade não dispõe desses controles, rotinas ou procedimentos 

formais para atender ao disposto no art. 11 do Decreto nº. 7.423/2010. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

O Reitor da FUB, na sua competência de coordenar e superintender as atividades 

universitárias em sua gestão na Reitoria (art. 18., II, do Regimento Geral), como órgão 

executivo, deixou de tomar providências no sentido implementar controles e rotinas 

para análise das prestações de contas dos contratos/convênios para certificar o 

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

7.423/2010. 

   
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A FUB informou, mediante o Ofício nº. 0019/2016/FUB-UnB, de 18/01/2016, o que 

segue: 

 

“A Administração Superior da Universidade de Brasília envidará 

esforços para atuar junto ao CONSUNI a fim de que se criem as 

ações de controle e acompanhamento da relação com a fundação 

de apoio, visando ao atendimento das normativas existentes. 

Informo que sistemas estão sendo finalizados pelo Centro de 

Informática desta Universidade (CPD), os quais possibilitarão o 

acompanhamento profícuo dos projetos, no andamento/avaliação 

da sua execução e fiscalização.” 

 

Após ciência do teor do Relatório Preliminar de Auditoria e da realização da Reunião de 

Busca Conjunta de Soluções, a seguinte manifestação foi apresentada para este item, 

encaminhada por meio por meio do Ofício nº 0260/2016/GRE/REITORIA/REITORIA, 

de 20/05/2016 (SEI 23106.009726/2016-09): 

“Os procedimentos para análise das prestações de contas das 

Fundações de Apoio são definidos pela Diretoria de 

Contabilidade e Finanças, por intermédio da sua Coordenadoria 

de Exame e Prestação de Contas – CPC, que solicita os 

documentos que comprovam as despesas executadas durante o 

projeto para análise e elaboração de relatório financeiro. 

Cumpre destacar que há dois relatórios de prestação de contas. 

Um deles se refere aos recursos financeiros que são confrontados 

com o plano de trabalho proposto e o outro relatório trata do 

cumprimento físico do objeto pactuado, cabendo ao gestor do 

projeto elaborá-lo. 

Ambos os documentos constituem a prestação de contas que será 

encaminhada ao órgão concedente para apreciação.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
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Análise do Controle Interno 
 

O art. 11 do Decreto nº 7.423/2014, para esse momento de encerramento, é claro ao 

definir o papel tanto das fundações de apoio como das instituições apoiadas.  

As fundações de apoio têm a obrigação da prestação de contas e as instituições da 

elaboração do relatório final, avaliando e atestando a regularidade na execução das 

atividades estabelecidos no projeto, especialmente quanto ao atingimento dos objetivos 

estabelecidos. 

A prestação de contas é documento necessário para a elaboração do relatório final pela 

Universidade e, desta forma, é importante o estabelecimento de procedimentos e rotinas 

para análise das mesmas nesta etapa do contrato que precede o atesto dos serviços 

realizados. 

Inicialmente, em sua manifestação, quando da ciência dos achados de auditoria, a FUB 

deixou de apresentar justificativas, apresentando providências em andamento e a serem 

tomadas no sentido de sanar a constatação apontada, corroborando, assim, o 

apontamento realizado. 

No entanto, em manifestação apresentada ante o encaminhamento do Relatório 

Preliminar de Auditoria e da realização da Reunião de Busca Conjunta de Soluções, a 

Unidade informou haver procedimentos “definidos pela Diretoria de Contabilidade e 

Finanças, por intermédio da sua Coordenadoria de Exame e Prestação de Contas – 

CPC”, por meio das quais são solicitados os “documentos que comprovam as despesas 

executadas durante o projeto para análise e elaboração de relatório financeiro” e este 

relatório é confrontado com o plano de trabalho proposto. Outro relatório, tratando do 

cumprimento físico do objeto pactuado, seria elaborado pelo gestor do projeto e, de 

acordo com a manifestação apresentada, “ambos os documentos constituem a prestação 

de contas que será encaminhada ao órgão concedente para apreciação.”. 

Não foram apresentadas, no entanto, normativos, manuais ou documentos congêneres 

com os citados procedimentos para corroborar a manifestação apresentada. 

Também não foi verificada nenhuma evidência desses trabalhos nos processos dos 

projetos relacionados na amostra e indicados como já finalizados, quais sejam, “Centro 

de Pesquisa e Desenvolvimento para a Inovação e Sustentabilidade do Ambiente 

Construído – CEPAC” e “Desenvolvimento de Processos Inovadores para Formulação 

de Políticas Públicas de Voluntariado em Megaeventos”. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Implementar controles e rotinas, normatizando-as, para análise das 

prestações de contas dos contratos/convênios para certificar o cumprimento dos 

requisitos previstos nos §§ 1º e 2º do art. 11 do Decreto nº. 7.423/2010. 

 

 

1.1.1.18 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de emissão de relatório final de avaliação dos projetos. 

 

Fato 
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O Decreto nº 7.423/2014, no § 3º do art. 11, estabelece a obrigatoriedade, para as 

instituições apoiadas, de elaborar relatório final de avaliação dos projetos advindos de 

contratos, convênios, acordos ou ajustes firmados com fundações de apoio, nos 

seguintes termos: 

“Art. 11. A instituição apoiada deve incorporar aos contratos, 

convênios, acordos ou ajustes firmados com base na Lei nº 

8.958, de 1994, a previsão de prestação de contas por parte das 

fundações de apoio. 

§ 1º A prestação de contas deverá abranger os aspectos 

contábeis, de legalidade, efetividade e economicidade de cada 

projeto, cabendo à instituição apoiada zelar pelo 

acompanhamento em tempo real da execução físico-financeira 

da situação de cada projeto e respeitar a segregação de funções 

e responsabilidades entre fundação de apoio e instituição 

apoiada. 

§ 2º A prestação de contas deverá ser instruída com os 

demonstrativos de receitas e despesas, cópia dos documentos 

fiscais da fundação de apoio, relação de pagamentos 

discriminando, no caso de pagamentos, as respectivas cargas 

horárias de seus beneficiários, cópias de guias de recolhimentos 

e atas de licitação. 

§ 3º A instituição apoiada deverá elaborar relatório final de 

avaliação com base nos documentos referidos no § 2o e demais 

informações relevantes sobre o projeto, atestando a 

regularidade das despesas realizadas pela fundação de apoio, o 

atendimento dos resultados esperados no plano de trabalho e a 

relação de bens adquiridos em seu âmbito.” 

Da amostra de oito projetos selecionados para análise nos trabalhos de auditoria, apenas 

o Projeto de Pesquisa "Desenvolvimento de Processos Inovadores para Formulação de 

Políticas Públicas de Voluntariado em Megaeventos", Identificador Sistema FINATEC: 

5458, registrada como financiadora a FUB, encontrava-se com o status de encerrado, 

tendo sido utilizado para verificação do cumprimento da referida obrigação.  

Instada a apresentar o relatório final de avaliação do projeto, a FUB por meio do Ofício 

DAF n° 18/2015, de 30/09/2015, encaminhado por e-mail, informou o que segue: 

 

“26. Os documentos referentes a prestação de contas do Projeto 

de Pesquisa “Desenvolvimento de Processos Inovadores para 

Formulação de Políticas Públicas de Voluntariado em 

Megaeventos” estão apresentados em anexo e a FUB após 

análise da prestação de contas emite parecer favorável ao 

relatório apresentado, concluindo que o  projeto atendeu a sua 

finalidade.” 

 

Anexa ao e-mail encontrava-se o arquivo com a prestação de contas final do projeto, 

datado de 03/02/2015, elaborado e encaminhado, por força contratual, pela FINATEC à 

FUB.  
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No que pese a FINATEC ter apresentado sua prestação de contas, não foi verificada na 

documentação encaminhada pela FUB para esta equipe de auditoria o relatório final de 

avaliação do projeto elaborado pela própria, nos termos do § 3º do art. 11 do Decreto nº. 

7.423. 

Ademais, tendo em vista a resposta acima, não foram encaminhados pela FUB 

documentação comprobatória da análise da prestação de contas da FINATEC e o 

parecer favorável emitido, em corroboração de sua resposta. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

O Reitor da FUB, na sua competência de coordenar e superintender as atividades 

universitárias em sua gestão na Reitoria (art. 18., II, do Regimento Geral), como órgão 

executivo, deixou de tomar providências no sentido de implementar rotina de 

elaboração de relatório final de avaliação dos projetos, conforme estabelece o § 3º do 

art. 11 do Decreto nº. 7.423. 

   
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A FUB informou, mediante o Ofício nº. 0019/2016/FUB-UnB, de 18/01/2016, o que 

segue: 

 

“A Administração Superior da Universidade de Brasília envidará 

esforços para atuar junto ao CONSUNI a fim de que se criem as 

ações de controle e acompanhamento da relação com a fundação 

de apoio, visando ao atendimento das normativas existentes. 

Informo que sistemas estão sendo finalizados pelo Centro de 

Informática desta Universidade (CPD), os quais possibilitarão o 

acompanhamento profícuo dos projetos, no andamento/avaliação 

de sua execução e fiscalização.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O art. 11 do Decreto nº 7.423/2014, para esse momento de encerramento, é claro ao 

definir o papel tanto das fundações de apoio como das instituições apoiadas.  

As fundações de apoio têm a obrigação da prestação de contas e as instituições da 

elaboração do relatório final, avaliando e atestando a regularidade na execução das 

atividades estabelecidos no projeto, especialmente quanto ao atingimento dos objetivos 

estabelecidos. 

São documentos distintos e não pode a instituição apoiada se valer da prestação de 

contas da fundação de apoio como relatório final de avaliação. 

Em sua manifestação, quando da ciência dos achados de auditoria, a FUB deixou de 

apresentar justificativas, apresentando providências em andamento, corroborando, 

assim, o apontamento realizado. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Implementar rotina, normatizando-a, de elaboração de relatório final 

de avaliação dos projetos que se findam, nos termos do § 3º do art. 11 do Decreto nº. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
62 

7.423, avaliando se a execução do projeto correu dentro do estabelecido, se os objetivos 

e metas foram atingidos e relacionando os bens adquiridos em seu âmbito. 
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