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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO  

Fiscalização nº 482 Período da ação de controle 17/04/2020 a 15/06/2020 
 

IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL 

Nome Gilmar dos Santos Lima 

Matrícula 2834280 

Unidade de lotação PROPLAN 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO 

Entidade Fundação Norte-Riograndense de Pesquisa e Cultura 
(FUNPEC) 

CNPJ da entidade 08.469.280/0001-93 

Verificação das Certidões (X) FGTS  (X) Trabalhista  (X) Certidão Conjunta da Receita Federal     
(X) Controladoria do Estado (X) Certidão Conjunta do Estado 

Endereço Av. Senador Salgado Filho, S/N | Campus Universitário 

Telefone para contato (84) 3092-9200 

Município Natal UF RN 

Técnico(a) do projeto Karina Dias 

Telefone/e-mail (84) 3092-9230 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Título do Projeto 
Análise das políticas e ações do campo da gestão e regulação 
do trabalho, implantadas no âmbito estadual do SUS 

Número do projeto (SIPAC) 663/2017 

Tipo/Natureza do Projeto PESQUISA CIENTÍFICA - APLICADA 

Coordenador(a) Janete Lima de Castro 

Objeto 

Avaliar as políticas e ações do campo da gestão e regulação do 
trabalho, implantadas no âmbito estadual do SUS, ressaltando seus 
avanços e dificuldades, tendo em vista elaborar uma agenda de 
cooperação técnica entre o Ministério da Saúde, Conselho Nacional de 
Secretários Estaduais de Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde.  

Número do Contrato 6338/2017 Vigência 29/12/2017 a 28/11/2020 

Valor (R$) 2.464.359,98 

Processo 

23077.077857/2017-86 

( X ) Submissão do projeto 

Nº 23077.050381/2018-17 

( X ) Prestação de Contas 
Origem do recurso  

TED 163/2017 
Min. da Saúde 

Dados Bancários Banco do Brasil Ag.: 3795-8 C/C: 11.608-4 
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I – INTRODUÇÃO 
 

Os trabalhos de fiscalização foram realizados no exercício do dever desta IFES, 

representada pela Divisão de Fiscalização da Diretoria de Projetos Acadêmicos da 

PROPLAN/UFRN, visando acompanhar, orientar e supervisionar a execução do projeto 

acadêmico, vinculado ao instrumento jurídico pactuado, sobretudo, para atestar a regular 

execução do objeto contratado e o cumprimento das metas e dos resultados acadêmicos 

previstos, primando pela eficiência, eficácia e efetividade do projeto. 

Dando cumprimento ao art. 67 da Lei nº 8.666/93, aos art. 10 e 11 do Decreto 

9507/18, aos arts. 13, 14 e 50, § 3º da Resolução nº 061/2016-CONSAD/UFRN, este Relatório 

é preenchido mediante a análise de documentos disponíveis e com o auxílio das seguintes 

pessoas: 

Nome Instituição Função Telefone/e-mail 

Janete Lima de Castro UFRN Coordenadora 84 99109 6199 

Josenildo Borges Ferreira FUNPEC Coord. Administrativo 84 99125 9886 

 
II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

A UFRN e a FUNPEC celebraram o contrato nº 6338/2017, cujo objeto está 

devidamente descrito na folha 1 (um) desse documento, assinado em 29/12/2017, e publicado 

em 03/01/2018 no Diário Oficial da União nº 02, pág. 58, Seção 03. O 1º termo aditivo ao 

contrato, acrescentou recursos ao projeto na ordem de R$ 460.488,92, atualizando seu valor 

para R$ 2.464.359,98. As cláusulas 13ª e 14ª versam, respectivamente, sobre as condições de 

repasse e pagamento, e prestação de contas. 

Essa 4ª fiscalização foi acionada pelo fiscal tendo em conta a cláusula 14.1 do citado 

instrumento. Outras fontes de informação documental desse Relatório de Fiscalização foram: o 

Portal da Transparência da FUNPEC, os Sistemas SIG-UFRN, o processo nº 

23077.077857/2017-86, de submissão e acompanhamento do projeto, autuado em pasta 

própria na PROPLAN nº 6338.21.1417, sobretudo o contrato, o plano de trabalho, e os 

documentos e respostas enviadas pela Coordenação. 

Os detalhes orçamentários, financeiros e contábeis da execução dos recursos são 

apreciados pela Coordenadoria de Administração de Convênios da Pró-Reitoria de 

Administração (PROAD); e o monitoramento da DIMENSÃO FÍSICO-ACADÊMICA do projeto é 

atribuição da PROPLAN, que observando o art. 13 da Resolução nº 061/2016 – 

CONSAD/UFRN, delimita o escopo deste relatório ao confronto das comprovações enviadas 

pela coordenação com as METAS, presente no plano de trabalho, e os RESULTADOS 

ACADÊMICOS dispostos na cláusula 8º do mencionado contrato. 

Destaque-se que estão observados o princípio da segregação de funções e o respeito 

aos encargos e limites de competência, estando identificados os agentes que atuam em todo o 

ciclo de gestão do projeto, incluído nesse ciclo a proposição, coordenação e homologação do 

projeto, a assinatura do instrumento jurídico, a execução e a prestação de contas. 
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III – Roteiro de Acompanhamento – ASPECTO FINANCEIRO 
 
3.1 – O projeto já foi objeto de processo de prestação de contas (PROAD); 
( X ) Sim 
(    ) Não 
 

Nota da Fiscalização: Conforme informações fornecidas pela Coordenadoria de 
Administração de Convênios, em janeiro do corrente ano, a FUNPEC enviou a 4ª prestação de 
contas parcial referente a execução financeira do projeto no período de julho a dezembro de 
2019. Como o parecer correspondente ao mencionado período ainda não foi remetido a 
PROPLAN, infere-se que esta prestação de contas ainda encontra-se em análise. 

 
3.2 – Consta entre os documentos recebidos pela fiscalização o Parecer Financeiro da 
PROAD; 
(    ) Sim 
( X ) Não 
(    ) Não se aplica 
 

Nota da Fiscalização: Até o fechamento desta ação, não foi remetido a PROPLAN parecer 
financeiro correspondente ao período analisado pela presente fiscalização. 

 
3.3 – O parecer financeiro emitido pela PROAD quanto à aprovação; 
(    ) É favorável 
(    ) É desfavorável 
( X ) Não se aplica 
 

Nota da Fiscalização: Para os períodos anteriores ao abrangido por esta ação de 
monitoramento, os pareceres financeiros 64/2018, 26/2019 e 57/2019 atestaram a 
regularidade das despesas efetuadas de 29/12/2017 a 30/06/2019. 

 
IV – Roteiro de Acompanhamento – OBRAS LABORATORIAIS 
 
4.1 – O projeto possui obras laboratoriais; 
(    ) Sim 
( X ) Não 
 

Nota:  

 
4.2 – Consta entre os documentos recebidos pela fiscalização o Parecer Técnico emitido pela 
Superintendência de Infraestrutura quanto ao andamento da obra; 
(    ) Sim 
(    ) Não 
( X ) Não se aplica 
 

Nota:   

 
V – Roteiro de Acompanhamento – MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS 
 
5.1 – O projeto possui aquisição de materiais permanentes; 
(    ) Sim 
( X ) Não 
 

Nota: 
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5.2 – Constam entre os documentos recebidos pela fiscalização os que atestam a incorporação 
dos materiais permanentes adquiridos ao patrimônio da UFRN;  
(    ) Sim 
(    ) Não 
( X ) Não se aplica 
 

Nota: 

 
VI – Roteiro de Acompanhamento – RECURSOS MATERIAIS DA UFRN 
 
6.1 – Utilização de laboratórios da UFRN;  
(    ) Sim 
( X ) Não 
Horas/semana de utilização: ________ 
 

Nota: 

 
6.2 – Utilização de salas de aula da UFRN;  
(    ) Sim 
( X ) Não 
Horas/semana de utilização: ______ 
 

Nota:   

 
6.3 – Utilização de materiais de consumo adquiridos pela UFRN;  
(    ) Sim 
( X ) Não 
 

Nota: 

 
6.4 – Utilização da rede de TI da UFRN; 
( X ) Sim 
(    ) Não 
Horas/semana de utilização: _______  
 

Nota: 

 
6.5 – Utilização do nome da UFRN;  
( X ) Sim 
(    ) Não 
 

Nota: 
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS 
 
7.1 – Eventos realizados no período de 01/10/2019 a 31/03/2020; 
 

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observação 

Oficina: As repercussões das políticas de saúde nas políticas de gestão do trabalho 
e da educação na saúde. 

16/03/20 a 
20/03/20 

NESC/ 
UFRN 

35 --- 

 

Nota da Fiscalização: A coordenação disponibilizou a relação dos participantes, o relatório do evento cadastrado no SIGAA (EV071-2020) e os registros 
fotográficos da ação. Todos os documentos serão armazenados na rede local da Divisão de Fiscalização da PROPLAN. 
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VIII – Roteiro de Acompanhamento – METAS DO PROJETO 
 
8.1 – Quadro de metas;  
 
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

( X ) Parcial – período de execução da parcela: 01/10/2019 a 31/03/2020 (   ) Final – último período de execução:  
 

EXECUÇÃO FÍSICA 

META ETAPA/FASE DESCRIÇÃO 
UNID. DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 
NO PROJETO 

QUANTIDADE EXECUTADA 
(a) NOS 

PERÍODOS 
ANTERIORES 

(b) NO 
PERÍODO  

ACUMULAD
A (a+b) 

Análise das políticas e 
ações do campo da 
gestão e regulação do 
trabalho em 27 
Unidades Federadas 

Planejamento 
Oficina de trabalho com o conjunto dos pesquisadores e alunos com o 
objetivo de socializar e aperfeiçoar o desenho da mesma. Oficina de 
trabalho para elaboração dos instrumentos de pesquisa; 

Relatório 02 01 00 01 

Execução 

Desenvolvimento da pesquisa; elaboração de relatórios; elaboração 
de artigos científicos; elaboração de livro didático, apresentação em 
congressos; oficinas e seminários para discussão dos resultados e 
preparação dos relatórios parciais. 

Relatório 05 06 02 08 

Avaliação 
Oficina de avaliação do projeto; Elaboração de documento sobre as 
competências de RH; Seminário nacional; Elaboração de relatório final 
para a UFRN e órgão financiador; 

Relatório 05 00 00 00 

Nota Explicativa: Execução: 01 Oficina e 01 Apresentação em congresso, conforme itens 01 e 13 dos indicadores acadêmicos. 
 

Nota da Fiscalização: A coordenação comprovou a consecução da quantidade inserida na coluna “quantidade executada no período”. Tais documentos 
serão armazenados na rede local da Divisão de Fiscalização da PROPLAN. 
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS 
 
9.1 – Resultados Esperados (cláusula 8ª do contrato 6338/2017 – Atualizada pelo 1º aditivo);  
 

INDICADOR Quant. 

1. Projetos de iniciação científica realizados em função do projeto 06 

2. Trabalhos de conclusão de curso realizados em função do projeto 03 

3. Artigo completo submetido ou publicado em anais de eventos 02 

4. Resumo publicado em anais de eventos 15 

5. Artigo completo submetido ou publicado em periódico de circulação nacional e/ou 
local 

03 

6. Artigo completo submetido ou publicado em periódico indexado 
internacionalmente e/ou nacionalmente 

02 

7. Livro didático, técnico ou cultural a ser publicado com ISBN 01 

8. Artigo completo publicado em periódico científico 02 

9. Capacitação relacionada com o objeto do projeto 02 

10. Ações de Extensão (Seminários nacionais) 02 

11.Capítulo de livro a ser publicado com ISBN 02 

12. Oficina de trabalho com os pesquisadores: apresentação do projeto e discussão 
dos instrumentos de coleta de dados 

01 

13. Oficina para capacitar os bolsistas na coleta de dados 01 

14. Simpósio 01 

15. Edição de um número de uma revista cientifica de circulação nacional 01 

16. Seminário para divulgação dos resultados da pesquisa 01 

17. Livro sobre a temática desenvolvida pela pesquisa 01 

18. Apresentação de trabalhos em congresso nacionais 02 

19. Apresentação de trabalhos em congressos internacionais 02 

20. Elaboração de documento sobre as competências de Gestão do Trabalho 01 

 

Nota da Coordenação: Quanto aos produtos que ainda estão em desenvolvimento, espera-se 
a sua conclusão juntamente com os novos produtos acordados por ocasião do 1º aditivo de 
valor que por sua vez, requererão uma nova solicitação de prazo para o projeto.  
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9.2 – Resultados Alcançados no período de 01/10/2019 a 31/03/2020; 
 

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO Quant. 

1.  Ações de Extensão; 

Relatório anexo. 
01 

2. Número de participantes que promoveram ou foram beneficiados pelas ações de 
extensão e que POSSUEM vínculo com a UFRN (Público Interno);  

35 

3. Número de participantes que promoveram ou foram beneficiados pelas ações de 
extensão e que NÃO POSSUEM vínculo com a UFRN (Público Externo);  

--- 

4. Municípios do RN contemplados por ações de extensão; --- 

5. Número de estudantes em residência médica, multiprofissional ou na área de 
tecnologia da Informação relacionada com o objeto do projeto; 

--- 

6. Atividade de atendimento a pacientes em hospitais ou ambulatórios 
universitários aprovada em instâncias competentes na UFRN; 

--- 

7. Curso de extensão relacionado com o projeto (iniciação/divulgação, atualização 
e capacitação, Art. 12 da Resolução 077/2017-CONSEPE); 

--- 

8. Parcerias firmadas com outras instituições (públicas, privadas, movimentos 
sociais, etc); 

Conselho Nacional de Secretarias de Saúde – CONASS; e 

Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS. 

02 

9. Artigo científico produzido (não publicado);  --- 

10. Artigo completo submetido ou publicado em periódico de circulação nacional 
e/ou local; 

--- 

11. Artigo completo submetido ou publicado em periódico nacional e/ou internacional 
indexado;  

--- 

12. Artigo completo submetido ou publicado em anais de eventos; --- 

13. Resumo publicado em anais de eventos; 

Título: Política e Gestão do Trabalho em Saúde um desafio do tamanho do SUS; 

Autor: Márcia Andréia Pereira da Silva; Nathalia Hanany Silva de Oliveira; Janete 
Lima de Castro; 

Evento: XXX eCICT; Ano: 2019. 

01 

14. Artigo de divulgação publicado em revistas ou jornais, impressos ou digitais; --- 

15. Capítulo de livro publicado ou a ser publicado com ISBN; 

1 - Itinerários do saber: uma proposta educativa para trabalhadores da saúde; 

Autor: Rafael Rodolfo Tomaz de Lima 

Título do Livro: Trabalho e Educação na Saúde: Análises e Vivências. 

Ano:2020                       ISBN: 978-85-60036-46-2 

03 
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2 - Clima organizacional nas unidades de saúde da família de Santa Cruz/RN. 

Autor: Mirelly Pinto de Oliceira; e Flávia Christiane de Azevedo Machado 

Título do Livro: Trabalho e Educação na Saúde: Análises e Vivências. 

Ano:2020                       ISBN: 978-85-60036-46-2 

3 - Avaliação da relação de felicidade dos trabalhadores com o trabalho qualificado 
em saúde: cenários vividos em uma unidade básica de saúde; 

Autor: Greice Kelly Gurgel de Souza, Ana Tânia Lopes Sampaio, Janete Lima de 
Castro; e Isabel Cristina Amaral de Sousa Rosso Nelson. 

Ano:2020                       ISBN: 978-85-60036-46-2 

16. Livro didático, técnico ou cultural publicado ou a ser publicado com ISBN; --- 

17. Projetos de iniciação científica, realizados em função do projeto; --- 

18. Monografias realizadas em função do projeto; --- 

19. Dissertações de mestrado realizadas em função do projeto; --- 

20. Teses de doutorado realizadas em função do projeto; --- 

21. Teses de pós-doutorado realizadas em função do projeto; --- 

22. Trabalhos de conclusão de curso realizados em função do projeto; --- 

23. Estágios de pós-doutorado realizados em função do projeto; --- 

24. Produção de obra artística coreográfica; --- 

25. Produção de obra artística literária; --- 

26. Produção de obra artística musical;  --- 

27. Produção de obra artística teatral; --- 

28. Produção de obra cinematográfica; --- 

29. Produção de obra de TV/Vídeo; --- 

30. Produção de mídia: documentários, material didático, programa de televisão, 
rádio, vídeo ou vide-conferência, gravação e edição de CD, DVD ou outras 
mídias; 

--- 

31. Produção ou atualização didático-pedagógica; --- 

32. Produção de cartas geográficas, mapas ou similares publicadas em livros ou 
revistas indexadas; 

--- 

33. Geração de novos produtos ou processos (Inovação); --- 

34. Propriedade intelectual ou patente (aparelho, instrumento, equipamento, 
fármaco, sistema e outros) registrado ou submetido a registro; 

--- 

35. Registro de software desenvolvido; --- 

36. Prêmios;  --- 
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37. Outros; 

Entrevistas e notícias sobre a área da Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 
publicadas no site do Observatório RH da UFRN. Lista de links anexa. 

12 

 

Nota da Fiscalização: A coordenação comprovou todas as quantidades inseridas no quadro 
acima como executadas. Vale ressaltar que para comprovar as parcerias firmadas, a 
coordenação utilizou-se da contracapa do livro “Os desafios da gestão do trabalho nas 
secretarias estaduais de saúde”, onde constam os nomes das instituições parceiras.  

 
X – Roteiro de Acompanhamento – CONSIDERAÇÕES DO(A) COORDENADOR(A) 
 
10.1 – Considerações finais do(a) coordenador(a) quanto ao cumprimento das metas e 
resultados acadêmicos esperados (avanços, dificuldades e medidas tomadas); 
 

O projeto segue sua execução atendendo aos objetivos inicialmente estabelecidos, 

dando continuidade às produções acadêmicas que estão sendo executadas a partir das 

pesquisas propostas. Ressalta-se a articulação de pesquisadores, participação de docentes e 

técnicos e a atuação da equipe de coordenação nas ações voltadas ao cumprimento dos 

objetivos. Quanto aos indicadores acadêmicos, destaca-se que a produção de capítulos para 

livros será superior à meta inicialmente estabelecida para o item 15, assim iremos substituir o 

quantitativo de 05 dos artigos propostos inicialmente por capítulos de livro, que já estão sendo 

elaborados, considerando que ambos tratam de produção cientifica.    

Sendo o que há se considerar para esse período deste relatório, somado as ações 

apresentadas anteriormente, reitero a execução tranquila das ações propostas. 

 
XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL 
 
11.1 – Recomendações do fiscal após análises; 
 

Ao fim desta 4ª ação de monitoramento concernentes aos aspectos físico/acadêmicos 

do projeto em tela, observamos que a coordenação atendeu a recomendação inserida no 

relatório de fiscalização nº 425, e organizou de forma adequada, todos os documentos 

comprobatórios enviados nesta ocasião. RECOMANDMOS assim, a manutenção desta prática. 

Quanto à recomendação para que se demonstrasse as comprovações referentes ás 

etapas da meta do projeto de acordo com suas respectivas unidades de medidas, 

RECOMENDAMOS que a coordenação utilize o aditivo, que se pretende solicitar, e também 

readéque tais unidades de medidas, para que elas possam finalmente refletir os documentos 

comprobatório enviados ao fiscal. 

Por fim, RECOMENDAMOS que ao preencher o Relatório de Execução 

Físico/Financeira (REFF), junto a FUNPEC, a coordenação utilize o quadro de metas deste 

relatório como espelho e reproduza as informações ali inseridas, caso se referiam ao mesmo 

período de execução. 
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO 
 
12.1 – Parecer técnico 
 
Período de abrangência: 01/10/2019 a 31/03/2020 
 

Vistos e analisados as informações e documentos descrito nas considerações iniciais deste 

Relatório de Fiscalização, sobretudo os enviados pela coordenação do projeto/contrato 

6338/2017, relacionados às METAS E RESULTADOS ACADÊMICOS, escopo desta análise, 

conforme disposição presente no art. 13 da Resolução nº 061/2016 – CONSAD/UFRN1, e 

diante das recomendações dispostas no item anterior, concluímos que o projeto “Análise das 

políticas e ações do campo da gestão e regulação do trabalho, implantadas no âmbito 

estadual do SUS” ATINGIU PARCIALMENTE a dimensão físico/acadêmica pactuada. 

Entretanto, considerando que o projeto está em execução, possui vigência até 28/11/2020, e 

entregou resultados parciais, OPINAMOS PELA APROVAÇÃO, s.m.j, desta 4ª prestação de 

contas técnica parcial, apresentada à fiscalização da PROPLAN. 

 
 

Natal/RN, 15 de junho de 2020 
 

 
 

Este relatório é assinado eletronicamente pelo fiscal e pelo coordenador da fiscalização. 
 
 
 
 
 

Ao assinar eletronicamente este documento a coordenação do projeto declara que são 
verídicas todas as informações prestadas, assumindo a inteira responsabilidade pelas 

mesmas. 
 
 
 
 
 

Ao assinar eletronicamente este documento o Pró-Reitor de Planejamento ratifica o relatório e 
o parecer técnico e encaminha o mesmo ao Gabinete da reitoria para prosseguimento do 

processo de prestação de contas. 
 

                                                      
1 Art. 13. Para efeito do artigo art. 67 da Lei 8.666/93 c/c o art. 6º do Decreto 2271/97 e de modo a garantir a 
segregação de funções, em cada projeto acadêmico do tipo B, deverá existir um fiscal, com as seguintes atribuições: 

I - acompanhar o cumprimento das metas acadêmicas; 

II - verificar o fiel cumprimento dos resultados previstos nos instrumentos contratuais dos projetos acadêmicos (art. 6º 
do Decreto 2271); 

III - apresentar relatório de fiscalização das atividades acadêmicas realizadas, atestando a regular execução do objeto 
contratual e o cumprimento das metas e resultados acadêmicos do respectivo projeto. 

IV - assistir e subsidiar o coordenador do projeto no tocante às falhas relacionadas às ações descritas aos incisos I e II. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto no §2º, art. 67 da Lei 8.666/93, as decisões e providências que ultrapassarem 
a competência do fiscal previstas nos incisos I a IV do caput deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil 
para a adoção das medidas convenientes. 
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(Nº do Documento: 3082) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 16/06/2020 10:56 )
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PRO-REITOR(A) - SUBSTITUTO

VICE-CHEFE DE UNIDADE
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 (Assinado digitalmente em 15/06/2020 16:37 )
GILMAR DOS SANTOS LIMA

CHEFE DE DIVISAO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

DPA/DFPA (11.07.02.03)

Matrícula: 2834280

 (Assinado digitalmente em 23/06/2020 11:07 )
JANETE LIMA DE CASTRO

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

BPGESTEDUCSA (15.00.08)

Matrícula: 2626690

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sipac.ufrn.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 3082 2020 RELATÓRIO 15/06/2020 080e5b5913

https://sipac.ufrn.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

