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_______________________________________________ 
Análise Gerencial 
 
Senhor Superintendente da CGU-Regional/RN,  
 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201800625, e consoante 
o estabelecido no Capítulo V da Instrução Normativa SFC n.º 3, de 09 de junho de 2017, 
apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas anual 
apresentada pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. 

 
1. Introdução 
 
 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 4 de abril a 1º de junho de 2018, 
por meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do 
exercício sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade 
auditada, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público 
Federal. 

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

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 
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De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião realizada em 
2 de fevereiro de 2018, entre a Secretaria de Educação, da Cultura e do Desporto - Secex 
Educação, do Tribunal de Contas da União (TCU) e a Coordenação Geral de Auditoria 
das Áreas de Educação Superior e Profissionalizante (CGESUP) do Ministério da 
Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), foram efetuadas as seguintes 
análises: 

 

 
2.1 Estrutura e Atuação da Auditoria Interna 

A Auditoria Interna da UFRN compõe a estrutura administrativa da Reitoria. Apesar de 
não possuir regulamento próprio, sua estrutura administrativa e competências estão 
estabelecidas no capítulo XVII do Regimento Interno da Reitoria, artigos 330 a 338, 
anexo à Resolução nº 20/2015-CONSUNI, de 4 de novembro de 2015 alterada pela 
Resolução nº 005/2017-CONSUNI, de 31 de março de 2017, portanto aprovadas pelo 
Conselho Universitário – CONSUNI. 

O Regimento Interno da Reitoria, no entanto, não define missão da auditoria interna. Em 
relação ao perfil do chefe da auditoria interna, dispõe apenas acerca da área de formação 
necessária. Define as atribuições do Auditor Geral, prevendo autonomia para determinar 
o escopo dos trabalhos e aplicar as técnicas necessárias para a consecução dos objetivos 
de auditoria, mas não estabelece: 

- Sua responsabilidade perante aos conselhos, constando dos incisos II, V, VII atribuições 
perante o reitor ligadas à assessoramento no atendimento a diligências de órgãos de 
controle, apresentação de relatórios de atividades e auditagens e proposições de ações 
necessárias para o cumprimento da legislação e recomendações de órgãos de controle; 

- Que deva opinar sobre a adequação e a efetividade dos controles internos 
administrativos da IFE; 

- Que deva opinar sobre a gestão de riscos ou qualquer atuação relacionada à gestão de 
riscos; 

- Que deva informar sobre o andamento e os resultados do PAINT ao Conselho 
Diretor/Deliberativo e à alta administração; 

- Que deva informar sobre a suficiência dos recursos financeiros, materiais e de pessoal 
destinados à Audin; 

- Que é responsável pelo alinhamento da atuação da Audin com os riscos identificados na 
gestão ou qualquer atuação relacionada aos riscos na gestão. 

- Garantias relacionadas à autoridade do Auditor Geral junto a outros setores da UFRN. 

- Que a Audin tenha acesso irrestrito a todos os documentos, registros, bens e servidores 
da IFE; 
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- Que o auditor-chefe tenha livre acesso ao Conselho Diretor/Deliberativo ou órgão 
colegiado equivalente; e 

- Que a prestação de serviços de consultoria à Administração da IFE seja realizada quando 
a Audin considerá-los apropriados. 

O Regimento Interno também não contém disposições acerca da delimitação da atuação 
dos trabalhos da Audin, evitando que execute trabalhos próprios de gestores ou ainda, que 
minimize os conflitos de interesses e favoreçam a imparcialidade dos auditores internos. 

Em relação à estrutura física e de recursos humanos da auditoria interna da UFRN, cabe 
ressaltar que as instalações físicas foram avaliadas como regulares pela equipe de 
servidores. Os equipamentos de informática foram bem avaliados pela equipe em relação 
à quantidade e qualidade, havendo ressalvas quanto aos sistemas disponíveis, sendo 
necessário o acompanhamento da implementação do módulo de auditoria sistema interno. 

Atualmente a Audin possui em seu quadro de pessoal cinco servidores atuando em função 
de auditoria, além da Auditora Geral e uma secretária administrativa, permanecendo a 
situação avaliada como insuficiente em 2014 e demonstrada por meio do Acórdão nº 
3466-48/2014 – Plenário. 

Em relação a capacitação desses servidores, verificou-se que existe programa de 
capacitação aplicado à instituição como um todo considerando o levantamento de 
necessidades individuais. 

Para a Auditoria Interna há plano de ação para o levantamento de necessidades de 
capacitação para a auditoria interna do segundo semestre de 2018, no qual são previstas 
reuniões específicas com a auditoria interna e diagnóstico com os seus servidores e análise 
dos dados, o que deve ser considerado no Paint 2019. 

Quanto à relação da Audin com Conselhos superiores, cabe ressaltar que o Conselho de 
Administração – CONSAD da UFRN aprova por meio de Resolução a indicação do chefe 
da Auditoria Interna e o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT), que 
contém a previsão das atividades a serem realizadas pela Audin anualmente. 

As prioridades de trabalho da auditoria no PAINT, no entanto, ainda não são determinadas 
por identificação de riscos. O PAINT 2018 cita o gerenciamento de riscos como objeto 
de consideração para a relação de temas passíveis de serem trabalhos em 2018, no entanto, 
em virtude do grau de maturidade da gestão de riscos na instituição, utilizou uma 
metodologia alternativa àquela baseada em riscos. 

Nesse contexto, o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) 
demonstrando as atividades efetivamente executadas pela Audin é encaminhado à 
Reitoria para que seja submetido à apreciação do CONSAD. Conforme o RAINT 2017 e 
Ofício nº 323/18-R, de 4 de junho de 2018, o grau aproximado de aderência das atividades 
realizadas pela Audin constante do RAINT em relação às planejadas foi estimado em 
91%. 

Cabe ressaltar, ainda, acerca do fluxo de informações em relação às demandas e 
constatações dos trabalhos realizados pelas auditorias interna e externa, que a Auditoria 

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


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

4 

Interna da UFRN possui uma coordenação com competências de monitoramento das 
determinações e recomendações de órgãos de controle e emitidas pela própria Audin e 
demonstrou a existência de um fluxo de informações definidos. 

  
##/Fato## 

 
 
2.2 Avaliação da Gestão de Pessoas 

Da verificação quanto a observância da legislação aplicável à remuneração, cessão e 
requisição de pessoal, conforme análise procedida no escopo definido anteriormente ao 
início dos trabalhos de campo na sede da Unidade Gestora, é possível afirmar que tem 
havido tempestividade e qualidade nos registros dos sistemas corporativos obrigatórios 
referentes à gestão da folha de pagamento dos servidores da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). Adicionalmente, detectou-se justificativas pendentes por parte 
do Gestor, porém estão no prazo regulamentar de manifestação. 
 
Quanto à observação da legislação aplicável à admissão de pessoal, concessão de 
aposentadorias e pensões, a aplicação dos testes de auditoria por parte da equipe, 
conforme escopo definido anteriormente ao início dos trabalhos de campo na sede da 
Unidade Gestora, não se encontrou desconformidades.  
 
Com relação a conformidade das concessões da Retribuição por Titulação (RT) de acordo 
com o disposto na Lei 12.772/2012, preliminarmente, a título de contextualização, 
apresenta-se a quantidade de beneficiários de Retribuição de Titulação na Unidade 
(posição: dezembro/2017): 
 

Quadro - Pagamento de Retribuição por Titulação no âmbito da Instituição (RT). 

Vínculo funcional 
Quantidade de docentes 
que recebem a vantagem 
da Instituição 

Percentual em relação 
ao total de docentes 

da Instituição 

Total de registros 
examinados pela 

equipe de auditoria 
Ativos 2.237    82,54%     8 
Aposentados 1.246 75,10% - 

Fonte: Ofício nº 395/2018 - PROGESP (11.65) e Consulta ao SIAPE da competência de dezembro/2017, 
considerando como docentes ativos: ativo permanente, cedidos, professor substituto e professor temporário. 
 
Registre-se, por oportuno, que a análise de pagamento de RT a aposentados não constituiu 
o escopo da auditoria de contas da UFRN. Além disso, o exame da concessão da 
Retribuição de Titulação foi limitado ao exercício de 2017, em que foram autuados 36 
processos de RT. Desses, foram verificados 8, por amostragem aleatória, o que 
corresponde a cerca de 22,22% do universo de processos de Retribuição de Titulação 
relativos à Auditoria Anual de Contas da UPC. O quadro abaixo ilustra a situação: 
 

Quadro - Processos de RT - 2017 
CPF – docente Titulação Processo nº 

***.274.644 - ** Doutorado 23077.010361/2017-22 
***.034.454 - ** Doutorado 23077.034252/2017-09 
***.262.170 - ** Doutorado 23077.042837/2017-94 
***.269.754 - ** Doutorado 23077.055455/2017-21 
***.728.364 - ** Mestrado 23077.058163/2017-40 
***.247.314 - ** Mestrado 23077.055401/2017-65 
***.465.004 - ** Doutorado 23077.054188/2017-74 
***.295.424 - ** Mestrado 23077.053029/2017-52 

Fonte: Ofício nº 200, de 13 de abril de 2018. 
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Constatou-se que esses processos de concessão de RT estão em conformidade com a Lei 
nº 12.772/2012 (inclusive com o seu Anexo IV), com o Ofício-Circular nº 
5/2017/DAJ/COLEP/CGGP/SAA-MEC, emitido em de 9 de setembro de 2017 e com o 
Acórdão TCU nº 11.374/2016 – 2ª Câmara. 
 
Não obstante, detectou-se que o normativo da UFRN, a Portaria nº 558/13-PROGESP, de 
09 de setembro de 2013, que regulamenta internamente a solicitação e concessão de RT, 
no que trata especificamente destes assuntos, está em desconformidade com os 
normativos vigentes que regulamentam a concessão de RT. A Portaria considera que 
documentos como certificado, comprovante de reconhecimento ou autorização do curso 
realizado são suficientes para a comprovação da titulação, e ainda estabelece o prazo de 
180 dias para o servidor apresentar o diploma. 
 
Tal normativo ambientado em contexto jurídico ultrapassado, num horizonte de tempo 
não previsível, tende a gerar potenciais eventos adversos, o que afetará de forma relevante 
os controles internos da gestão, comprometendo sua qualidade, e consequentemente, a 
capacidade da alta administração de determinar a resposta apropriada ao risco. Tal 
situação está em desacordo com a IN MP/CGU nº 01, de 11 de maio de 2016. 
 
Tendo como objetivo verificar se a concessão da flexibilização da jornada de trabalho 
para seis horas, resultando em carga horária de trinta horas semanais, está em consonância 
com o estabelecido na legislação vigente, a UFRN foi instada a apresentar os atos 
normativos que concederam a flexibilização de jornada de trabalho para seis horas diárias 
de servidores da Central de Material e Esterilização (CME), localizada no Departamento 
de Odontologia (DOD); dos setores de Circulação e de Coleções Especiais da Biblioteca 
Central Zila Mamede (BCZM); e da Diretoria de Administração de Pessoal (DAP). Após 
a conclusão do trabalho, verificou-se o seguinte: 1) com relação à CME, o estudo de 
viabilidade para a concessão da flexibilização da jornada de trabalho naquele setor está 
em conformidade com o Decreto nº 1.590/1995; 2) no que diz respeito aos setores de 
Circulação e de Coleções Especiais da BCZM, a concessão de redução de jornada de 
trabalho também está em conformidade com a legislação; e 3) já a concessão de trinta 
horas semanais de jornada de trabalho a servidores técnico-administrativos no âmbito da 
DAP, mediante o estudo de viabilidade da jornada flexibilizada, está em desconformidade 
com o Decreto nº 1.590/1995 por não atender, cumulativamente, os pressupostos do seu 
artigo 3º, quais sejam: a) os serviços exigirem atividades contínuas; b) o regime de 
trabalho ocorrer por meio de turnos ou escalas; e c) as atividades caracterizarem-se como 
de atendimento ao público.   
  
##/Fato## 

 
 
2.3 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

Objetivando verificar o atendimento aos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU), nos quais houvesse determinação à CGU para acompanhá-los, procedeu-
se a levantamento desses julgados no Portal do TCU no período de 2014 a 2017, bem 
como analisou-se o Relatório de Gestão do exercício de 2017 da UFRN. 
 
O exame do Relatório de Gestão identificou o Acórdão nº 603/2016-TCU-Plenário, com 
determinação de acompanhamento por parte deste Ministério, e a pesquisa no Portal do 
TCU não resultou em nenhum dado adicional. 
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Executou-se procedimentos de circularização na Coordenadoria de Acumulação de 
Cargos - CAC/Progesp, setor encarregado de atender a esse acórdão, que indicaram que 
a Gestora da UFRN atendeu ao Acórdão nº 603/2016-TCU-Plenário. 
  
##/Fato## 

 
 
2.4 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

Com relação à rotina de uma rotina de acompanhamento e de atendimento das 
recomendações emanadas pela CGU, a UFRN informou em seu Relatório de Gestão, no 
item “9.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno” que “As 
recomendações emitidas pela Controladoria-Geral da União – CGU, órgão de controle 
interno a que a UFRN está vinculada, são acompanhadas pela UFRN através do sistema 
Monitor da própria CGU”. 
 
Esse acompanhamento, entretanto, apresenta falhas em sua execução, com índice de 
aproximadamente dezenove por cento de recomendações pendentes, ou seja, com 
situação “Monitorando”, com pendência “Para providências do Gestor”, e com o prazo 
expirado, conforme demonstrado no quadro a seguir 
 

Situação das Recomendações constantes do Plano de Providências da UFRN 
Período de 01 de janeiro de 2017 a 01 de abril de 2018 

Situação das Recomendações no Sistema Monitor Quantidade 
Total de Recomendações no Sistema Monitor   159 
(-) Emitidas e Atendidas em 2017   53 
(-) Canceladas  36 
(-) Atendidas 16 
(=) Monitorando   58 
(=) Monitorando (Para providências do gestor, com prazo expirado) 30 

Fonte: Plano de Providências extraído do Sistema Monitor no dia 25 de maio de 2018, considerando o 
período de 01 de janeiro de 2017 a 01 de abril de 2018. 
 
Dentre as trinta recomendações pendentes listadas acima, destacam-se quatro 
recomendações (ID Sistema Monitor 168487, 168489, 168500 e 168501) que impactam 
a gestão da Unidade, decorrentes do Relatório de Auditoria no 201601502, que tratou da 
avaliação da qualidade e suficiência dos controles internos administrativos instituídos 
pela UFRN em relação à gestão dos instrumentos firmados com a fundação de apoio. 

Calha ressaltar que, com relação ao Relatório de Auditoria nº 201211878, que avaliou a 
regularidade do relacionamento entre a UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte e a empresa SIG – Software & Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda. 
(CNPJ 13.406.686/0001-97), as recomendações da CGU não compõem o Plano de 
Providências Permanente da UFRN, visto que a Universidade, por meio do Ofício nº 
025/14-R, de 27 de janeiro de 2014, informou a recusa da implementação de 
recomendações constantes no referido relatório. 
 
Em decorrência dessa recusa, destacadamente no que diz respeito às recomendações 
relativas a apuração de responsabilidade, anulação de atos e rescisão contratual, foi 
autuado pela Controladoria Regional da União no Estado do RN o processo 
00219.000078/2014-82, sendo posteriormente encaminhado à Corregedoria-Setorial da 
Área de Educação da CGU, para fins de providências de âmbito correcional.  
 
Destaque-se as seguintes providências tomadas pela Corregedoria-Setorial da Área de 
Educação da CGU:  
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Recomendação à Corregedoria do Ministério da Educação de instauração de 
procedimento disciplinar, por meio do Ofício nº 3469/2018/CSE/CORAS/CRG-
CGU, de 01 de março de 2018; 

 
Encaminhamento à Procuradoria-Geral Federal de informações sobre o processo 
em comento, por meio do Ofício nº 3472/2018/CSE/CORAS/CRG-CGU, de 01 
de março de 2018. 

 

  
##/Fato## 

 
 
2.5 Avaliação da Conformidade das Peças 

O objetivo desse item é avaliar a conformidade das peças exigidas nos incisos I, II e III 
do art. 13 da Instrução Normativa (IN) TCU nº 63/2010, considerando as definições 
disponíveis no Sistema e-contas. As peças analisadas são as seguintes:  

Rol de responsáveis; 
Relatório de gestão; 
Relatórios e pareceres de órgãos, entidades ou instâncias que devam se pronunciar 
sobre as contas ou sobre a gestão dos responsáveis pela unidade prestadora de 
contas. 
 

Em análise das informações disponíveis no Rol de Responsáveis da UFRN no sistema e-
Contas, foram identificadas as seguintes inconsistências: 
 

Ocorrência de duplicidade de registros, conforme segue: 
DIRETOR DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDO - Substituto - 
02/05/2017 - 02/05/2017; 

 
Ausência de informação do titular para a função gerencial “DIRETOR DO 
INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL”. 
 

A UFRN, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201800625/15, de 12 de junho de 
2018, na qual relacionamos as inconsistências acima descritas, enviou o Ofício n° 
334/2018-DAP/PROGESP, de 15 de junho de 2018. Consequentemente, procedemos as 
alterações correspondentes no sistema e-contas. 

 
Com relação à análise da conformidade das peças que compõem o Relatório de Gestão, 
constatou-se ausência de informações, correspondentes aos seguintes capítulos: 
 

1. Capítulo “ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS”; 
 
2. Capítulo “APRESENTAÇÃO”; 
 
3. Capítulo “PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS”; 
 
4. Capítulo “GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES  
INTERNOS”; 
 
5. Capítulo “ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO”; 
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6. Capítulo “RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE”; 
7. Capítulo “DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES 
CONTÁBEIS”; 

 
8. Capítulo “CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ORGÃOS 
DE CONTROLE”. 

 
A Universidade, após ser solicitada a acrescentar os dados referentes a esses assuntos, por 
meio da Solicitação de Auditoria nº 201800625/10, de 19 de junho de 2018, enviou, por 
meio do Ofício nº 365/18-R, de 21 de junho de 2018, complemento de informações que 
haviam sido consideradas incompletas, as quais reproduzimos neste relatório.  
As demais peças contemplam os conteúdos e formatos obrigatórios nos termos das 
Decisões Normativas TCU nºs 161/2017 e 163/2017, da Instrução Normativa nº 63/2010 
e das Portarias CGU nº 500/2016 e TCU nº 65/2018.  
##/Fato## 

 
 
2.6 Avaliação da gestão do uso dos espaços físicos no âmbito das Universidades 
Federais 

No período de 31 de janeiro a 6 de agosto de 2018 foi realizado trabalho de Avaliação 
dos Resultados da Gestão na Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN por 
meio da Ordem de Serviço nº 201702639, tendo sido selecionado o macroprocesso 
denominado Gestão dos Espaços Físicos, objetivando avaliar a utilização dos espaços 
físicos no âmbito das Universidades Federais sob dois enfoques: 

- Utilização dos espaços físicos para as atividades típicas universitárias (principalmente 
pesquisa e ensino); e 

- Outorgas de uso dos espaços físicos para atendimento de demandas de serviços de 
natureza privada como restaurantes, lanchonetes, agências bancárias, copiadoras, etc. 

Nesse contexto, foram analisados catorze processos de aquisição, construção, reforma ou 
locação de imóveis. Como resultado, constatou-se que, em geral, os projetos de 
construção e reforma analisados apresentam estudos de demanda. 

Devemos ressaltar, porém, que não foi apresentada documentação que comprove a 
existência de estudos de demanda para o Processo no 23077.030055/2009-01, cujo objeto 
é a Construção do Centro de Pesquisa (Instituto Internacional de Neurociências Edmond 
e Lily Safra) e da Construção da Escola Base (Lygia Maria Rocha Leão Laporta), em 
Macaíba-RN. 

Em visitas realizadas no Campus Central da UFRN, localizado em Natal, não foram 
encontrados indícios da existência de imóveis com características de subutilização. 
Constatou-se, todavia, que duas obras estão paralisadas por um prazo superior a três anos: 
a obra de ampliação do prédio dos Centros Acadêmicos do Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas - UFRN - (Contrato 58/2013) e a construção da Residência Universitária da 
Escola Agrícola de Jundiaí (Contrato no 108/2011).  
 
Foram analisados, ainda, os valores pagos pelo aluguel de imóveis de terceiros. 
Constatou-se que estes valores estão condizentes com o mercado e com valores de 
referência, sendo repactuados periodicamente conforme condições contratuais. 
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Quanto às outorgas de uso dos espaços físicos, foi constatada a existência de ocupações 
irregulares no Centro de Convivência da UFRN.  

Além disso, a UFRN possui atualmente onze contratos de outorga de uso de 
imóveis/frações de imóveis por terceiros com vigência expirada, mas cujo espaço 
continua ocupado. Os contratos nº 16/2008 e 21/2011, além de expirados, foram firmados 
indevidamente com fundamento em dispensa de licitação. 

Nesse contexto, ainda foi verificada a prorrogação contratual indevida e após o 
encerramento da vigência do instrumento anterior, sendo assinados retroativamente e 
desconsiderados requisitos apontados reiteradamente por pareceres jurídicos. 

Em relação às outorgas “vigentes”, foram formalizadas mediante contrato analisado pela 
Procuradoria Jurídica da UFRN, considerado o atendimento da legislação quanto à 
necessidade de licitação e prazo definido, no entanto, não foram realizadas alterações 
contratuais necessárias citadas expressamente nos pareceres jurídicos como condição 
para aprovação, de forma a atender o artigo 13 do Decreto nº 3.725, de 10 de janeiro de 
2001. 

De forma geral, os contratos de outorga são firmados por inexigibilidade de licitação, 
especialmente os firmados com as instituições bancárias; cooperativas cultural e de 
crédito; plano de saúde; associação de professores; e sindicato de docentes. No entanto, 
a unidade gestora fundamentou de forma insuficiente o processo relativo ao contrato nº 
60/2013 com o Banco Santander para justificar a inexigibilidade de licitação. 

Dos processos analisados, verificou-se que foi realizado processo licitatório para a 
concessão de um espaço de farmácia, para venda de livros e para cantinas, sendo que 
apenas para as cantinas há contrato vigente decorrente de processo licitatório, cujos 
editais do Pregão Presencial foram publicados no Diário Oficial da União e internet, 
sendo previstas condições isonômicas para o julgamento. 

Em relação aos valores das outorgas, a UFRN possui atualmente dois contratos de cessão 
de uso de imóveis/frações de imóveis sem contrapartida pecuniária, em desacordo com o 
art. 5º da Lei 6.120, de 15 de outubro de 1974, e cinco contratos com valores inferiores 
ao preço de mercado, em descumprimento ao § 4º do Art. 2º da Lei nº 6.120, de 15 de 
outubro de 1974. 

Os contratos onerosos de outorga analisados contêm previsão de reajuste pelo IGP-DI. 
No entanto, para os contratos com vigência expirada os reajustes não estão sendo mais 
aplicados, havendo prejuízo para a UFRN pela ausência de renovação. 

Em relação às despesas comuns e/ou outras despesas previstas contratualmente, foi 
constatada ausência de previsão contratual de ressarcimento e/ou do efetivo ressarcimento 
das despesas previstas e devidas, arcando a Universidade com o prejuízo decorrente da 
utilização dos cessionários nos espaços da UFRN dos serviços de água, luz e telefone. 

Nesse contexto, ainda foi constatada a ausência e/ou insuficiência de atuação de fiscais 
para acompanhamento dos contratos de outorga. 

  
##/Fato## 
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2. 7 Ocorrências com dano ou prejuízo  
 
Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário. 
 
 
 
3. Conclusão 
 
 

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

 

 

 
Natal/RN. 

 
 
 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 
Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande Do 

Norte 
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_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201800625 
 
1 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    

1.1 REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS            

1.1.1 CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS                     

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Avaliação da tempestividade e da qualidade dos registros nos sistemas 
corporativos obrigatórios. 
 
Fato 
 
Avaliou-se a tempestividade e a qualidade dos registros nos sistemas corporativos 
obrigatórios referentes à gestão da folha de pagamento dos servidores da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Detectou-se justificativas pendentes, porém 
estão no prazo regulamentar de manifestação dos gestores. 
 
Não obstante, teste complementar na execução do Auxílio-Transporte identificou o 
servidor detentor do CPF nº ***.903.004-**. Desse modo, solicitou-se à Unidade 
auditada documentos comprobatórios necessários ao pagamento do benefício. 
 
Em resposta, por meio do Ofício nº 196/2018-DAP, de 12 de abril de 2018, a Gestora 
encaminhou os documentos digitalizados que originaram o pagamento do Auxílio-
Transporte, esclarecendo assim a situação. 
 
  
##/Fato## 

1.1.2 VENCIMENTO E REMUNERAÇÃO                       

1.1.2.1 INFORMAÇÃO 
 
Conformidade de pagamentos da Retribuição por Titulação (RT). 
 
Fato 
 
Com o intuito de avaliar se o adicional de Retribuição por Titulação (RT) é concedido em 
conformidade com o disposto na Lei nº 12.772/2012 e com as orientações do Ministério 
da Educação e do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, bem como se 
o valor desse adicional está de acordo com a titulação apresentada, solicitou-se da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) a relação dos processos de 
concessão de Retribuição por Titulação (RT) formalizados em 2017. 
 
Em atendimento, a Gestora disponibilizou, anexo ao Ofício nº 200, de 13 de abril de 2018, 
tabela intitulada “Processos de Retribuição por Titulação - UFRN - Concedidos em 
2017”, composta de informações relativas a 36 docentes. 
 
Por intermédio de amostragem aleatória selecionou-se oito dentre os 36 processos 
disponibilizados: 
 

Quadro - Processos de RT - 2017 
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CPF – docente Titulação Processo nº 
***.274.644 - ** Doutorado 23077.010361/2017-22 
***.034.454 - ** Doutorado 23077.034252/2017-09 
***.262.170 - ** Doutorado 23077.042837/2017-94 
***.269.754 - ** Doutorado 23077.055455/2017-21 
***.728.364 - ** Mestrado 23077.058163/2017-40 
***.247.314 - ** Mestrado 23077.055401/2017-65 
***.465.004 - ** Doutorado 23077.054188/2017-74 
***.295.424 - ** Mestrado 23077.053029/2017-52 

Fonte: Ofício nº 200, de 13 de abril de 2018. 
 
Os processos de concessão de RT dos servidores listados não apresentaram 
impropriedades, pois: a) os pagamentos foram executados após o registro do diploma do 
curso; b) o valor está de acordo com a titulação apresentada. 
 
Saliente-se que, no caso dos servidores CPFs nos ***.262.170 - **; ***.247.314 - ** e 
***.269.754 - ** os respectivos pagamentos foram executados com base em documentos 
diferentes do diploma (certidão ou declaração de final de curso) e os diplomas 
apresentados posteriormente à concessão, conforme demonstra-se no quadro adiante. 
Entretanto, como as concessões foram efetuadas em data anterior à expedição do Ofício-
Circular nº 5/2017/DAJ/COLEP/CGGP/SAA-MEC, 8 de setembro de 2017, estão 
amparadas pelo Acórdão nº 5.983/2017-TCU-2ª Câmara, de 04 de julho de 2017, o qual 
dispõe que “até que haja pronunciamento definitivo do Ministério da Educação  sobre a 
matéria, a ata de defesa de dissertação ou tese para fins de comprovação da conclusão, 
que não contenha ressalvas, é documento hábil à comprovação da titulação para fins 
legais, desde que o servidor apresente o citado diploma posteriormente, consoante 
orientação no Ofício-Circular 8/2014-MEC/SE/SAA e o entendimento constante do 
Parecer 2402016/ASJUR-MTF/CGU/AGU, da Assessoria Jurídica junto ao Ministério 
da Transparência da Fiscalização e Controle-CGU.”  
 

Quadro – Docentes que entregaram diplomas após a data de concessão do RT. 
CPF – docente Data da concessão Data de entrega do Diploma 

***.262.170 - ** 02/08/2017 08/12/2017 
***.247.314 - ** 06/09/2017 31/10/2017 
***.269.754 - ** 06/09/2017 19/04/2017 

Fonte: Ofício nº 200, de 13 de abril de 2018.                         
 
  
##/Fato## 

1.1.2.2 CONSTATAÇÃO 
 
Desconformidade da Portaria nº 558/2013-PROGESP, de 09 de setembro de 2013, 
com os normativos vigentes que regulamentam a concessão de RT. 
 
Fato 
 
Ao se pronunciar sobre o fato gerador do direito de receber a Retribuição por Titulação 
(RT), a Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, no Ofício nº 368/2018 - SADM/PROGESP 
(11.65.03), de 4 de junho de 2018, informa: 
 
“o registro do diploma não é requisito para a concessão da retribuição por titulação 
(RT), conforme previsão expressa do art. 17 da Lei Federal nº 12.772/12. A exigência é 
de ‘comprovação’ da titulação, o que pode ser feito mediante apresentação de ata de 
defesa e de documentos congêneres, tal qual já se pronunciou a Consultoria-Geral da 
União no Parecer nº 00240/2016/ASJUR-MTFC/CGU/AGU.” 
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Ao prosseguir, esclarecendo a situação da concessão de RT para os docentes ***.269.754 
- ** e ***.247.314 - **, a Gestora cita a Portaria nº 558/2013-PROGESP, que 
regulamenta internamente a solicitação e concessão de RT. Essa portaria define, em linhas 
gerais, que documentos como certificado, comprovante de reconhecimento ou 
autorização do curso realizado são suficientes para a comprovação da titulação, e ainda 
estabelece o prazo de 180 dias para o servidor apresentar o diploma sob pena de 
“suspensão do pagamento da Retribuição por Titulação no mês subsequente ao término 
do  prazo e ressarcimento ao erário das quantias indevidamente recebidas.” 
 
Adicionalmente, a Gestora argumentou que: 
 
Ressalte-se que os termos da Portaria nº 558/2013-PROGESP foram objeto de avaliação 
pela própria CGU em auditorias anteriores, tendo-se concluído pela sua adequação às 
disposições da Lei nº 12.772/12.” 
 
De fato, com a emissão, em 8 de setembro de 2017, do Ofício-Circular nº 
5/2017/DAJ/COLEP/CGGP/SAA-MEC, item 10, ficou estabelecido que as Instituições 
Federais de Ensino, tanto para ingresso como para concessão de benefícios funcionais 
devem exigir a apresentação do diploma de conclusão do curso. 
 
Dessa forma, o tema foi pacificado. O quadro abaixo apresenta uma breve evolução 
cronológica da legislação que culminou com o citado ofício, e que o reforça do ponto de 
vista jurídico: 
 

Quadro – Cronologia da legislação sobre concessão de RT: 2014 a 2017 
Normativo Tema (concessão de RT) Data 

Ofício-Circular nº 08/2014-
MEC/SE/SAA. 

Aceita como comprovação de titulação ata conclusiva de 
dissertação ou tese. 22/09/2014 

Acórdão nº 11.374/2016-TCU-2ª 
Câmara 

Recomendou “à Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações 
de Trabalho do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão, órgão central do Sipec, que expeça orientação a todas 
as suas unidades que pagam a RT no sentido de exigir a 
apresentação do diploma de conclusão de curso como requisito 
para seu pagamento, em cumprimento aos arts. 17 e 18 da Lei 
12.772/2012” 

18/10/2016 

Ofício-Circular nº 818/2016-MP Exige apresentação do diploma de conclusão do curso como 
requisito para pagamento de RT. 09/12/2016 

Ofício-Circular nº 
4/2017/GAB/SAA/SAA-MEC 

Revoga o Ofício-Circular nº 8/2014-MEC/SE/SAA. Orienta os 
Dirigentes de Gestão de Pessoas das IFES a observar as 
disposições do Ofício-Circular nº 818/2016 - MP, bem como as 
do Acórdão nº 11.374/2016-TCU-2ª Câmara. 

11/04/2017 

Acórdão nº 5.983/2017-TCU-2ª 
Câmara 

Determina que ata de defesa de dissertação ou de tese comprova 
titulação, devendo o servidor apresentar o diploma 
posteriormente, até que haja pronunciamento definitivo do 
MEC. 

04/07/2017 

Ofício-Circular nº 
5/2017/DAJ/COLEP/CGGP/SAA-
MEC 

Estabelece que as Instituições Federais de Ensino devem exigir 
a apresentação do diploma de conclusão do curso para 
comprovação da titulação para fins de concessão da RT. 

08/09/2017 

Fonte: normativos acerca de concessão de RT no período de 2014 a 2017. 
 
Portanto, auditorias empreendidas anteriormente a 8 de setembro de 2017, data da 
emissão do Ofício-Circular nº 5/2017/DAJ/COLEP/CGGP/SAA-MEC, estavam 
ambientadas em um contexto jurídico ultrapassado. Nesse sentido, também está 
ultrapassada a Portaria nº 558/2013-PROGESP, no que tange à comprovação da titulação 
para fins de concessão de Retribuição de Titulação.  
##/Fato## 

Causa 
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A Gestora não determinou à área competente a expedição de portaria adequada ao novo 
ambiente jurídico no qual o diploma é o único documento hábil para comprovar a 
titulação nos processos de solicitação e concessão da Retribuição por Titulação. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 397/2018 - PROGESP (11.65), de 12 de junho de 2018, a Gestora 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Com a devida vênia à posição manifestada pela CGU, o Ofício-Circular nº 
5/2017/DAJ/COLEP/CGGP/SAA-MEC não constitui “pronunciamento definitivo do 
Ministério da Educação” nos termos do Acórdão 5983/17-TCU (2ª Câmara). 
 
Formalmente, não consta, no ofício, homologação do Ministro de Estado da Educação, 
titular da pasta, sendo certo que o Ministério da Educação propriamente dito é órgão 
distinto de sua Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, nos termos do Decreto nº 
9.005/2017. 
 
Materialmente, a expressão ‘orientamos que deve ser observado [...]’ reforça o caráter 
recomendativo e, não, obrigatório da posição da CGGP/MEC, manifestada no Ofício-
Circular nº 5/2017. 
 
Isso posto, cumpre reiterar a admissibilidade da concessão de retribuição por titulação, a 
título provisório, com base em documentos substitutivos ao diploma, como estabelece a 
Portaria nº 558/2013-PROGESP. 
 
É que, mesmo pela estrita dicção normativa da Lei nº 12.772/12, como já se manifestou 
esta Pró-Reitoria, não é o diploma exigência absoluta para a concessão da RT. Com efeito, 
o que o art. 17 da lei do magistério federal demanda é apenas a comprovação da titulação, 
sem especificar os meios hábeis ao convencimento das unidades de gestão de 
pessoas[1],[2]. E não poderia ser diferente. 
Tendo em vista a sistemática estabelecida pelo art. 1º da Lei nº 9.784/99, à Administração 
Pública Federal incumbe agir com observância do interesse público (inc. II e III) e da 
‘adequação entre meios e fins’ (inc. VI), abstendo-se de exigir formalidades que não 
sejam “essenciais à garantia dos direitos dos administrados’ (inc. VIII). A ela, também é 
exigido conferir interpretação às normas administrativas de ‘forma que melhor garanta o 
atendimento do fim público a que se dirige’ (art. 1º, inc. XIII), obedecidas a razoabilidade 
e a proporcionalidade (art. 2º, caput). 
 
Esse último postulado, por si só, já afasta qualquer dúvida a respeito da admissibilidade 
dos documentos substitutivos do diploma para concessão da RT. Fracionando-se nos 
subcritérios da adequação e da necessidade, a proporcionalidade reclama que o meio 
utilizado seja não apenas lícito e capaz de, empiricamente, gerar o resultado esperado, 
mas também menos gravoso ao interessado quando comparado com outros meios 
igualmente idôneos. 
 
Acerca da idoneidade da comprovação da titulação por meio de outros documentos, como 
a ata de defesa e a certidão de conclusão do curso, é preciso destacar que, se cumulados, 
eles permitem um razoável grau de segurança às IFES. 
 
Em primeiro lugar, a tipificação penal dos crimes de falsificação de documento público 
(art.297, CP), de falsidade ideológica (art. 299, CP) e de certidão ou atestado 
ideologicamente falso (art. 301, CP) desestimula eventual conduta delituosa, 
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minimizando os riscos para a Administração. Em todo caso, não pode a má-fé ser 
pressuposta, o que foi recentemente reiterado por meio do Decreto nº 9.094/17 já em seu 
art. 1º (inc. I). 
 
Em segundo lugar, a confrontação entre os documentos permite detectar eventuais 
inconsistências ou fragilidades. Será o caso, por exemplo, do docente cuja ata de defesa 
indique a existência de elevado número de correções a serem feitas no trabalho e cuja 
certidão, de mesma data, ateste que o docente está quite com o programa de pós-
graduação. 
 
As situações são, naturalmente, inconciliáveis, podendo a Administração, neste caso, 
adotar diligências adicionais para esclarecimentos ou mesmo negar o pedido, observados 
o contraditório e a ampla defesa do interessado. 
 
Sobre a matéria, é evidente que a avaliação da unidade de gestão de pessoas não se resume 
à conferência formal da presença ou ausência de determinados documentos, abrangendo, 
também, a avaliação de seu conteúdo, com confrontação, se necessário, a bancos de dados 
pré-existentes ou outros recursos e meios de prova físicos e eletrônicos. Tudo isso 
assegura uma cognição suficientemente profunda, apta a gerar uma decisão conforme o 
direito e os elementos do processo. 
 
Por sua vez, no tocante à menor onerosidade da utilização desses meios pelo interessado 
na concessão da RT, cumpre salientar que, em que pesem os esforços das instituições 
públicas e privadas de ensino, o tempo médio de expedição de um diploma ainda é, via 
de regra, bastante elevado. Tal situação gera um evidente prejuízo aos docentes em razão 
de uma mora que não lhes pode ser, em grande parte das vezes, imputada. Não há, assim, 
a mínima equidade no trato da questão, que pode ser satisfatoriamente sanada mediante a 
aceitação de documentos de expedição mais célere, como a certidão e a ata, alguns dos 
quais já se encontram disponíveis até mesmo em formato digital para emissão automática. 
  
Para concluir, ainda cabe ressaltar o fato de que tais documentos substitutivos são 
acatados de modo provisório, ficando sujeitos à ratificação posterior, com a efetiva 
apresentação do diploma. Na remota hipótese, pois, de o docente deixar de obter o título 
documentado, com base no dever de autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99), o ato 
administrativo pode ser revisto, com a eventual reposição ao erário dos valores 
indevidamente recebidos. Situação diferente é aquela derivada de raciocínio contrário, 
uma vez que, neste caso, à Administração seria vedado pagar os retroativos, enfrentando 
o interessado os prejuízos daí decorrentes. 
 
Por todo o exposto, firme no entendimento de que a admissibilidade dos documentos 
substitutivos, para a concessão de RT, é a medida que melhor atende ao interesse público 
e ao direito vigente, reiteramos a posição de que os efeitos financeiros devem ser fixados 
a partir da data em que o docente, tendo concluído o curso, comprove não ter mais 
pendências de qualquer natureza com o Programa de Pós-Graduação e, não, a partir da 
data de apresentação do diploma, diligência de caráter meramente formal, que pode ser 
postergada sem riscos à Administração. 
 
Termos em que pleiteamos a reforma da recomendação imposta à Universidade e a 
manutenção da Portaria nº 558/2013-PROGESP.” 
 
Por meio do Memorando Nº 054/2018- PROGESP, de 7 de agosto de 2018, a Gestora 
reiterou o “[...] posicionamento pela regularidade da Portaria nº 558/2013PROGESP, de 
09 de setembro de 2013, o qual é corroborado pela Câmara Permanente IFES da 
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Procuradoria-Geral Federal/AGU, nos termos do Parecer nº 
00012/2017/CPIFES/PGF/AGU (cópia anexa).  
 
Vislumbra-se que o próprio órgão que faz o assessoramento e a representação judicial e 
extrajudicial da instituição, em sede colegiada, respalda categoricamente a juridicidade 
do entendimento firmado no normativo interno desta UFRN, conforme excerto abaixo 
transcrito:   

IV – CONCLUSÃO  
(...)  
3. A emissão do certificado ou diploma de curso correspondente à qualificação 
atingida constitui documento final e definitivo, como medida consequente ao 
atendimento a todas as condições prévias exigidas para a finalização do procedimento 
da respectiva titulação. Como tal não se confunde com o título acadêmico-
profissional propriamente dito, por cuja cédula é representado, nem com outras 
formas provisórias de comprovação daquele;  
O atendimento a todos os requisitos exigidos no procedimento de titulação e aos 
pressupostos legais de funcionamento regular do curso, atestado pelo órgãos 
competentes, qualifica o/a servidora requerer o pagamento da gratificação de 
incentivo à qualificação/retribuição por titulação por comprovante provisório 
equivalente (ex: certidão ou ata de defesa de banca de pós-graduação, da qual 
conste não haver mais pendências ou reparos para aquisição do título); (grifos 
nossos)” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A tese central da Gestora é que o Ofício-Circular nº 5/2017/DAJ/COLEP/CGGP/SAA-
MEC não constitui “pronunciamento definitivo do Ministério da Educação”. Para tanto, 
evoca o Acórdão 5.983/2017-TCU - 2ª Câmara. Subsidiariamente, a Gestora aduz que 
não consta no ofício homologação do Ministro da Educação, e que o “Ministério da 
Educação propriamente dito é órgão distinto de sua Coordenação-Geral de Gestão de 
Pessoas, nos termos do Decreto nº 9.005/2017”. 
 
Ao contrário do que argumenta a Pró-Reitora, ao expedir o Ofício-Circular nº 
5/2017/DAJ/COLEP/CGGP/SAA-MEC, a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, 
integrada à Subsecretaria de Assuntos Administrativos do MEC, atuou nos estritos limites 
regimentais e legais circunscritos pelo Decreto nº 9.005, de 14 de março de 2017, e pela 
Orientação Normativa Segep/MP nº 7, de 17 de outubro de 2012. 
 
De fato, o Decreto nº 9.005/2017, no Anexo I, artigo 2º, inciso I, alínea “b”, item 1, 
estabelece que a Subsecretaria de Assuntos Administrativos é um órgão de assistência 
direta e imediata ao Ministro da Educação. O artigo 40 desse anexo determina que 
incumbe aos Secretários, dentre outras atribuições, dirigir, orientar e acompanhar a 
execução das atividades das unidades que integrem suas respectivas secretarias. No item 
“a” do Anexo II, “Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de 
Confiança do Ministério da Educação”, consta a Coordenação-Geral de Gestão de 
Pessoas na coluna referente à Subsecretaria de Assuntos Administrativos (SAA). 
 
O inciso II do artigo 5º do Anexo I fixa, dentre outras, a seguinte competência à 
Subsecretaria de Assuntos Administrativos (SAA), que a caracteriza como órgão setorial 
do Sipec (Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal) no âmbito do MEC: 
 
(...) 
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“II - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com o 
Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, no âmbito do Ministério da 
Educação (...); 
 
Como a Orientação Normativa Segep/MP nº 7, artigo 2º, inciso II, dispõe que unidades 
específicas de pessoal dos ministérios são órgãos setoriais do Sipec, situação em que se 
enquadra a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas. 
 
O inciso II do artigo 9º dessa orientação normativa assenta que os órgãos setoriais, no 
caso do Ministério da Educação é a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGGP), 
estão aptos a prestarem orientação em assuntos nos quais restarem dúvidas a respeito da 
aplicação da legislação de pessoal. Assim, a emissão do Ofício-Circular nº 
5/2017/DAJ/COLEP/CGGP/SAA-MEC está embasada regimental e legalmente. 
 
Agregue-se a essa análise as determinações do Tribunal de Contas da União (TCU): item 
20 do Voto do Acórdão nº 11374/2016-TCU-2ª Câmara e subitem 1.9.1 do Acórdão nº 
5983/2017-TCU-2ª Câmara. 
 
Além do mais, a desconformidade da Portaria nº 558/2013-PROGESP, no que tange à 
comprovação da titulação para fins de concessão de Retribuição de Titulação, expõe a 
governança da UFRN a riscos. 
 
Com efeito, considerando que, pelo prisma da IN MP/CGU nº 01, de 11 de maio de 2016, 
os controles internos da gestão, sinteticamente, são o conjunto de regras, procedimentos 
e diretrizes destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável na consecução 
da missão da Universidade, observando o cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis 
e a proteção dos recursos públicos contra perdas e danos (artigo 2º, inciso V, alínea “c” e 
“d”), a solicitação e a concessão de RT reguladas por normativo desatualizado tende a 
gerar potenciais eventos adversos, pois pode afetar de forma relevante os controles 
internos da gestão (inciso VIII do artigo 8º), num horizonte de tempo não previsível. 
 
Desse modo, a qualidade dos controles internos da gestão poderá ficar comprometida, e 
também a capacidade da alta administração de determinar a apropriada resposta ao risco, 
o que poderá acarretar impacto negativo ao alcance dos objetivos da organização (incisos 
I e II do artigo 11). 

Em relação à citação de respaldo jurídico do entendimento da UFRN, trazido pela Câmara 
Permanente IFES da Procuradoria-Geral Federal/AGU no Parecer nº 
00012/2017/CPIFES/PGF/AGU, de 23 de outubro de 2017, não encontra referência visto 
as manifestações posteriores constantes no processo da Advocacia-Geral da Uniao, NUP: 
00407.009994/2017-11. Referido processo trata de discussão jurídica levantada pelas 
Ifes, cujo assunto é a “Uniformização de critérios normativos de comprovação de 
titulação para fins de pagamento da gratificação de incentivo à qualificação de 
servidores técnicos educacionais e da retribuição por titulação, devida a docentes do 
magistério superior e do ensino básico, técnico e tecnológico.”  
 

O documento mais atual desse processo é o Parecer nº 00544/2018/CONJUR-
MEC/CGU/AGU , de 02 de maio de 2018, o qual conclui que “os critérios normativos 
de comprovação de titulação para fins de pagamento da Incentivo à Qualificação a 
servidores Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação e da 
Retribuição por Titulação aos servidores pertencentes à Carreira do Magistério Federal, 
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no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, 
encontram-se uniformizados pelo Órgão Central do SIPEC, através do Ofício Circular 
nº 818/2016-MP, da Nota Técnica nº 2556/2018-MP e do Ofício-Circular nº 53/2018-
MP”. Com isso finaliza que “a Coordenação Geral de Gestão de Pessoas do MEC e os 
Dirigentes de Gestão de Pessoas das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao 
Ministério da Educação não podem ser impelidos a seguir entendimento diverso, 
consignado no Parecer nº 00012/2017/CPIFES/PGF/AGU.” 

Pelo todo exposto, a Portaria nº 558/13-PROGESP, de 09 de setembro de 2013, encontra-
se em desconformidade com os normativos vigentes que regulamentam a concessão de 
RT.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Expedir portaria regulamentando que o diploma é o único documento 
hábil para comprovar a titulação nos processos de solicitação e concessão da Retribuição 
por Titulação. 
 
 
1.1.3 SISTEMAS DE CONCESSÕES                         

1.1.3.1 CONSTATAÇÃO 
 
Concessão de trinta horas semanais de jornada de trabalho a servidores técnico-
administrativos no âmbito da Diretoria de Administração de Pessoal, a partir de 
um estudo de viabilidade da jornada flexibilizada que está em desconformidade 
com o Decreto nº 1.590/1995. 
 
Fato 
 
Mediante a Solicitação de Auditoria n.º 201702453/002, de 5 de dezembro de 2017, a 
UFRN foi instada a apresentar os atos normativos que concederam a flexibilização de 
jornada de trabalho para seis horas diárias de servidores da Diretoria de Administração 
de Pessoal (DAP), da Central de Material e Esterilização (CME), localizada no 
Departamento de Odontologia (DOD) e dos setores de Circulação e de Coleções Especiais 
da Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM). A escolha desses setores ocorreu a partir de 
uma amostra aleatória probabilística. 
 
Com relação à DAP, foi realizada a análise dos Processos nº 23077.010040/2012-13 e nº 
23077.074040/2017-56, referentes à concessão da flexibilização de jornada de trabalho 
no âmbito daquela Diretoria onde verificou-se que ela é composta pela Secretaria 
Administrativa e pelas seguintes coordenadorias: 
1) Coordenadoria de Pagamento de Servidores Ativos (CPSA); 
2) Coordenadoria de Pagamento de Aposentados e Pensionistas (CPAP); 
3) Coordenadoria de Provimento e Controle de Cargos (CPCC), onde constam o Setor de 
Cadastro e o Setor de Arquivo; e  
4) Coordenadoria de Análise de Processos (CAPROC). 
 
A flexibilização da jornada de trabalho no âmbito da DAP teve o seu início por intermédio 
do Processo nº 23077.010040/2012-13 que foi formalizado com o intuito de avaliar a 
ampliação do horário de funcionamento da Diretoria para doze horas ininterruptas. Esse 
processo foi constituído por documentos confeccionados pelas unidades envolvidas para 
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justificar a concessão da flexibilização de jornada de trabalho no âmbito da Pró-Reitoria 
de Gestão de Pessoas - Progesp, a qual envolve a DAP, a Coordenadoria de Atendimento 
ao Servidor e a Coordenadoria de Concursos da UFRN.  
 
A partir da leitura mais atenta do conteúdo constante no Processo nº 23077.010040/2012-
13, percebe-se que os seguintes argumentos foram usados pelo gestor na Proposta de 
Alteração da Jornada de Trabalho na DAP (fls.01/09): 
 
a) sobre a implementação das trinta horas semanais sem a redução de salário, o gestor 
afirmou que “é de suma importância não apenas para o trabalhador, mas, sobretudo, 
para a própria administração, uma vez que confere o direito à vida com qualidade e a 
consequente melhoria e ampliação na prestação dos serviços à sociedade.” (Item 2. 
Justificativa, § 1º, fl. 03) 
 
b) no aspecto da ampliação do atendimento ininterrupto a todos os setores da Diretoria, 
foi dito que “Verifica-se, ainda, que, embora haja um setor destinado especificamente ao 
atendimento ao público, os demais setores também desempenham regularmente essa 
função de atendimento ao longo do dia, visto que é ínsita aos objetivos e Missão desta 
diretoria, [...]” (Item 2. Justificativa, § 4º, fl. 03) 
 Considerando o aumento crescente da demanda de serviços, aliado ao 
funcionamento da Universidade em três turnos (manhã, tarde e noite), tem-se como 
premente a dilação do horário desta Diretoria, permitindo a todos os servidores o acesso 
à resolução de problemas e informações funcionais sem a necessidade de se ausentar no 
horário do expediente.” (Item 2. Justificativa, § 5º, fl. 03) 
 
c) a proposta de funcionamento ininterrupto para os diversos setores da DAP foi reforçada 
no Item 3. Finalidades (fl. 04), conforme transcrito a seguir:   
“Diante desse quadro, constata-se que a ampliação do horário de funcionamento da 
Diretoria de Administração de Pessoal para 12 horas ininterruptas almeja melhorar a 
prestação de serviços à comunidade, possibilitando atendimento ao público de forma 
contínua nos diversos setores da diretoria.” 
 
Após a inclusão dos requerimentos de flexibilização da jornada de trabalho dos setores 
envolvidos contendo a descrição dos serviços e/ou atividades exercidas por cada um 
deles, foi emitida a Portaria n.º 417/14-R (fls.75/76), em 11 de março de 2014, 
autorizando a flexibilização da jornada de trabalho, por um período de experiência de 
doze meses, para os servidores técnico-administrativos em educação lotados na 
Coordenação de Atendimento ao Servidor, na Coordenação de Concursos e na Diretoria 
de Administração de Pessoal – DAP da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – Progesp. 
Desde então, os servidores técnico-administrativos dessas áreas estão exercendo a jornada 
flexibilizada. 
 
A regulamentação da flexibilização da jornada de trabalho no âmbito da UFRN ocorreu 
por intermédio da publicação da Resolução n.° 010/2016-CONSAD, em 3 de março de 
2016. Com o advento dessa regulamentação, a DAP gerou o processo nº 
23077.074040/2017-56, que tem como teor subsidiar a tomada de decisão, por parte da 
administração, para a manutenção da jornada de trabalho flexibilizada dos servidores 
técnico-administrativos no âmbito daquela Unidade. Mediante o Relatório 
Circunstanciado da Comissão Avaliadora da Flexibilização da Jornada de Trabalho da 
DAP (fls.01/28), de 20 de novembro de 2017, foram apresentadas argumentações para 
que a jornada de trabalho flexibilizada fosse implantada em todos os setores da Unidade. 
Destaca-se que essa comissão avaliadora foi formada por três servidores da própria 
Diretoria já inseridos na jornada de trabalho flexibilizada. 
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No Relatório Circunstanciado da Comissão Avaliadora, foram apresentadas 
argumentações para que a jornada de trabalho flexibilizada permanecesse sendo 
implantada em todos os setores da Unidade. Destacam-se, dentre outras, as seguintes 
(fl.02): 
 
 “A DAP, conforme constatado no processo nº. 23077.010040/2012-13, atende os 
requisitos elencados na legislação em vigor, uma vez que funciona por 12 horas 
ininterruptas e tem como atividade precípua o atendimento à comunidade universitária 
(servidores técnico-administrativos e docentes) além do público externo, a exemplo de 
órgãos de controle, Procuradoria Federal, sindicatos, terceiros interessados etc. 
 De fato, a DAP trabalha atendendo todas as demandas dos servidores ativos e 
aposentados, pensionistas e o público externo da UFRN. Além disso, os processos 
gerados pela Coordenadoria de Atendimento ao Servidor – CAS/PROGESP são 
respondidos pelas Coordenadorias da DAP (CPCC, CAPROC, CPAS, CPSA e Secretaria 
Administrativa). Atualmente, a CAS/PROGESP também funciona em horário 
flexibilizado das 07h às 19h. No entanto, apenas esse setor funcionando em horário 
diferenciado não supre a demanda diária, porquanto o referido setor ser responsável 
pelo atendimento preliminar e de alguns assuntos. Ademais, caso haja horário de 
funcionamento diferentes, o bom atendimento ao público ficará deverasmente 
comprometido, uma vez que, em muitos momentos não haverá servidor dos outros 
setores da DAP que possam dar continuidade ao atendimento de natureza 
especializada, quando necessário, o que envolve a maioria dos casos.    
 Com efeito, em rápida visita ao Portal da DAP (www.protaldap.ufrn.br), verifica-
se que a quase totalidade dos processos que tramitam na DAP perpassam todos os 
setores, de modo que há uma continuidade de procedimentos, exigindo uma continuidade 
de atendimento nos variados setores. Como exemplo, trazemos o Fluxo do processo de 
concessão de Aposentadoria (ver doc. anexo), o qual passa por todos os setores da DAP, 
demandando, em cada qual, atendimento específico, de acordo com as peculiaridades e 
situação de cada setor e processo.”   
 
Constata-se que as argumentações da gestora da DAP limitaram-se à análise dos 
benefícios que a redução da jornada acarreta aos servidores e à administração. Por outro 
lado, o Decreto n.º 1.590/1995 tem um aspecto restritivo, não podendo o gerente de 
recursos humanos deixar de atender a esse fator tão importante que é o seu caráter 
excepcional no momento da sua aplicação.  
 
Nesse sentido, o artigo 3º do Decreto nº 1.590/1995 estabelece as seguintes condições 
para que a flexibilização da jornada de trabalho possa ser adotada: 
 
“Art. 3º Quando os serviços exigirem atividades contínuas de regime de turnos ou 
escalas, em período igual ou superior a doze horas ininterruptas, em função de 
atendimento ao público ou trabalho no período noturno, é facultado ao dirigente máximo 
do órgão ou da entidade autorizar os servidores a cumprir jornada de trabalho de seis 
horas diárias e carga horária de trinta horas semanais, devendo-se, neste caso, dispensar 
o intervalo para refeições.”  
 
Considerando as condições estabelecidas, observa-se que as atividades que possibilitam 
jornada reduzida, à luz do decreto, têm natureza distinta e, em decorrência disso, 
necessitam de tratamento diferenciado e não generalizado, conforme itens 16 e 17 do 
Voto consignado no Acórdão nº 5.847/2012-TCU-Primeira Câmara, conforme expostos 
a seguir: 
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“16. A flexibilização da jornada de trabalho pode ser adotada se existirem os três fatores: 
i) os serviços exijam atividades contínuas; ii) o regime de trabalho ocorra por meio de 
turnos ou escalas; e iii) o trabalho ocorra em período igual ou superior a doze horas 
ininterruptas. Nesse contexto, observa-se que as atividades a que se referem os arts. 2º e 
3º do Decreto 1.590/1995, com a redação dada pelo Decreto 4.836/2003, são de natureza 
diversa e merecem, portanto, tratamento diferenciado e não generalizado. 
17. Mesmo considerando as peculiaridades e as atividades finalísticas do IFRN, como 
também as necessidades dos servidores, certo é que a implantação de jornada de 
trabalho de seis horas diárias e carga horária de trinta horas semanais no IFRN 
necessita ser revista de forma a atender, antes, às exigências especificadas no Decreto 
1.590/1995, alterado pelo Decreto 4.836/2003."  
 
Analisando os processos de trabalho desenvolvidos pelos diversos setores da DAP, 
identifica-se que muitas dessas atribuições não são de atendimento direto aos estudantes 
da UFRN e à comunidade em geral, assim sendo, não caracterizam um trabalho que seja 
executado de forma ininterrupta. Para ratificar essa afirmação, podem ser citados os 
seguintes exemplos: 
 
a) os processos de trabalho realizados pela Coordenadoria de Análise de Processos 
(CAPROC), onde constam dentre as atividades executadas: o atendimento à Procuradoria 
Federal, o atendimento e assessoria aos setores da DAP e da Progesp e a apuração de 
dados para acompanhamento de indicadores de desempenho; 
 
b) os processos de trabalho realizados pelo Setor de Arquivo, constando as seguintes 
atividades: a digitalização de documentos, o atendimento a auditorias internas e externas 
e o atendimento a solicitações de documentos aos departamentos de cursos; e 
 
c) os processos de trabalho realizados pela Secretaria Administrativa, na qual constam as 
seguintes atividades: atendimento telefônico, elaboração de portarias diversas, redação de 
documentos, digitalização e controle de pedidos de material/DAP, envio de matérias para 
publicação em Boletim de Serviço, envio de matérias para publicação no Diário Oficial 
da União, arquivamento de documentos diversos, etc. 
         
Portanto, de acordo com a norma existente, não basta atender o público, mas esse 
atendimento tem que ser de forma direta e o público atendido deve realmente ser externo 
à Instituição, não podendo ser confundido com servidores, terceirizados ou prestadores 
de serviços que têm algum vínculo com o órgão.  
  
##/Fato## 

Causa 
 
O estudo sobre a viabilidade da flexibilização da jornada de trabalho na Diretoria de 
Administração de Pessoal é incompatível com os pressupostos estabelecidos na 
legislação, ocasionando a concessão da jornada de trabalho flexibilizada de forma ilegal.  
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por intermédio do Ofício n.° 211/18-R, de 19 de abril de 2018, a Diretora da DAP/UFRN 
se manifestou da seguinte forma: 

  “Em referência ao Relatório Preliminar de Auditoria nº. 201702453 da 
Controladoria-Geral da União no Rio Grande do Norte, vimos apresentar alguns 
esclarecimentos importantes no tocante à autorização da flexibilização da jornada de 
trabalho aos servidores técnico-administrativos em educação desta Universidade Federal  
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do Rio Grande do Norte, mormente em relação à Diretoria de Administração de Pessoal,  
Coordenadoria de Atendimento ao Servidor, Coordenadoria de Concursos e Biblioteca 
Central Zila Mamede. 
 
  Inicialmente, cumpre ressaltar que esta UFRN entende que a autorização 
da jornada flexibilizada de 30 horas semanais constitui uma excepcionalidade que 
somente pode ser concedida quando cumpridos os requisitos normativos, que se 
encontram expressos no Decreto nº. 1.590/1995 e, atualmente, também na Resolução nº. 
010/2016-CONSAD, de 03 de março de 2016, que passou a disciplinar a matéria no 
âmbito interno desta instituição. 
 
  Insta ressaltar, por oportuno, que os setores acima citados obtiveram a 
autorização da jornada flexibilizada anteriormente ao advento da Resolução nº. 010/2016-
CONSAD, de 03 de março de 2016, de modo que nem todos os requisitos estabelecidos 
por esse normativo constam dos processos/atos de concessão, eis que inexistentes no 
momento de análise e concessão, a exemplo da necessidade de Parecer por Comissão 
Específica para avaliação da concessão. Ademais, as referidas situações encontram-se sob 
análise da Câmara de Gestão de Pessoas do CONSAD, haja vista a necessidade de 
reavaliação, nos termos da Resolução nº. 010/2016-CONSAD. 
 
  Em que pese a existência do aludido decreto, alguns conceitos ainda se 
encontram dúbios no entendimento dos diversos órgãos administrativos, como, por 
exemplo, podemos citar o conceito de “público”, bem como o conceito de “atividades 
contínuas”. De fato, o Decreto nº. 1.590/1995, em seu art. 3º faz referência expressa ao 
atendimento ao público e às atividades contínuas, não definindo ou qualificando que 
espécie de público seria voltado esse atendimento ou quais atividades seriam essas, 
gerando a possibilidade de interpretações e aplicações diversas dentre as inúmeras 
instituições públicas. 
 
  Ocorre que a Lei nº. 11.091/2005, que instituiu o Plano de Carreira dos 
Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de 
Ensino, define usuário dos serviços públicos como “pessoas ou coletividades internas ou 
externas à Instituição Federal de Ensino que usufruem direta ou indiretamente dos 
serviços por ela prestados” (art. 5º. VII). No mesmo sentido, o Decreto nº. 9.094/2017, 
que trata da simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, 
define que “usuários dos serviços públicos são as pessoas físicas e jurídicas, de direito 
público ou privado, diretamente atendidas por serviço público” (art. 1º, parágrafo único). 
Nessa perspectiva, a interpretação de conceito de público deve levar em consideração o 
usuário do serviço público prestado de forma concreta, isto é, no caso de uma 
Universidade, diversos são os serviços prestados e, diversos são os públicos-usuários. Por 
exemplo, na parte acadêmica, o público-usuário é o aluno ou a comunidade em geral. Na 
parte administrativa, por sua vez, o público-usuário é o servidor, o pensionista ou terceiros 
interessados. 
 
  Esse foi o sentido adotado na Resolução nº. 10/2016-CONSDAD, haja 
vista os diversos serviços prestados por esta UFRN, senão vejamos: “Considera-se 
público usuário pessoas ou coletividades internas ou externas à Instituição Federal de 
Ensino que usufruam direta ou indiretamente dos serviços por ela prestados, conforme 
art. 5o, da Lei no 11.091/2005” (art. 4º, parágrafo único) 
 
  O público-usuário, portanto, é definido e analisado casuisticamente, de 
acordo com as especificidades do serviço público ao qual será concedida a flexibilização 

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


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

23 

da jornada de trabalho, conforme requerem o Decreto nº. 1.590/1995 e o aludido 
normativo interno. 
 
  No tocante ao conceito de “atividades contínuas”, o Decreto nº. 
1.590/1995 também não define de forma clara quais seriam essas atividades nem a forma 
em que ocorreria essa continuidade. No entanto, é de bom alvitre, lembrar o que a 
Controladoria Geral da União consignou no Relatório de Auditoria nº. 201315350, sobre 
a flexibilização da jornada de trabalho na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a 
saber: “Atividades Contínuas: atividade em que o funcionário deve estar de prontidão 
para o serviço, ou seja, o funcionário não possui prerrogativa de interromper o serviço 
por sua iniciativa ou desocupar o seu posto, sob risco de causar prejuízo ao andamento 
do serviço. Exemplificando – Caixa de Banco – o mesmo deve estar de prontidão para 
atender a “fila”, não podendo interromper as atividades” (p. 18). 
 
  Assim, também o entendimento do que é atividade contínua varia de 
acordo com o tipo de serviço prestado, estando intrinsecamente relacionado com a 
necessidade de prontidão para o serviço, não podendo interrompê-lo para terminar em 
outra oportunidade, de modo que não se restringe ao aspecto quantitativo de 
atendimentos, isto é, não está vinculado ao número de atendimentos, mas à espécie de 
atendimento. Dessa forma, o conceito de atividade contínua também é verificado de 
forma casuística, a partir das especificidades do serviço público ao qual será concedida a 
flexibilização da jornada de trabalho, em consonância com o disposto no Decreto nº. 
1.590/1995 e na Resolução nº. 10/2016-CONSDAD. 
 
  Por todo o exposto, à luz da inteligência dos dispositivos acima citados, 
constata-se inexistir limitação ou caracterização para o público usuário do serviço 
atendido pelas unidades da UFRN acima mencionadas.”      

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A partir da análise das argumentações trazidas pela DAP acerca das falhas encontradas 
no estudo de viabilidade da flexibilização da jornada de trabalho na Diretoria com relação 
ao que prevê o Decreto nº 1.590/1995, identifica-se que o gestor entendeu que a jornada 
de trabalho flexibilizada constitui uma excepcionalidade que somente pode ser concedida 
quando cumpridos cumulativamente os requisitos normativos que se encontram expressos 
no Decreto nº. 1.590/1995, corroborados mediante a jurisprudência contida nos Acórdãos 
do TCU existentes, tais como os de números 1.677/2005-Plenário, 5.847/2012-TCU-
Primeira Câmara e 291/2018-Plenário.  

A DAP informou ainda que os setores foram autorizados a implementar a jornada de 
trabalho flexibilizada anteriormente à Resolução nº. 010/2016-CONSAD, de 03 de março 
de 2016, e que, portanto, ainda está faltando o cumprimento de alguns requisitos previstos 
na resolução, incluindo o Parecer por Comissão Específica para avaliação da concessão. 
Cabe salientar que, antes da existência da Resolução nº. 010/2016-CONSAD, a jornada 
de trabalho na DAP já estava sendo flexibilizada mesmo sem ter havido um estudo de 
viabilidade condizente com os parâmetros previstos no Decreto nº. 1.590/1995. 

Durante a sua argumentação, a Diretoria trouxe ainda o conceito de “usuários” existente 
na Lei nº. 11.091/2005, que instituiu o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino. De acordo 
com esse normativo, no Artigo 5º, inciso VII, “usuários” são “pessoas ou coletividades 
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internas ou externas à Instituição Federal de Ensino que usufruem direta ou indiretamente 
dos serviços por ela prestados”. Por mais que o conceito de usuário de serviço público 
seja mais abrangente nas Instituições Federais de Ensino, para que os servidores técnico-
administrativos dessas instituições tenham a jornada de trabalho flexibilizada, como já 
explicitado anteriormente, é necessário que ocorra três fatores de forma cumulativa, em 
função de atendimento ao público, quais sejam: a) os serviços exijam atividades 
contínuas; b) o regime de trabalho ocorra por meio de turnos ou escalas; e c) o trabalho 
ocorra em período igual ou superior a doze horas ininterruptas. 

Apesar dessa alegação da DAP, vale salientar que, pessoas vinculadas à organização – 
como funcionários, aposentados e docentes – não são considerados “público”, pois, 
conforme constam dos entendimentos da AGU, CGU e TCU, a jornada flexibilizada é 
para ser aplicada em situações específicas. Com isso, caso tais agentes sejam como 
“público”, o que é para ser exceção, virará regra, ou seja, a jornada flexibilizada poderá 
se tornar generalizada.  

A título de ilustração, vale mencionar os entendimentos já publicados por esses órgãos 
reguladores e de controle sobre o assunto, tais como: 

1) A Advocacia Geral da União (AGU), em seu Parecer nº 08/2011/MCA/AGU, entende 
o seguinte sobre a aplicação do Artigo 3º do Decreto nº 1.590/95: 

“A exceção prevista no artigo 3º deve ser aplicada apenas em casos bem específicos. É 
necessário atentar par a ilegalidade de eventual estabelecimento de jornada prevista no 
artigo 3º do Decreto 1.590/95 como regra geral, indistintamente a todos os servidores de 
um órgão e sem atenção aos requisitos exigidos” 

2) O Ministério da Educação (MEC), mediante a Secretaria de Educação Superior (SESU) 
e a Diretoria de Desenvolvimento da Rede de Instituições Federais de Ensino Superior 
(DIFES), emitiu o Ofício Circular nº 05/2012, em 09 de julho de 2012, com o seguinte 
entendimento: 

“A flexibilização, entretanto, deve se dar no interesse da Administração Pública e deve 
ser aplicada apenas em casos específicos. É necessário atentar para a ilegalidade de 
eventual estabelecimento de jornada prevista no art. 3º, do Decreto nº 1.590/95 como 
regra geral, indistintamente a todos os servidores de um órgão e sem atenção aos 
requisitos exigidos. A regra é a jornada de trabalho de 40 horas semanais. A 
flexibilização é exceção”. 

3) O TCU no Acórdão nº 5.847/2013 – TCU – 1ª Câmara, de 27/08/2013, que reafirmou 
os termos do Acórdão nº 718/2012 – 1ª Câmara, dirigido ao Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, emitiu a seguinte consideração 
sobre os critérios para autorização da redução de jornada de trabalho: 

(...) 
“Para análise do presente caso, releva-se que o Decreto 1.590/1995, em seu art. 3º, caput 
e §§ 1º e 2º, dispôs que a redução de jornada de trabalho só pode ser autorizada se, 
cumulativamente, foram atendidos os seguintes critérios: 
Os serviços exijam atividades contínuas; 
O regime de trabalho ocorra por meio de turnos ou escalas; 
Haja atividade de atendimento ao público ou trabalho no período noturno, compreendido 
este último como aquele que ultrapassar às vinte e uma horas. 
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Na seara, ressalto que o atendimento destes requisitos não impõe à redução compulsória 
da jornada, mas apenas dá respaldo para que a direção da entidade possa decidir por 
esta redução. Vale dizer: a decisão é discricionária, respeitados os limites vinculados 
estabelecidos pelo Decreto.” 

Ademais, os processos de trabalho exercidos pelos setores da DAP não se configuram 
como atividades contínuas de atendimento ao público para que sejam considerados como 
serviços ininterruptos. Como exemplos, tem-se a relação de algumas dessas atividades 
exercidas por determinados setores, que foram extraídas do Processo nº 
23077.010040/2012-13 e a partir de entrevistas realizadas com servidores: 
 
1) Coordenadoria de Pagamento de Aposentados e Pensionistas (CPAP): 
 
1.1) Análise dos processos de pensão, aposentadoria e revisão de aposentadoria; 
1.2) Implantação de demandas para folha de pagamento de aposentados e pensionistas; 
1.3) Análise e encaminhamento para pagamento de processos de Auxílio Funeral; 
1.4) Acompanhamento da base de dados com registro de óbito de beneficiários de 
aposentadoria e pensão; 
1.5) Cadastro de processos de aposentadoria e pensão atuais e de exercícios anteriores no 
SISAC/TCU; 
1.6) Reanálise de processos de revisão de aposentadorias e revisão de planilhas de cálculo 
de benefício, relativos a processos acumulados no setor em anos anteriores; 
1.7) Lançamento, atualização e controle de processos de pagamento de exercícios 
anteriores; 
1.8) Apuração de dados para acompanhamento de indicadores de desempenho do setor, 
etc. 
 
2) Coordenadoria de Análise de Processos (CAPROC): 
 
2.1) Atendimento à Procuradoria Federal a partir das demandas judiciais, via sistema 
Sapiens; 
2.2) Análise jurídica de processos administrativos, em auxílio à DAP; 
2.3) Recadastramento de servidores referente ao cadastro de horas-extras incorporadas e 
funções decorrentes de planos econômicos;  
2.4) Apuração de dados para acompanhamento de indicadores de desempenho; etc. 
 
3) Secretaria Administrativa: 
 
3.1) Atendimento telefônico; 
3.2) Elaboração de portarias diversas; 
3.3) Redação de documentos; 
3.4) Digitalização e controle de pedidos de material/DAP; 
3.5) Envio de matérias para publicação em Boletim de Serviço; 
3.6) Envio de matérias para publicação no Diário Oficial da União; 
3.7) Arquivamento de documentos diversos, etc. 
 
Assim sendo, as atividades exercidas nesses setores, por exemplo, por não se constituírem 
como serviços contínuos de atendimento ao público, não se enquadram nos pressupostos 
do Art. 3º, do Decreto nº 1.590/1995. Esta situação demonstra mais uma vez que o estudo 
trazido não é suficiente, pois para que ele seja adequado é requerida a demonstração de 
que as especificidades das atividades exijam a continuidade do serviço, ocasionando 
prejuízo caso haja a sua interrupção; somada ao turno contínuo; e ao atendimento ao 
público.   
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##/AnaliseControleInterno## 
Além disso, a jornada reduzida não deve ser entendida como um “benefício” para os 
funcionários, mas uma retribuição pelo exercício de um serviço em condições especiais. 
Ademais, conforme o Acórdão do TCU, a concessão da redução é discricionária e não 
obrigatória, cabendo ao gestor máximo identificar postos de trabalho onde o atendimento 
contínuo é de interesse para a instituição. 
 
Diante do todo o exposto, o estudo se apresenta insuficiente à luz do Decreto nº 
1.590/1995, assim como as concessões de jornadas reduzidas na DAP, dele provenientes, 
não encontram respaldo normativo. Vale salientar que essas concessões estão ocorrendo 
em caráter experimental, sem respaldo legal. Fato tratado neste relatório em item 
específico.           
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 2: Fazer com que os servidores técnico-administrativos da UFRN em 
exercício na DAP, bem como em outros setores que estejam cumprindo jornada 
flexibilizada de seis horas diárias e trinta semanais, sem respaldo legal, voltem a 
desenvolver suas atividades em jornada de oito horas diárias e quarenta semanais. 
 
Recomendação 4: Tomar as medidas necessárias para que os processos de pedido de 
adoção de jornada de trabalho flexibilizada sejam analisados mediante os critérios 
previstos no Artigo 3º do Decreto n.º 1.590/95, enfatizando que no estudo realizado deve 
ser demonstrado o prejuízo provocado à administração caso a jornada de trabalho seja 
interrompida, tendo como base as características dos serviços a serem executados de 
forma ininterrupta. 
 
 
1.1.3.2 CONSTATAÇÃO 
 
Manutenção de jornada de trabalho de trinta horas para servidores técnico-
administrativos na Diretoria de Administração de Pessoal da UFRN por prazo 
superior ao experimental de doze meses previstos na Portaria de concessão, 
gerando uma concessão irregular de flexibilização da jornada. 
 
Fato 
 
Em 11 de março de 2014, foi emitida a Portaria n.º 417/14-R por meio da qual a Diretoria 
de Administração de Pessoal (DAP) foi autorizada a flexibilizar a jornada de trabalho dos 
servidores técnico-administrativos nela lotados, em caráter avaliativo, por um período de 
doze meses. No entanto, após análise dos processos de concessão da jornada de trabalho 
flexibilizada (Processos nº 23077.010040/2012-13 e nº 23077.074040/2017-56) e em 
visita à Unidade, onde foram realizadas entrevistas com servidores da Secretaria 
Administrativa, da Coordenadoria de Análise de Processos (CAPROC) e do Setor de 
Arquivo, identificou-se que até a presente data, quatro anos após a publicação da Portaria, 
a Diretoria mantém a jornada de seus servidores flexibilizada.   
 
Da mesma forma, de acordo com a Resolução n.º 009/2017-CONSAD, de 30 de março 
de 2017, a Central de Material e Esterilização (CME), do Departamento de Odontologia 
(DOD) está com o horário flexibilizado durante o período de experiência de doze meses. 
Salienta-se que, após um ano da concessão do período de experiência, não foi encontrada 
no processo de concessão nenhuma manifestação da UFRN no sentido de transformar o 
caráter experimental em definitivo.     
  
##/Fato## 

Causa 
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O gestor não tomou as providências necessárias para a manutenção ou não da jornada de 
trabalho flexibilizada na Unidade, deixando-a em caráter experimental além do prazo 
previsto na Portaria de concessão.   

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Não houve manifestação da Unidade Examinada.  
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Como não houve a manifestação do gestor acerca dessa constatação, o fato permanece 
inalterado.    
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Conceder em definitivo as concessões de jornada de trabalho 
flexibilizada para as áreas nas quais os períodos avaliativos tenham expirado, desde que 
essas áreas se enquadrem nos pressupostos do Art. 3º, do Decreto nº 1.590/1995. Nos 
demais setores, fazer com que os servidores técnico-administrativos voltem a desenvolver 
suas atividades em jornada de oito horas diárias e quarenta semanais. 
 
 
2 CONTROLES DA GESTÃO                           

2.1 CONTROLES EXTERNOS                             

2.1.1 ATUAÇÃO DO TCU/SECEX NO EXERCÍCIO              

2.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
A Gestora da UFRN atendeu ao Acórdão nº 603/2016-TCU-Plenário, pois 
aperfeiçoou os controles internos dos processos de regularidade de acumulação de 
cargos públicos. 
 
Fato 
 
Objetivando verificar o atendimento aos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU), nos quais haja determinação para a CGU acompanhá-los, analisou-se o 
Relatório de Gestão do exercício de 2017 da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). 
 
A página 6.25 dessa peça registra que foi criado um plano de ação para atender à demanda 
decorrente do Acórdão nº 603/2016-TCU-Plenário, e que “a instrução e análise dos 
processos concernentes ao Acórdão nº 2.315/12-TCU-Plenário – objeto de 
monitoramento daquele Acórdão – está em andamento através do outro plano de ação 
desta Coordenadoria de Acumulação de Cargos, ainda em execução.” 
 
Solicitou-se à Gestora que informasse o estágio atual de atendimento a esse acórdão, que, 
no item 9.5, estabelece que: 
 
“9.5. encaminhar  cópia  do  presente  Acórdão,  bem  como  do  Relatório  e  Voto  que  
o fundamentam, à   Controladoria-Geral   da    União,   para   subsídio   de   suas    ações   
de   controle, especificamente  no que se  refere à  verificação das  iniciativas da UFRN  
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voltadas ao aperfeiçoamento  dos  mecanismos  de  controle  interno  dos  processos  de  
trabalho  de  aferição  da  regularidade  de  acumulação de cargos públicos”. 
 
Em resposta, o Ofício nº 233/18-R, de 27 de abril de 2018, encaminhou anexa a 
manifestação seguinte da área técnica responsável pelo tema: 
 
“(...) 
  
No tocante aos mecanismos de controle interno dos processos de trabalho de aferição da 
regularidade de acumulação de cargos públicos, é importante destacar a intensificação 
no procedimento investigativo realizado no âmbito desta Coordenadoria de Acumulação 
de Cargos, juntamente com a Coordenadoria de Provimento e Controle de Cargos 
(CPCC/DAP), no momento da admissão do servidor – nomeação/posse ou contrato 
temporário -, partindo das informações contidas na Declaração de Acumulação de 
Cargos firmada pelo pretenso servidor, utilizando-se as informações colhidas nas 
seguintes fontes: 1) Banco de Dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS); 
2) Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES); 3) Quadro de Sócio e 
Administradores (QSA), disponibilizado no sitio da Secretaria da Receita Federal, e 4) 
Sistema SAPIENS, da AGU. 
  
Outrossim, deve-se anotar que está em execução no âmbito da Coordenadoria de 
Acumulação de Cargos, mais 2 (dois) Planos de Ações com fins de detectar e sanar 
irregularidades concernentes à acumulação de cargos, especificamente no que diz 
respeito à violação ao regime de dedicação exclusiva do Professor de Magistério 
Federal. As ações consistem no levantamento, pesquisa e análise dos casos, a partir das 
informações existentes nos relatórios de controle das Declarações de Acumulações de 
Cargos existentes no SIGRH.” 
 
Por oportuno, ressalte-se que a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01, de 11 de 
maio de 2016, define controles internos como o conjunto de regras, procedimentos, 
diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de 
documentos e informações (inciso V do artigo 2º). 
 
À luz dessa definição, em 10 de maio de 2018, executou-se procedimentos de 
circularização na Coordenadoria de Acumulação de Cargos - CAC/Progesp, a fim de 
testar a aderência da manifestação da Gestora. 
 
Tais procedimentos incluíram entrevista com o Coordenador da área, CPF ***.781.364-
**; inspeção nos registros efetuados no âmbito da CAC e análise dos cotejamentos 
executados nos sistemas institucionais usados pela Coordenadoria. 
 
O servidor entrevistado explicou que uma inovação gerencial decorrente da decisão do 
TCU foi a mudança no fluxo do processo de trabalho: a Coordenadoria de Acumulação 
de Cargos e a Coordenadoria de Provimento e Controle de Cargos, no momento da 
admissão do servidor, atuam conjuntamente, o que possibilita diligências internas mais 
eficazes. 
 
O Coordenador informou que a “Declaração de Acumulação de Cargos, Empregos e 
Funções Públicas” foi reformulada em junho de 2017 como uma iniciativa de melhorar 
a qualidade dos dados colhidos pela área. Adicionalmente, adotou-se a rotina de 
preenchimento de dois em dois anos desse formulário, disponibilizado no formato on-
line: verifica-se a aderência dos dados obtidos, cotejando-os com o resultado de pesquisas 
em sistemas corporativos externos à Universidade: Rais (Relação Anual de Informações 
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Sociais); Cnes (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde); QSA (Quadro de 
Sócios e Administradores - Receita Federal).  
 
O servidor salientou que o sistema Sapiens, mantido pela Advocacia-Geral da União, cujo 
acesso à CAC foi viabilizado no exercício de 2017, possui uma funcionalidade de 
importância estratégica no contexto da Coordenadoria: a partir do CPF determina-se se a 
pessoa integra algum tipo de sociedade privada. Em seguida, na eventualidade de a 
pesquisa ser positiva, consulta-se o QSA. 
 
Foi demonstrado o funcionamento de todos esses sistemas. Constatou-se a eficácia e a 
eficiência dessas ferramentas. 
 
Além das análises acima mencionadas, o Coordenador da CAC apresentou dois planos de 
ação em andamento, descritos na sua manifestação. O primeiro deles objetiva apurar 
situações irregulares de professores com dedicação exclusiva que não preencheram a 
“Declaração de Acumulação de Cargos, Empregos e Funções Públicas”, no formato on 
line. Após pesquisas nos bancos de dados da Rais, do Cnes, e do QSA, serão instaurados 
processos administrativos para apurar eventuais inconformidades. 
 
O segundo plano de ação foca os docentes com dedicação exclusiva que declararam que 
mantêm outros vínculos. A exemplo da operacionalização referente ao primeiro plano 
comentado, serão efetuadas pesquisas na Rais, no Cnes, e no QSA. Procedimentos 
administrativos serão implementados para esclarecimento de supostas irregularidades. 
 
Portanto, a análise documental e a circularização efetuada na CAC indicam que a Gestora 
da UFRN atendeu ao Acórdão nº 603/2016-TCU-Plenário. 
  
##/Fato## 

2.2 CONTROLES INTERNOS                             

2.2.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

2.2.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Ausência ou inconsistência de informações contidas no Relatório de Gestão da 
UFRN relativo ao exercício de 2015. 
 
Fato 
 
Da análise da conformidade das peças que compõem o Relatório de Gestão, exigidas nos 
incisos I, II e III do art. 13 da Instrução Normativa (IN) TCU nº 63/2010, e conforme 
definições disponíveis no Sistema e-contas, constatou-se a ausência de informações, 
correspondentes aos seguintes capítulos: 
 
1. Capítulo “ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS”; 
 
2. Capítulo “APRESENTAÇÃO”; 
 
3. Capítulo “PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS”; 
 
4. Capítulo “GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS”; 
 
5. Capítulo “ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO”; 
 
6. Capítulo “RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE”; 
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7. Capítulo “DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS”; 
 
8. Capítulo “CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ORGÃOS DE 
CONTROLE”. 
 
A UFRN, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201800625/10, de 19 de junho de 
2018, enviou, por meio do Ofício nº 365/18-R, de 21 de junho de 2018, as seguintes 
considerações: 
 
1. Capítulo “ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS” 
 
1.1. A capa e a folha de rosto não contêm o ano de elaboração, em algarismo arábico; 
 
Resposta da UFRN: “A correção está contida no Anexo 1; 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO DOEXERCÍCIO DE 2017 
 

Relatório de Gestão do exercício de 2017 a ser apresentado 
aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade 
como prestação de contas anual a que esta Unidade 
Prestado de Contas está obrigada nos termos do parágrafo 
único do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de 
acordo com as disposições da IN TCU N° 63/2010, das DN 
161/2017 e 163/2017, das orientações do órgão de controle 
interno - Portaria 65-TCU de 28/02/2018.  

 
Pró-Reitoria de Planejamento e Coordenação Geral 

Unidade responsável pela coordenação da elaboração do Relatório de Gestão 2017 
 

NATAL (RN) 
2017”  

 
2. Capítulo “APRESENTAÇÃO” 
 
2.1. Ausência de informações sobre as principais realizações da gestão no exercício de 
2017; 
  
2.2. Não foram relacionadas as principais dificuldades encontradas pela UFRN para a 
realização dos objetivos no exercício de 2017; 

Resposta da UFRN: “Esclarecemos que as principais realizações da gestão no exercício 
de 2017 estão apresentadas no relatório como um todo. No capítulo APRESENTAÇÃO, 
as realizações estão no parágrafo que trata da descrição do capítulo 4, onde encontra-
se destacada a consolidação do processo de planejamento/avaliação institucional. No 
parágrafo que trata da apresentação do capítulo 5, reiteram-se os resultados voltados à 
garantia de transparência e objetividade nos processos institucionais, respaldados nas 
atuações da Comissão Permanente de Desenvolvimento Institucional - CPDI, da 
Comissão Própria de Pessoal Técnico Administrativo - CPPTAE e na aplicação do 
Modelo de Distribuição Orçamentário. Além disso, também em 2017, a UFRN aprovou 
sua Política de Gestão de Riscos, a qual foi materializada no Plano de Gestão de Riscos. 
Destacam-se, ainda, conforme constam no parágrafo que apresenta o capítulo 6, duas 
outras realizações: a aprovação da Política de Qualidade de Vida no Trabalho e a 
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elaboração e implantação do Plano de Gestão de Logística Sustentável. Em relação às 
dificuldades, estas igualmente foram distribuídas no relatório como um todo. Entretanto, 
ao contrário das realizações, por equívoco, não foram destacadas no capítulo 
APRESENTAÇÃO. No texto, foram explicitadas dificuldades concernentes ao cenário 
macroeconômico desfavorável (recessão econômica), que causou indefinições quanto ao 
repasse de recursos financeiros para o ano de 2017, trazendo dificuldades para a tomada 
de decisões relativas à execução orçamentária. Essa conjuntura exigiu da Universidade 
maiores esforços para garantir a continuidade das suas ações, implicando em condutas 
como ordenação das prioridades dos gastos através da seletividade das compras e dos 
compromissos a pactuar. ” 
 

3. Capítulo “PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS” 
 
3.1. Não foram informados os principais objetivos estratégicos da UFRN para o exercício 
de 2017; 
 
Resposta da UFRN: “Os principais objetivos estratégicos da UFRN estão devidamente 
relatados no capítulo 4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS. 
Esses objetivos não são anuais, fazendo parte do seu plano estratégico decenal (PDI) e 
do seu plano tático quadrienal (Plano de Gestão). Abaixo, retomamos de forma explícita 
as informações disponibilizadas no Relatório de Gestão 2017: 
 
 

Item 4.1 - Planejamento Organizacional 
 

"Os objetivos estratégicos da Universidade, conforme o PDI 2010-2019. Estão 
centrados na formação do cidadão, fundamentados na ética, no pluralismo, na 
democracia, na contemporaneidade e na sua missão. Envolvem a formação de 
valores, introduzem suas ações na ordem morai, cultural, cientifica e tecnológica 
que buscam dar conta das transformações da sociedade. Suas intervenções têm 
como finalidades: 
 

I.redimensionar as estratégias de operação do conhecimento, para que a 
interdisciplinaridade e a indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão 
sejam realizadas conforme as necessidades contemporâneas da formação 
técnico-científica e as exigências do novo sentido do conhecimento: 
 
2.incorporar, às práticas docentes, uma visão epistemológica que dê conta 
da natureza complexa dos saberes formais e informais, científicos e 
tradicionais, e que promova o deslocamento do foco da atividade de 
ensino-aprendizagem para a compreensão do ato pedagógico como um 
processo de formação do educador e do educando: 
 
3.potencializar o princípio da flexibilidade e preparar docentes, técnico-
administrativos e discentes para interações multiculturais, necessárias à 
mobilidade interna e externa, mediante o aproveitamento de estudos e o 
trânsito entre cursos, programas e campi da UFRN e de outras instituições 
de Ensino Superior, nacionais e internacionais:  
 
4.preparar docentes, técnico-administrativos e discentes para serem 
capazes de selecionar e de se apropriar das novas tecnologias de 
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informação e de comunicação no processo de ensino-aprendizagem e nas 
atividades da pesquisa e da extensão: 

 
5.fortalecer a atuação da UFRN em áreas estratégicas para o 
desenvolvimento do Rio Grande do Norte, da região Nordeste e do País: 
 
6.aperfeiçoar a gestão universitária, consolidando o processo de 
planejamento e avaliação e dos sistemas de informação, com tecnologia 
de última geração, para que atendam as áreas administrativa, acadêmica 
e de recursos humanos, com eficiência, eficácia e efetividade: 

 
7.incorporar às práticas acadêmicas e às ações administrativas o 
princípio de sustentabilidade: ambienta/mente correto, economicamente 
viável, socialmente justo e culturalmente aceito, (grifo nosso) 
 

Como citado anteriormente, a UFRN não possui objetivos anuais, mas dispõe de metas 
anuais, as quais estão alinhadas com o seu PDI e o seu Plano de Gestão, conforme 
relatamos no relatório, no seu item 4.1: 
 

"Ressalta-se que o planejamento estratégico e o planejamento em nível tático da 
UFRN estão baseados na definição de metas de longo prazo estabelecidas no 
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e de metas anuais são definidas a 
partir das linhas de ação dos eixos programáticos do Plano de Gestão, e são 
cadastradas no Sistema Integrado de Gestão de Planejamento e de Projetos 
(SIGPP). O acompanhamento e a avaliação dessas meias institucionais são 
realizados a partir de indicadores que aferem os resultados alcançados e o 
cumprimento dos objetivos institucionais. Os resultados do acompanhamento e 
da avaliação do cumprimento das metas institucionais são discutidos pela 
administração superior da UFRN em seminários semestrais de planejamento. 

 
Com efeito, anualmente as unidades cadastram as metas, com suas atividades, 
ações e cronograma no Sistema Integrado de Planejamento e Projetos - SIGPP, 
todos articulados às metas globais da Instituição e às suas políticas. Reitera-se 
que o modelo de planejamento adotado pela UFRN utiliza indicadores como 
instrumentos de medida para acompanhar e avaliar o cumprimento do Plano de 
Gestão e das metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional. " 
(grifo nosso) ”  

 
4. Capítulo “GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS” 
 
4.1. Ausência de especificação da forma de remuneração dos membros de diretoria e de 
colegiados;  
 
4.2. Ausência de menção sobre as estruturas de governança externas à UFRN, tais como 
auditoria independente e conselhos externos; 
 
Resposta da UFRN: “A UFRN não adota uma forma específica de remuneração para 
seus membros de diretoria e de colegiados. Além disso, não possui auditoria 
independente e conselhos externos, embora possua representações da sociedade civil em 
seus conselhos superiores, consoante com seu Estatuto e Regimento Geral. Apesar de o 
tutorial citar tal item, inferimos que o mesmo não se aplica na Instituição. ” 
 
5. Capítulo “ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO” 
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5.1. Não foram expostos os principais riscos identificados na gestão de pessoas, assim 
como das providências adotadas com o objetivo de mitigar esses riscos;  
Resposta da UFRN: “Considerando que nos relatórios de gestão de 2015 e 2016 foi 
apresentado como se deu a elaboração e o acompanhamento de uma ação piloto em 
gestão de riscos na Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, assim como a descrição dos riscos 
relacionados a 10 processos de gestão de pessoas e seus respectivos planos de 
providências (plano de ação e plano de contingência), a fim de mitiga-los; 
 
Considerando que a UFRN aprovou em 2017 a Política de Gestão de Riscos (Resolução 
n°. 016/17-CONSAD) e o Plano de Gestão de Riscos (Resolução n°. 076/2017- 
CONSAD), contemplando a área de gestão de pessoas em seu escopo; 
 
Assim, no relatório de gestão 2017, foram apresentados os avanços obtidos no 
monitoramento dos riscos identificados nessa iniciativa piloto e a perspectiva de que o 
gerenciamento dos riscos dessa área específica passa a ser alinhado à Política e Plano 
de Riscos da UFRN. O mesmo estabelece um prazo de 5 anos para conclusão e a área de 
gestão de pessoas está prevista nesse cronograma. ” 
 
 
5.2. A UFRN relatou as ações do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, mas não 
apresentou os indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas; 
 
Resposta da UFRN:  “Considerando as orientações para elaboração do item de   
informação "Gestão de pessoas" do tutorial de preenchimento do relatório de gestão 
TCU, que não indica quais os indicadores a serem considerados na área de gestão de 
pessoas e, considerando a importância da área de Qualidade de Vida no Trabalho para 
os processos de Gestão de Pessoas da UFRN, foi destacado na resposta desse item do 
relatório de gestão 2017 a aprovação da Política de Qualidade de Vida no Trabalho 
(Resolução 011/2017 - CONSAD) em 2017 e as respectivas ações desenvolvidas pela 
instituição, identificando suas correlações com os 04 eixos previstos na política.” 
 
Além disso, os indicadores para acompanhamento dos objetivos do Programa de 
Qualidade de Vida no Trabalho da UFRN foram constituídos a partir da aprovação do 
Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) da UFRN, que contempla 15 metas em 
seu Plano de Ação V (Resolução 077/2017 - CONSAD). O PLS prevê acompanhamento 
semestral desses indicadores, que a Comissão designada para esse fim o está realizando 
a partir de 2018. ” 
 
5.3. Ausência de norma interna que discipline a política de destinação de veículos 
inservíveis ou fora de uso; 
 
Resposta da UFRN: “Não há disposição ou norma interna sobre a destinação de veículos 
inservíveis ou fora de uso. Apesar disso, a UFRN adota as orientações contidas no 
Decreto n° 99.658/90, recentemente revogado pelo Decreto n" 9.373/2018, os quais 
orientam os fluxos de procedimentos adotados por Comissão de Avaliação e Alienação 
de Bens, devidamente designada para esse fim. ” 
 
5.4. Ausência de apresentação dos números relacionados aos veículos nesta inservíveis 
ou fora de uso, assim como das despesas envolvidas; 
 
Resposta da UFRN: “A UFRN está executando projeto, iniciado em Nov/17 com previsão 
de conclusão para o primeiro semestre de 2018, de análise de viabilidade da frota, tendo 
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por entregas do projeto, dentre outras, o levantamento de todos os custos envolvidos em 
relação à frota desta UPC, de modo que a gestão tenha subsídios para a tomada de 
decisão em relação às alternativas de deslocamento de pessoal. 
 
Nesse sentido, os dados em levantamento nesta UFRN subsidiarão a Comissão de 
Avaliação e Alienação de Bens quanto ao enquadramento de veículos na condição de 
inservíveis ou fora de uso, a partir do critério legal exposto no Decreto n° 9.373/2018.  
 
Em relação a eventuais despesas envolvidas cm relação aos veículos que venham a ser 
enquadrados como inservíveis ou fora de uso e ainda não alienados por esta UPC, as 
mesmas se limitam às taxas de licenciamento e Seguro Obrigatório junto ao 
Departamento de Trânsito local, as quais só são devidas enquanto não é dada a baixa 
definitiva do bem.” 
 
5.5. Não foram informados os riscos relacionados à gestão dos imóveis e os controles 
para mitigar esses riscos; 
 
Resposta da UFRN: “Como detalhado quando do tópico referente à Gestão de Riscos e 
Controles Internos, esta UPC aprovou por meio da Resolução n°0l6/2017-CONSAD, de 
04 de maio de 2017, a Política de Gestão de Riscos, normativo que fundamenta diretrizes 
norteadoras para implantação de técnicas e ferramentas de gestão de riscos nos 
principais processos da instituição. Ainda cm 2017, o CONSAD aprovou o 
desdobramento da Política de Gestão de Riscos em um plano de execução denominado 
Plano de Gestão de Riscos, aprovado pela Resolução n° 076/2017-CONSAD, de 21 de 
dezembro de 2017. Tal plano tem caráter quinquenal, vigente para o período 2018-2022 
e especifica, dentre outros temas, o cronograma de adoção da gestão de riscos, método 
de identificação dos riscos, constructo normativo e teórico, além da metodologia de 
gestão de riscos. 
 
O processo de gerenciamento de riscos está sendo efetivado de fato, no ano de 2018, por 
meio do cronograma de aplicação definido no item 2 do Plano de Gestão de Riscos, cuja 
primeira meta é o monitoramento de 14 processos com riscos gerenciados no exercício 
de 2018. Destacamos, nesse contexto, que nessa perspectiva de implementação 
incremental do gerenciamento de riscos, consta entre os processos monitorados no ano 
de 2018, o processo de gestão do patrimônio imóvel desta UFRN, razão pela qual os 
dados referentes aos riscos e controles identificados na gestão dos imóveis serão 
oportunamente apresentados quando do Relatório de Gestão de 2018. ” 
 
 
5.6. Não foi especificada a criticidade para a UFRN dos principais sistemas de 
informação: SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, SIGRH - 
Sistema de Gestão de Recursos Humanos e SIPAC – Sistema de Patrimônio, 
Almoxarifado e Contratos; 
 
Resposta da UFRN: A UFRN produz e mantém seus próprios sistemas de gestão de 
maneira a atender leis, resoluções e necessidades dos seus usuários. Para tanto, domina 
as tecnologias utilizadas no desenvolvimento e manutenção destes sistemas, além de 
possuir corpo técnico capacitado e baixa dependência externa. Nesse sentido, apresenta 
baixa criticidade.”  
 
6. Capítulo “RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE” 
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6.1. A UFRN listou diversas pesquisas/avaliações realizadas durante o exercício de 2017, 
mas não apresentou os procedimentos adotados no exercício de 2017 em razão dos dados 
colhidos nas pesquisas/avaliações para aferição do grau de satisfação dos cidadãos-
usuários; 
 
Resposta da UFRN: “Os resultados apresentados nas suas avaliações e pesquisas são 
retornados ou divulgados junto a toda a comunidade acadêmica. No caso específico da 
avaliação da docência, os resultados da mesma são encaminhados a todas as unidades 
acadêmicas para conhecimento e providências, conforme estabelece a Resolução 
131/2008- CONSEPE. 
 
No que tange ao acompanhamento dos egressos, desde a primeira pesquisa, os resultados 
e conclusões são apresentados e discutidos nos Centros Acadêmicos e nas Unidades 
Acadêmicas Especializadas. Além da apresentação com os dados globais da UFRN, é 
feita uma comparação entre as pesquisas realizadas e são elaboradas apresentações 
específicas para cada unidade acadêmica, comparando os dados globais da UFRN com 
os dados de cada uma delas. Por ocasião das apresentações, todos os coordenadores de 
cursos, os chefes de departamento e os diretores de Centros Acadêmicos e de Unidades 
Acadêmicas Especializadas recebem as planilhas dos respectivos cursos com a tabulação 
dos dados quantitativos e as informações individuais dos entrevistados na pesquisa para 
subsidiar suas ações futuras.  
 
Conforme descrito no relatório, a avaliação do cardápio do restaurante universitário 
teve como resultado o trabalho da administração em melhorar a qualidade dos pontos 
com menor índice de satisfação dos usuários. Por fim, os resultados obtidos na avaliação 
da capacitação dos servidores, conforme descrito no relatório, são utilizados para 
nortear a melhoria das formações oferecidas.” 
 
7. Capítulo “DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS” 
 
7.1.  A UFRN não apresentou diversas informações sobre o item “Sistemática de apuração 
de custos no âmbito da unidade”, tais como: 
 
7.1.1. Identificação da estrutura orgânica da unidade responsável pelo gerenciamento de 
custos; 
 
7.1.2. Identificação das subunidades administrativas da UFRN das quais os custos são 
apurados; 
 
7.1.3. Descrição sucinta do sistema informatizado de apuração dos custos; 
 
7.1.4. Práticas de tratamento e alocação utilizadas no âmbito das subunidades ou unidades 
administrativas para geração de informações de custos; 
 
7.1.5. Impactos observados na atuação da UFRN, bem como no processo de tomada de 
decisões, que podem ser atribuídos à instituição do gerenciamento de custos; 
 
7.1.6. Relatórios utilizados pela UFRN para análise de custos e tomada de decisão; 
 
Resposta da UFRN: “A UFRN nos anos de 2013 e 2014 integrou, juntamente com a UNB, 
UFRJ, UFMS e IFMG, projeto piloto coordenado pelo MEC/SPO e STN, visando 
integrar o modelo de custo proposto por cada uma das instituições participantes do piloto 
ao Sistema Integrado de Custo do Governo Federal (SIC). Naquele momento, a interface 
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de integração ao sistema SIC, se baseava na ferramenta DETACUSTO, desenvolvida 
pela STN, através da qual era possível a integração entre o SIAFI do modelo de custo de 
cada instituição. 
 
O modelo proposto pela UFRN era baseado nos módulos de execução orçamentária do 
S1PAC, tendo a Superintendência de Informática, juntamente com a equipe técnica da 
STN realizado testes bem sucedidos de conformidade da integração S1PAC ao SIAFI, via 
DETACUSTO. 
 
A mudança de Governo descontinuou o projeto piloto e consequentemente também foi 
paralisado o processo de desenvolvimento no âmbito da UFRN haja vista às incertezas 
quanto à manutenção, ou não, pelo STN da interface DETACUSTO, posto que, das 
instituições vinculadas ao MEC que participavam do piloto, a UFRN foi a única que 
apresentou uma solução que se ancorava no vetor DETACUSTO da STN modelo este que 
integrou o Relatório de Gestão desta UPC em 2015/2016. 
 
Assim, inexistindo um sistema de custos no âmbito da UFRN, impossível pensar na 
apresentação das questões formalizadas no item 7.1 e respectivos subitens da SA em 
análise. 
 
Entretanto, considerando que em abril de 2018 foi disponibilizada uma interface no Novo 
SIAFI (a aba Centro de Custos) que possibilita a apuração do custo da instituição como 
um todo, a Administração da UFRN, através da Portaria n" 735/18-R de 30 de abril de 
2018, instituiu Comissão de Estudos visando a implantação de um modelo de custos que 
atenda aos interesses da UFRN. Considerando que a implantação do modelo resultante 
dos trabalhos da Comissão precisa ser ratificado pelos Colegiados Superiores 
(CONSAD/CONSUNI) e sua implantação demandará de uma remodelagem dos 
processos de execução orçamentária atualmente implantados no SIPAC, bem como da 
viabilidade técnica de interfaceamento com o SIAFI (questões que precisam ser 
novamente discutidas com as equipes técnicas da STN), neste momento não é possível 
estabelecer um plano de trabalho visando a apuração dos custos dos objetos de custos 
que venham ser fixados pelos Colegiados Superiores.  
 
Apesar disso, esclarecemos que a UFRN está trabalhando na elaboração das diretrizes 
e orientações gerais para modelagem, desenvolvimento e implantação do Sistema de 
Informação de Custos, conforme as exigências legais e as boas práticas de gestão através 
de uma comissão constituída para esse fim.” 
 
7.2. Foram apresentadas notas explicativas sobre os itens “Balanço Patrimonial - BP” , 
“Balanço Financeiro - BF”, “Balanço Orçamentário - BO” e “Demonstração das 
Variações Patrimoniais - DVP, mas não foram apresentadas notas explicativas sobre o 
item “Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC”. 
 
Resposta da UFRN: “Encontra-se no anexo II. 
 
1.4.5 – Demonstração dos Fluxos de Caixa – DCF 

 A Demonstração dos Fluxos de Caixa – DCF apresenta todas as entradas e saídas 
de caixa da UFRN no exercício de 2017, segregadas em fluxos Operacionais, de 
Investimentos e de Financiamentos. Seu principal objetivo é identificar:  

I. As fontes de geração de entrada de caixa; 
II. Os itens que consumiram caixa durante o exercício apresentado; e 

III. O saldo inicial e final do caixa da instituição. 
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A DFC da UFRN, assim como de todo setor público, é elaborada pelo método 

direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e 
Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). 

 
1.4.5.1 – Fluxo de Caixa das Atividades das Operações 
 
1.4.5.1.1 – Ingressos 
 

O total de ingressos com as atividades das operações em 2017 foi de R$ 
2.022.658.380,78 contra o valor de R$ 1.806.030.009,94 de 2016, um acréscimo de 12% 
no comparativo. O principal fator foi decorrente do aumento de 12,78% das 
Transferências Financeiras Recebidas, que são os recursos repassados pelo MEC para 
pagamento de pessoal e despesas de custeio e capital, além das transferências 
decorrentes de Termos de Execução Descentralizada - TED. 

 
Ou seja, 98,55% de todos os ingressos das atividades de operações foram 

decorrentes do grupo “Outros ingressos das operações”, composto quase em sua 
integralidade pelas Transferências Financeiras Recebidas. 

 
Do total das Transferências Financeiras Recebidas, R$ 1.885.332.940,52 é 

Resultante da Execução Orçamentária, sendo basicamente Repasses e Sub-repasses 
recebidos, e R$ 106.786.638,09 é Independente da Execução Orçamentária, que 
corresponde quase que integralmente as transferências recebidas para pagamento dos 
restos a pagar. 

 
As Receitas Derivadas e Originárias corresponderam por apenas 1,45% dos 

ingressos, representando um valor de R$ 29.236.480,60, um decréscimo de 21,53% 
quando comparado ao exercício anterior. Dentre as Receitas Derivadas e Originárias, 
70% correspondem a Receita de Serviços da UFRN. Maiores detalhes quanto às 
variações de um exercício para outro, bem como sobre a composição das receitas, podem 
ser encontrados no item 1.4.3.1 – Receitas Orçamentárias das Notas Explicativas ao 
Balanço Financeiro.  

 
Durante o exercício só foram arrecadas Receitas Originárias, que são aquelas 

arrecadadas por meio da exploração de atividades econômicas pela Administração 
Pública. Resultam, principalmente, de rendas do patrimônio mobiliário e imobiliário do 
Estado (receita de aluguel), de preços públicos, de prestação de serviços comerciais e de 
venda de produtos industriais ou agropecuários. 

 
1.4.5.1.2 - Desembolsos 

Do lado dos Desembolsos, a UFRN apresentou um desembolso total com as 
atividades das operações de R$ 1.936.040.412,02 contra um montante de R$ 
1.768.770.404,17, um acréscimo de 11,33% no comparativo com o exercício anterior. O 
grupo “Pessoal e Demais Despesas” respondeu por 83,16% de todos os desembolsos do 
exercício, seguido pelo grupo “Outros Desembolsos das Operações” com 9,24% e 
“Transferências Concedidas” com 7,60%. 

 
No grupo “Pessoal e Demais Despesas” as funções Educação e Previdência 

Social responderam por 95,70% do total, sendo 62,66% para Educação e 33,03% para 
Previdência. Lembramos que na DFC as Despesas (Desembolsos) são apresentadas pela 
sua classificação funcional “Função”. 

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


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

38 

 
Segundo o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, 

Função pode ser traduzida como o maior nível de agregação das diversas áreas de 
atuação do setor público. A função quase sempre se relaciona com a missão institucional 
do órgão, por exemplo, cultura, educação, saúde, defesa, que, na União, de modo geral, 
guarda relação com os respectivos Ministérios. Por isso a função Educação sempre irá 
responder pela maior parcela dos desembolsos da UFRN. 

 
No comparativo com o exercício de 2016, a função Educação apresentou um 

pequeno acréscimo de 6,32%, decorrente principalmente do aumento com as despesas 
de pessoal da UFRN referente ao crescimento orgânico da folha de pagamento. O 
aumento na folha também gera um aumento na função Previdência, que apresentou um 
aumento de 15,87% no comparativo. 

 
A Função Ciência e Tecnologia apresentou uma variação negativa de 71,64% 

quando comparado a 2016. Essa variação se deu pelos pagamentos realizados em 2016 
com recursos recebidos do Ministério de Ciência e Tecnologia – MCTI, através de TED, 
para a implantação do parque tecnológico na UFRN e de recursos para o Instituto 
Internacional de Física – IIF. 

 
Já a função Segurança Pública apresentou um valor de R$ 819.040,24 no 

exercício de 2017, contra um valor zero de 2016. Essa variação também decorre do 
pagamento de despesas provenientes de repasses realizados pelo Ministério da Justiça – 
MJ, mediante termo de cooperação com a UFRN para os Sistemas SIGs. 

 
Por fim, ao final do exercício de 2017 a UFRN apresentou um Fluxo das 

Atividades das Operações positivo de R$ 86.617.968,76, um aumento de 29,16% quando 
comparado a 2016. 

 
1.4.5.2 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos 
 
1.4.5.2.1 – Ingressos 
 

Durante o exercício de 2017 não houve nenhum ingresso de Receita de Capital, 
ao passo que em 2016 foi arrecado o valor de R$ 150.100,00, decorrente da alienação 
de vários veículos inservíveis para a UFRN. 

 
1.4.5.2.2 - Desembolsos 

Já do lado dos Desembolsos, a UFRN apresentou um desembolso total em capital 
para 2017 de R$ 46.549.405,19, 8,22% menor que o valor de 2016. Essa diferença se deu 
basicamente pelo menor volume de pagamentos realizados na aquisição de ativo não 
circulante (bens móveis / imóveis / intangível), que decorre principalmente do orçamento 
de capital menor em 2017.  

Por não haver ingressos, o Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento 
apresentado no exercício de 2017 foi de R$ 46.549.405,19, que corresponde exatamente 
ao valor dos desembolsos. 

1.4.5.3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento 

A UFRN não se utiliza de operação de créditos para o desenvolvimento das suas 
atividades, sendo nossas únicas fontes de receita a arrecadação de Receitas Próprias e 
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as Transferências Financeiras Recebidas do MEC e/ou de outros Órgãos decorrente de 
Termos de Execução Descentralizada – TED firmados com a UFRN. 

1.4.5.4 – Caixa e Equivalente de Caixa Final 

 Ao final do exercício de 2017 a UFRN apresentou um Caixa e Equivalente de 
Caixa Final de R$ 108.184.033,41, que corresponde a um aumento de 58,82% em relação 
a 2016. O principal fator foi o grande aumento na Geração Líquida de Caixa de 2017, 
que apresentou um acréscimo de 142,91% no comparativo 2017 x 2016. 

 Nas notas ao Balanço Patrimonial, item 1.4.1.1 – Caixa e Equivalentes de Caixa, 
foi apresentado a Tabela 1, reproduzida abaixo, com o detalhamento dos itens que 
compõe o referido grupo: 

Tabela 1 – Caixa e Equivalentes de Caixa – Detalhamento 

 

 O aumento no Caixa gerado pelas Atividades das Operações, decorrente do 
aumento nas transferências financeiras recebidas, em conjunto com o menor volume de 
desembolsos nas Atividades de Investimentos, foram os fatores determinantes para esse 
grande aumento no caixa gerado. 

Soma-se a isso, o saldo de Caixa e Equivalente de Caixa Inicial de 2017 também 
apresentou acréscimo no comparativo com 2016, sendo 31,95% superior ao apresentado 
naquele exercício. Juntos, esses fatores foram determinantes para o acréscimo 
apresentado. 

 Por fim, cabe registrar que uma parcela relevante do saldo ao final do exercício 
de 2017 não estar disponíveis para uso imediato. Conforme divulgado no Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária – RREO do primeiro bimestre de 2018, a UFRN 
apresentou um Superávit Financeiro de R$ 41.437.000,00 na fonte 50 e de R$ 
19.439.000,00 na fonte 80. 

Ou seja, são recursos financeiros que estão de posse do órgão, mas sem o devido 
suporte orçamentário. Para o uso desses recursos, se faz necessário a solicitação de 
abertura de créditos adicionais na LOA à conta de superávit financeiro apurado no 
Balanço Patrimonial. ”  

 
8. Capítulo “CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ORGÃOS DE 
CONTROLE” 
 
8.1. Não foram destacadas as recomendações que tenham provocado maior impacto na 
gestão da UFRN. 
 
Resposta da UFRN: “Todas as recomendações oriundas dos órgãos de controle são 
igualmente importantes do ponto de vista institucional, sendo igualmente analisadas, 
discutidas e questionadas em todos os seus aspectos. São todas entendidas como 

Caixa e Equivalentes de Caixa 31/12/2017 31/12/2016 AH% AV%
     Limite de Saque com Vinculação de Pagamento 53.935.311,83 16.453.604,31 227,80% 49,86%
     Bancos conta Movimento (CEF) 107.991,53 107.991,53 0,00% 0,10%
     Recursos da Conta Única Aplicados 54.140.730,05 51.553.874,00 5,02% 50,05%

Total 108.184.033,41 68.115.469,84 58,82% 100,00%
Fonte: Siafi

Valores  em R$ 1,00
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instrumentos quem vem contribuir com a melhoria da gestão institucional e, por esta 
razão, não são objeto de classificação sob nenhum critério.”     
  
##/Fato## 

2.2.1.2 INFORMAÇÃO 
 
Recomendações pendentes de atendimento que impactam na gestão da unidade. 
 
Fato 
 
As recomendações emitidas pela Controladoria-Geral da União para a UFRN, de forma 
geral, compõem o Plano de Providências Permanente (PPP), monitorado periodicamente 
por este órgão de controle interno por meio do Sistema Monitor. 
 
A Solicitação de Auditoria no 201800625/09, de 06 de junho de 2018, listou um total de 
trinta recomendações que não foram atendidas dentro do prazo registrado no Sistema 
Monitor. 
 
Por meio do Ofício no 353/18-R, de 18 de junho de 2018, e do Ofício no 366/18-R, de 22 
de junho de 2018, a Unidade Gestora respondeu à citada Solicitação de Auditoria, 
relacionando um total de dezessete recomendações.  
 
Como resultado da análise dos ofícios em comento, cinco recomendações (ID Sistema 
Monitor 39879, 168490, 168498, 168507 e 168516) foram consideradas como atendidas. 
 
Ressalte-se que o Relatório de Auditoria no 201601502 tratou da avaliação da qualidade 
e suficiência dos controles internos administrativos instituídos pela UFRN em Relação à 
gestão dos instrumentos firmados com as fundações de apoio. As recomendações listadas 
a seguir permanecem como pendentes de atendimento, destacando-se entre as que 
impactam a gestão da Unidade: 
 

Item do Relatório Anual de Contas nº 201601502: (1.1.1.2) Existência de projetos 
consecutivos com objetivos similares, focados na realização de atividades 
permanentes da Instituição e caracterizando terceirização irregular de mão-de-
obra. 
 
Recomendação: “Rescindir os contratos que tenham sido firmados com a Funpec 
em desacordo com a Lei 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e jurisprudência do 
TCU.”  
 
Recomendação: “Revogar as cláusulas dos contratos firmados com a Funpec que 
se relacionem com a contratação de funcionários para o exercício de atividades 
permanentes da UFRN.” 
 
Item do Relatório Anual de Contas nº 201601502: (1.1.1.6) Pagamento, a 
funcionários da Fundação de Apoio, de valores a título de produtividade sem 
vinculação ao cumprimento de metas, em desacordo com a previsão do projeto. 
Recomendação: “Apurar responsabilidade do coordenador do projeto que 
iniciou os pagamentos indevidos do adicional de produtividade em desacordo 
com a previsão do projeto” 
 
Recomendação: “Adequar os critérios de pagamento do adicional de 
produtividade à avaliação do cumprimento de metas, conforme previsto no 
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projeto, oficializando e divulgando essa adequação, ou cessar os pagamentos 
relativos a essa rubrica aos funcionários contratados pela Funpec.” 
 

A UFRN acrescentou, por meio do Ofício nº 439/18-R, de  07 de agosto de 2018, 
ratificando seus termos trazidos no Ofício nº 353/18-R, de 18 de junho de 2018, “que as 
recomendações (i) Rescindir os contratos que tenham sido firmados com a Funpec em 
desacordo com a Lei 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e jurisprudência do TCU e (ii) 
Revogar as cláusulas dos contratos firmados com a Funpec que se relacionem com a 
contratação de funcionários para o exercício de atividades permanentes da UFRN, 
encontram-se sob análise do Tribunal de Contas da União — TCU, onde foi apresentada 
a manifestação de desacordo da UFRN, por entender que os fatos apurados não 
constituem nenhum ilícito administrativo, face ao estabelecido na legislação em vigor, 
em especial, o Decreto no 7423/2010, art. 60, 3 0. No mesmo oficio, a UFRN também se 
manifesta quanto à recomendação Adequar os critérios de pagamento do adicional de 
produtividade à avaliação do cumprimento de metas, conforme previsto no projeto, 
oficializando e divulgando essa adequação, ou cessar os pagamentos relativos a essa 
rubrica aos funcionários contratados pela Funpec. 
 
Ainda que a Unidade esteja aguardando manifestação do TCU, as recomendações 
continuam monitoradas por esta Contorladoria-Geral. 
  
##/Fato## 

2.2.1.3 INFORMAÇÃO 
 
Falha na rotina de acompanhamento e de atendimento das recomendações. 
 
Fato 
 
A rotina de acompanhamento e atendimento das recomendações emitidas pela CGU 
constantes do Plano de Providências Permanente (PPP) da UFRN apresenta falhas na 
execução pela Unidade Gestora. 
 
Com o objetivo de avaliar a atuação da Unidade Prestadora de Contas (UPC) com relação 
ao Plano de Providências Permanente (PPP), foi realizado levantamento prévio de todas 
as recomendações efetuadas pela CGU por meio do Sistema Monitor, independentemente 
do exercício em que se originaram. Para tanto, foram excluídas as recomendações 
atendidas ou canceladas antes de 01 de janeiro de 2017, assim como as emitidas após 01 
de abril de 2018, período compreendido entre o primeiro dia do exercício sob análise e o 
dia seguinte ao prazo final de apresentação do Relatório de Gestão. O quadro a seguir 
demonstra o detalhamento da situação das recomendações emitidas pela CGU: 
 

Situação das Recomendações constantes do Plano de Providências da UFRN 
Período de 01 de janeiro de 2017 a 01 de abril de 2018 

Situação das Recomendações no Sistema Monitor Quantidade 
Total de Recomendações no Sistema Monitor   159 
(-) Emitidas e Atendidas em 2017   53 
(-) Canceladas  36 
(-) Atendidas 16 
(=) Monitorando   58 
(=) Monitorando (Para providências do gestor, com prazo expirado) 30 

Fonte: Plano de Providências extraído do Sistema Monitor no dia 25 de maio de 2018, considerando o 
período de 01 de janeiro de 2017 a 01 de abril de 2018. 
 
Conforme disposto no quadro acima, de um total de 159 recomendações constantes do 
Plano de Providências, trinta recomendações (aproximadamente dezenove por cento) 
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estavam pendentes, ou seja, com situação “Monitorando”, com pendência “Para 
providências do Gestor”, e com o prazo expirado. 
 
Ainda analisando o referido quadro, observa-se que as trinta recomendações pendentes 
são anteriores ao ano de 2017. O quadro a seguir indica o respectivo ano de envio: 
 

Recomendações constantes do Plano de Providências da UFRN 
Período de 01 de janeiro de 2017 a 01 de abril de 2018 

Situação “Monitorando” Pendência “Para providências do Gestor” Prazo Expirado. 
Relatório de Auditoria 

Anual de Contas / Relatório 
de Avaliação dos Resultados 

da Gestão / OS 

ID das Recomendações no 
Sistema Monitor 

Ano de Envio 

201108947 39879 2011 
201108947 66218 2011 
201108947 66219 2011 
201203317 74253 2012 
201305993 59732 2013 
201305993 59734 2013 
201305993 84675 2013 
201305993 84677 2013 
201305993 84679 2013 
201410715 157793 2016 
201410715 157795 2016 
201410715 157796 2016 
201410715 157797 2016 
201410715 157798 2016 
201410715 157799 2016 
201410715 157800 2016 
201410715 157802 2016 
201410715 157803 2016 
201601502 168487 2016 
201601502 168488 2016 
201601502 168489 2016 
201601502 168490 2016 
201601502 168495 2016 
201601502 168496 2016 
201601502 168498 2016 
201601502 168500 2016 
201601502 168501 2016 
201601502 168507 2016 
201601502 168516 2016 
201601502 168518 2016 

Fonte: Plano de Providências extraído do Sistema Monitor no dia 25 de maio de 2018, considerando o 
período de 01 de janeiro de 2017 a 01 de abril de 2018. 
 
Analisando as informações dispostas nos dois quadros acima, conclui-se que a rotina de 
acompanhamento e de atendimento do Plano de Previdências Permanente pela Unidade 
Gestora possui falhas em sua execução, com um índice insatisfatório de recomendações 
pendentes referentes a recomendações emitidas nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2016.  
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201800625/09, de 06 de junho de 2018, a 
UFRN apresentou manifestação e providências acerca de dezesseis recomendações 
pendentes de atendimento, por meio dos Ofícios nº 353/18-R, de 18 de junho de 2018 e 
nº 366/18-R, de 22 de junho de 2018, descritas a seguir: 39879, 74253, 168487, 168488, 
168489, 168490, 168495, 168496, 168498, 168500, 59734, 168516, 168507, 84675, 
84677 e 84679. Das trinta recomendações citadas no quadro anterior, restou quatorze sem 
manifestações e/ou providências. 
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Em que pese a Universidade apresentar as providências, essas serão lançadas no Sistema 
Monitor e analisadas por esta Controladoria, mas ainda assim permanece o quadro de 
intempestividade de seu atendimento visto o prazo para atendimento e o saldo restante 
para providências. 
 
  
##/Fato## 

2.2.2 ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA                   

2.2.2.1 INFORMAÇÃO 
 
Insuficiência de estabelecimento de requisitos na definição de perfil do chefe da 
auditoria interna. 
 
Fato 
 
O parágrafo único do artigo 345 do Regimento Interno da Reitoria define apenas a área 
de formação na definição do perfil do auditor-chefe: “A Auditoria Interna será dirigida 
por profissional de livre escolha do Reitor, denominado Auditor Interno, designado 
dentre portadores de diploma de graduação ou pós-graduação em Ciências Contábeis, 
Economia, Administração, Direito, Ciências Atuariais ou áreas afins.” 

Não são considerados aspectos citados na Portaria CGU nº 2.737, de 20 de dezembro de 
2017, como requisitos ou impedimentos para aprovação da indicação do titular da unidade 
de auditoria interna, como: 

“Art 2º [...] IV - Comprovação de experiência de, no mínimo, dois anos em atividades de 
auditoria, preferencialmente governamental; e 

V - Comprovação de carga horária de, no mínimo, quarenta horas em atualização técnica 
nas áreas de auditoria interna ou auditoria governamental, nos últimos três anos que 
antecedem à indicação de que trata o caput. 

Art. 3º Não serão aprovadas as indicações daqueles que tenham sido, nos últimos oito 
anos: 

I - Responsáveis por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de 
Contas da União, dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Distrito Federal, bem como 
dos Tribunais de Contas dos Municípios; 

II - Responsáveis por contas certificadas como irregulares pela CGU ou pelos órgãos 
setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal; 

III - Punidos, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo 
disciplinar; 

IV - Responsáveis pela prática de ato tipificado como causa de inelegibilidade nos termos 
da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.” 

Da mesma forma não há no regimento disposições quanto ao atendimento pelo chefe da 
auditoria interna de outras condições gerais ou especiais previstas na legislação, inclusive 
conflito de interesses ou nepotismo e, ainda, da necessidade de manutenção das condições 
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necessárias durante todo o tempo de exercício da função, conforme artigos 4º e 8º da 
referida Portaria. 

  
##/Fato## 

2.2.2.2 CONSTATAÇÃO 
 
Inadequação da norma que regula as atividades da auditoria interna. 
 
Fato 
 
A estrutura administrativa e competências da auditoria interna estão estabelecidas no 
capítulo XVII do Regimento Interno da Reitoria, artigos 330 a 338, anexo à Resolução nº 
20/2015-CONSUNI, de 4 de novembro de 2015 alterada pela Resolução nº 005/2017-
CONSUNI, de 31 de março de 2017. 

O Regimento, no entanto, não se encontra adequado aos normativos do Institute of 
Internal Auditors (IIA), aos parâmetros adotados pelo TCU demonstrado, entre outros, 
nos Acórdãos nº 3382 a 3392/2013 – Plenário e, especialmente tratando da UFRN, no 
Acórdão nº 3466-48/2014 – Plenário, e IN CGU nº 3, de 9 de junho de 2017, não 
contemplando em seu conteúdo: 

1. missão da auditoria interna; 

2. responsabilidades do auditor-chefe perante o Conselho Diretor e a Administração; 

O Regimento define as atribuições do Auditor Geral em seu artigo 334. No entanto, não 
há definição de responsabilidade perante conselhos, constando dos incisos II, V, VII 
atribuições perante o reitor ligadas à assessoramento no atendimento a diligências de 
órgãos de controle, apresentação de relatórios de atividades e auditagens e proposições 
de ações necessárias para o cumprimento da legislação e recomendações de órgãos de 
controle. 

3. que o auditor-chefe deva opinar sobre a adequação e a efetividade dos controles 
internos administrativos da IFE; 

Nas atribuições do Auditor Geral definidas no artigo 334 do Regimento não está 
estabelecido que deva opinar sobre a adequação e a efetividade dos controles internos 
administrativos da IFE. Em relação ao assunto, está estabelecido como atribuição no 
inciso VI: “apresentar sugestões e colaborar na sistematização, padronização e 
simplificação de normas e procedimentos operacionais da UFRN.” 

4. responsabilidade do auditor-chefe pelo alinhamento da atuação da Audin com os riscos 
identificados na gestão; 

5. que o auditor-chefe deva opinar sobre a gestão de riscos realizada na IFE; 

6. que o auditor-chefe deva informar sobre o andamento e os resultados do PAINT ao 
Conselho Diretor/Deliberativo e à alta administração; 

Nas atribuições do Auditor Geral definidas no artigo 334 do Regimento não está 
estabelecido que deva informar sobre o andamento e os resultados do PAINT ao Conselho 
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Diretor/Deliberativo e à alta administração. Em relação ao assunto, está estabelecido 
como atribuição no inciso V: “apresentar ao Reitor relatórios parciais e/ou globais de 
atividades e auditagens.” 

7. que o auditor-chefe deva informar sobre a suficiência dos recursos financeiros, 
materiais e de pessoal destinados à Audin ao Conselho Diretor/Deliberativo e à alta 
administração; 

Nas atribuições do Auditor Geral definidas no artigo 334 do Regimento não está 
estabelecido que deva informar sobre a suficiência dos recursos financeiros, materiais e 
de pessoal destinados à Audin. Em relação ao assunto, está estabelecido como atribuição 
no inciso VIII: “desenvolver ações para a melhoria da auditoria interna na UFRN.” 

8. garantia ao auditor-chefe de autoridade necessária para desempenhar suas atribuições; 

9. que a Audin tenha acesso irrestrito a todos os documentos, registros, bens e servidores 
da IFE; 

10. que o auditor-chefe tenha livre acesso ao Conselho Diretor/Deliberativo ou órgão 
colegiado equivalente; 

11. que a prestação de serviços de consultoria à Administração da IFE seja realizada 
quando a Audin considerá-los apropriados; 

Nas atribuições do Auditor Geral ou dos demais setores da auditoria interna definidas nos 
artigos 334 a 338 do Regimento não é prevista qualquer tipo de avaliação ou manifestação 
acerca da prestação de serviços de consultoria. A competência da Auditoria Interna 
prevista no artigo 332, os seguintes incisos tratam de assessoria e orientações, sem que 
seja determinado que o seja realizado quando a Audin considerar apropriado:  

“III – assessorar o Reitor e os demais gestores da UFRN quanto à utilização adequada 
de recursos e bens disponíveis; 

VI – emitir orientações, de natureza administrativa, contábil e operacional quanto à 
aplicação das leis, normas, decisões do Tribunal de Contas da União e recomendações 
da Controladoria Geral da União; 

VII – orientar os gestores com a finalidade de evitar o cometimento de equívocos, 
desperdícios, abusos, práticas antieconômicas e fraudes.” 

12. delimitação da atuação dos trabalhos da Audin, evitando que execute trabalhos 
próprios de gestores. 

13. disposições com o objetivo de minimizar os conflitos de interesses e favorecer a 
imparcialidade dos auditores internos. 

Ressalte-se que recomendações da CGU enviadas ao gestor em 9/8/2013 a partir do 
Relatório de Auditoria nº 201305993 já tratavam da necessidade de adequação do 
regimento no tocante à atuação da auditoria interna:  

“Recomenda-se que sejam elaborados normativos regulamentadores das funções e 
prerrogativas da Auditoria Interna da UFRN, em consonância com o Acórdão TCU n.º 
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577/2010-Plenário, especialmente relacionados à: a) Definição da sua missão, 
autoridade e da responsabilidade; b) Delimitação da atuação dos seus trabalhos, 
evitando que desempenhe tarefas de gestão administrativa, próprias de gestores; c) 
Normas que devem ser seguidas pelos auditores internos a fim de evitarem conflitos de 
interesses e favorecer a imparcialidade e a objetividade nos resultados dos trabalhos; d) 
Prerrogativa formalizada de obtenção de apoio necessário dos servidores das unidades 
submetidas à auditoria e de assistência de especialistas e profissionais de dentro e de 
fora da organização, quando considerado necessário; e) Norma que explicite vedação 
da participação dos auditores internos em atividades que possam caracterizar 
participação na gestão.” 

Ressalte-se, ainda, que o TCU, por meio do Acórdão nº 3466-48/2014 – Plenário, deu 
ciência à Universidade Federal do Rio Grande do Norte naquela oportunidade “[...] de 
que foi constatada a falta de aderência do Regimento Interno da Reitoria aos requisitos 
e critérios estabelecidos no Decreto 3.591/2000, na IN-SFC 1/2001 e nos normativos 
do Institute of Internal Auditors (IIA), no tocante à institucionalização do 
funcionamento da unidade de auditoria” e recomendou à UFRN que: 
“9.2.1. inclua em normativo interno que discipline as atividades da unidade de auditoria 
disposições expressas que: 
9.2.1.1. disciplinem sobre as responsabilidades do chefe da unidade de auditoria no que 
se refere a: 
9.2.1.1.1. emitir opinião sobre a adequação da gestão de riscos realizadas na UFRN, 
em áreas abrangidas pela missão e escopo dos trabalhos da unidade; 
9.2.1.1.2. prover, periodicamente, o Conselho Universitário com informações sobre o 
andamento dos trabalhos e os resultados do Paint; 
9.2.1.1.3. informar sobre a suficiência dos recursos financeiros, materiais e de pessoal 
destinados à unidade de auditoria ao Conselho Diretor/Deliberativo e à alta 
administração, levando-se em conta as experiências e as habilidades necessárias para 
o cumprimento do Paint; 
9.2.1.1.4. alinhar a atuação da unidade de auditoria com os riscos identificados na 
gestão; 
9.2.1.2. garantam ao chefe da unidade de auditoria a autoridade necessária para 
desempenhar suas atribuições; 
9.2.1.3. estabeleçam que a unidade de auditoria tenha acesso irrestrito a todos os 
documentos, registros, bens e servidores da Ifes; 
9.2.1.4. estabeleçam que o chefe da unidade de auditoria tenha livre acesso ao Conselho 
Diretor/Deliberativo ou órgão colegiado equivalente; 
[...] 
9.2.2. envide esforços para desenvolver e formalizar, com base em metodologia 
adequada, política de gestão de riscos, ainda que por etapas sucessivas, até alcançar a 
cobertura de seus principais processos;” 
Até o momento, no entanto, não houve atendimento da recomendação da CGU ou 
cumprimento do acórdão do TCU e a adequação do regimento para que se alinhe aos 
requisitos e critérios estabelecidos nos normativos do Institute of Internal Auditors (IIA), 
IN CGU nº 3, de 9 de junho de 2017 e acórdãos do TCU retro mencionados. 
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Nesse contexto, apesar de o Regimento Interno da Reitoria ter sido emitido em 4 de 
novembro de 2015, e realizada alteração em 31 de março de 2017, após as recomendações 
citadas da CGU (2013) e TCU (2014), ou seja, era de conhecimento da UFRN quando da 
aprovação do regimento o tipo de adequação necessária no que tange à estrutura 
administrativa e competências da auditoria interna, não foi considerado o teor das 
recomendações dos órgãos de controle e os normativos vigentes relacionados à matéria 
para sua elaboração. 

  
##/Fato## 

Causa 
 
O Conselho Universitário, no exercício de sua competência de “aprovar os Regimentos 
Internos dos Centros Acadêmicos, das Unidades Acadêmicas Especializadas e das 
Unidades Suplementares” prevista no inciso III do artigo 14 do Regimento Geral da 
UFRN não observou os normativos e recomendações de órgãos de controle para realizar 
a aprovação do Regimento Interno da Reitoria. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 323/18-R, de 4 de junho de 2018, a Unidade Gestora informou que 
“A atuação da Auditoria Interna desta Universidade é disciplinada no Regimento Interno 
da Reitoria desta Instituição, em seu Capítulo XVII, constando no art. 334 as atribuições 
do Chefe da Auditoria Interna. Pela própria natureza de um Regimento as competências 
dessa Unidade e de seu responsável não são pormenorizadas nesse regramento, o que é 
próprio de outras espécies de normativos, como Portaria, Resolução, Manuais. Apesar 
disso, pontos não estabelecidos explicitamente no Regimento citado, encontram alicerce 
regimental no disposto no inciso X, do art. 334, a saber: ‘tratar de outros assuntos de 
interesse da Auditoria Interna’. Por último, cabe ressaltar que, dentro da técnica 
legislativa, previsões desse tipo são utilizadas para assegurar que normativos de grau 
hierárquico maior, como o Regimento, tenham vigência mais duradoura. 
 
[...] não obstante o Regimento Interno da Reitoria disciplinar como um todo a atuação da 
Auditoria Interna, encontra-se em elaboração normativo com vistas a detalhar o 
funcionamento dessa Unidade.” 
 
Por meio do Ofício nº 439/18-R, de 7 de agosto de 2018, a Unidade Gestora 
complementou: “[...] informamos que foi constituída comissão para elaboração de 
normativo que detalhe a organização e funcionamento da Auditoria Interna desta 
Universidade.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Unidade Gestora não contesta a ausência de previsão do Regimento Interno da Reitoria 
dos pontos elencados no fato, inclusive afirmando que as competências da Unidade de 
auditoria interna e de seu responsável não são pormenorizadas nesse regramento e cita 
que seriam próprias de outras espécies normativas inferiores hierarquicamente ao 
regimento, no entanto, não há regramento vigente na UFRN, de nível hierárquico maior 
ou menor, que contenha a previsão necessária relacionada à estrutura administrativa e 
competências da auditoria interna de forma a atender os normativos vigentes e 
recomendações emitidas pelos órgãos de controle. 
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A previsão do inciso X, do art. 334 do Regimento: “tratar de outros assuntos de interesse 
da Auditoria Interna” não pode ser considerado como atendimento a qualquer das 
recomendações dos órgãos de controle que foram específicas ao demonstrar cada item 
que deveria estar expresso em normativo da UFRN. 
 
Mesmo que fosse possível considerar essa previsão genérica como suficiente para que 
sejam detalhadas outras atribuições do auditor geral em normativo de nível hierárquico 
inferior, cabe ressaltar que a previsão do inciso X do art.334 do regimento dispõe apenas 
sobre as atribuições do auditor geral, não alcançando dispositivos relacionados às 
atividades da auditoria interna, por exemplo. No entanto, dos dispositivos exigidos pelo 
TCU que sejam incluídos expressamente em normativo interno, apenas o item 9.2.1.1 
trata das responsabilidades do chefe da unidade de auditoria. 
 
Cabe ressaltar, no entanto que, mesmo que a necessidade de adequação normativa apenas 
se referisse às responsabilidades do auditor chefe, o que não é o caso, a UFRN teria que 
avaliar e distribuir que tipo de responsabilidade seria prevista em normativo de grau 
hierárquico superior ou inferior, demonstrando maior ou menor importância a cada uma 
das responsabilidades estabelecidas. Essa dispersão de um mesmo tipo de conteúdo em 
normativos diversos não parece adequado às boas práticas. 
 
Nesse caso, para que as responsabilidades sejam divididas em normativos de graus 
diferentes de hierarquia e importância para a instituição, o critério para a separação deve 
ser claro e objetivo e não oferecer margem a “discriminações” entre as responsabilidades. 
A título de exemplo, é possível aceitar que o regimento da reitoria estabeleça linhas gerais 
para as responsabilidades e preveja que o detalhamento seja realizado em outro 
normativo, seja resolução, portaria ou manual, na prática reproduzindo para o outro 
regramento que contenha o detalhamento a importância do normativo original. 
 
A situação atual, no entanto, é que não há um normativo de detalhamento e o Regimento 
Interno da Reitoria não se encontra adequado aos normativos do IIA ou aos parâmetros 
adotados pela CGU e TCU, o que torna coerente a providência informada pela UFRN de 
constituir comissão para elaboração de normativo que detalhe a organização e 
funcionamento da Auditoria Interna. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Elaborar normativos regulamentadores das funções e prerrogativas da 
Auditoria Interna da UFRN, de forma que contemple em seu conteúdo: a) missão da 
auditoria interna; b) responsabilidades do auditor-chefe perante o Conselho Diretor e a 
Administração; c) que o auditor-chefe deva opinar sobre a adequação e a efetividade dos 
controles internos administrativos da IFE; d) responsabilidade do auditor-chefe pelo 
alinhamento da atuação da Audin com os riscos identificados na gestão; e) que o auditor-
chefe deva opinar sobre a gestão de riscos realizada na IFE; f) que o auditor-chefe deva 
informar sobre o andamento e os resultados do PAINT ao Conselho Diretor/Deliberativo 
e à alta administração; g) que o auditor-chefe deva informar sobre a suficiência dos 
recursos financeiros, materiais e de pessoal destinados à Audin ao Conselho 
Diretor/Deliberativo e à alta administração; h) garantia ao auditor-chefe de autoridade 
necessária para desempenhar suas atribuições; i) que a Audin tenha acesso irrestrito a 
todos os documentos, registros, bens e servidores da IFE; j) que o auditor-chefe tenha 
livre acesso ao Conselho Diretor/Deliberativo ou órgão colegiado equivalente; k) que a 
prestação de serviços de consultoria à Administração da IFE seja realizada quando a 
Audin considerá-los apropriados; l) delimitação da atuação dos trabalhos da Audin, 
evitando que execute trabalhos próprios de gestores; m) disposições com o objetivo de 
minimizar os conflitos de interesses e favorecer a imparcialidade dos auditores internos. 
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2.2.2.3 INFORMAÇÃO 
 
Infraestrutura disponível para a auditoria interna insuficiente para o desempenho 
de suas atribuições. 
 
Fato 
 
As instalações físicas da auditoria interna da UFRN são compostas de duas salas, uma 
destinada ao gabinete da Auditora-Geral e outra à equipe de auditoria e secretaria 
administrativa. 

Apesar de as salas ocupadas encontrarem-se em boas condições de uso, não foram 
consideradas suficientes pela própria unidade gestora e foram avaliadas como regulares 
pelos servidores da unidade, o que demonstra uma piora na avaliação das instalações, 
considerando que, conforme o Acórdão nº 3466-48/2014 – TCU – Plenário “os recursos 
materiais e as instalações físicas fornecidas pela universidade à Audin foram avaliadas 
como suficientes.” 

Impactou na avaliação o fato de haver um ambiente único para toda a equipe formada por 
seis servidores, sendo cinco auditores e uma secretária administrativa, não havendo um 
espaço adicional ou separado para discussões em subgrupos ou para realização de 
trabalhos que exijam maior grau de concentração. 

Cabe ressaltar que, conforme o Ofício nº 323/18-R, de 4 de junho de 2018, “[...] até o ano 
de 2016 a Auditoria Interna possuía uma sala disponível para reuniões, sala essa 
atualmente ocupada pela Procuradoria, e que vem fazendo considerável falta, 
principalmente nos momentos de reuniões de trabalho com a equipe ou com as unidades 
auditadas. A necessidade de espaços físicos é uma realidade apontada para a maioria 
das unidades componentes da administração central.” 

Adicionalmente, a UFRN informou, conforme o Ofício nº 372/18-R, de 27 de junho de 
2018 que  

“[...] a UFRN vem adotando a prática de manter salas de reunião que podem ser 
compartilhadas entre vários setores, cujo uso se dá mediante agendamento. Assim, há 
disponibilidade de salas de reunião no prédio da Reitoria para utilização pela Auditoria 
Interna (Audin). 
Ainda nessa linha de otimização, cabe ressaltar que a antiga sala de reuniões da Audin 
está abrigando atividade institucional que se desenvolve de forma perene, de segunda a 
sexta-feira, nos turnos matutino e vespertino.” 
De fato, não é razoável exigir a manutenção de uma sala vazia apenas para a auditoria 
interna em intervalos de tempo esporádicos em detrimento de utilizar o espaço de forma 
perene. 

No entanto, cabe à Unidade Gestora avaliar junto ao corpo técnico da auditoria à 
aplicabilidade da solução apresentada de compartilhamento de sala de reunião com vistas 
a evitar o prejuízo às atividades daquela área. 

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


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

50 

Em relação aos equipamentos físicos de informática, a Unidade Gestora informou por 
meio do Ofício nº 323/18-R, de 4 de junho de 2018 que “Para o quantitativo de recursos 
humanos atual, os equipamentos de informática são suficientes.” Esses equipamentos, 
ainda, foram bem avaliados pela equipe de auditoria da UFRN em relação à quantidade e 
qualidade, havendo ressalvas, no entanto, quanto aos sistemas disponíveis, havendo 
acompanhamento de recomendações ainda por meio de planilhas excel e acesso 
insuficiente aos sistemas corporativos para realização dos trabalhos de auditoria. 

Por meio do Ofício nº 372/18-R, de 27 de junho de 2018, a Unidade Gestora informou 
quanto a essa questão que: “[...] não obstante considerarmos que o programa Excel 
comporta ferramentas extremamente resolutivas capazes de proporcionar um trabalho 
eficiente, importa mencionar que o módulo da Audin no sistema interno já foi desenhado 
pela Superintendência da Informática, dependendo sua efetivação da capacidade de 
atendimento dessa superintendência.” 

Nesse contexto, é necessário que as demandas de informática sejam priorizadas pela 
reitoria da UFRN com vistas a garantir o atendimento às diversas áreas cujas demandas 
encontram-se pendentes de implementação. 

  
##/Fato## 

2.2.2.4 INFORMAÇÃO 
 
Prioridade dos trabalhos de auditoria não determinadas por identificação de 
riscos. 
 
Fato 
 
O PAINT 2018 cita o gerenciamento de riscos como objeto de consideração para a relação 
de temas passíveis de serem trabalhos em 2018, no entanto, em virtude do grau de 
maturidade da gestão de riscos na instituição, utilizou uma metodologia alternativa àquela 
baseada em riscos que, conforme expresso no RAINT 2017, “contemplou o envio de 
questionários para os gestores, com itens de avaliação que pudessem expressar a 
criticidade das metas analisadas, possibilitando a eles, ainda que de forma incipiente, 
pensar sobre gestão de riscos”. 

Cabe citar que a Resolução nº 016/2017- CONSAD, de 04 de maio de 2017, que instituiu 
a Política de Gestão de Riscos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 
e criou o Comitê de Governança, Riscos e Controles, e, ainda, a Resolução nº 076/2017-
CONSAD, de 21 de dezembro de 2017, que aprovou o Plano de Gestão de Riscos – PGR, 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN são do exercício sob avaliação 
e não possuem tempo de execução para que seja realizada avaliação pela auditoria, o que 
ratifica o argumento de grau de maturidade da instituição na gestão de riscos. 

Ainda assim, o PAINT prevê atuação na área de gestão de riscos: “Planejar a Auditoria 
Baseada em riscos – ABR; capacitar os gestores na metodologia da ABR; elaborar 
questionário para aplicação na alta gestão, coletar e tabular dados visando a 
identificação dos riscos na instituição, o qual servirá de referência para o PAINT 2019.” 
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Nesse contexto, verificou-se que, apesar de o PAINT 2018 não ter sido elaborado 
considerando-se a identificação de riscos como prioridade, deve avançar nos exercícios 
seguintes à medida que a unidade gestora desenvolver sua gestão de riscos. 

  
##/Fato## 

2.2.2.5 INFORMAÇÃO 
 
Quantitativo insuficiente de servidores para realização das atividades de auditoria 
interna na UFRN. 
 
Fato 
 
O quadro de pessoal lotado na auditoria interna, conforme o Acórdão nº 3466-48/2014 – 
Plenário, era composto de sete servidores: cinco atuando em função de auditoria, além da 
Auditora Geral e uma secretária administrativa e a avaliação no relatório foi de que “em 
relação ao quantitativo de pessoal, verificou-se que o quadro atual permanece 
insuficiente.” 

A adequabilidade de recursos materiais e humanos da Audin/UFRN foi relatada no 
âmbito do Relatório de Auditoria Anual das Contas CGU 210305993, por meio do qual 
a CGU recomendou à UFRN que “fosse reestruturado o quadro de pessoal da Auditoria 
Interna, com contratação do quantitativo necessário à consecução de suas atividades 
regimentais.” 

O acórdão do TCU citou esse relatório da CGU e trouxe a informação de que as 
recomendações continuariam sendo acompanhadas por meio do plano de providências 
permanente da entidade, o que ocorreu, sem que, no entanto, a ocorresse a implementação 
pela UFRN até os dias atuais. 

Conforme o PAINT, de 8 de dezembro de 2017, a auditoria possuía quatro servidores 
com função de auditoria, representando uma diminuição do quadro técnico já avaliado 
como insuficiente pela CGU e TCU em 2013 e 2014, o que determinou o planejamento 
para 2018 considerando o pessoal em exercício na unidade naquela oportunidade. 
Atualmente o quadro voltou a ser composto de cinco servidores atuando em função de 
auditoria, permanecendo a situação anterior de insuficiência. 

Por meio do nº Ofício nº 323/18-R, de 4 de junho de 2018, a unidade gestora informou, 
com relação à suficiência de recursos humanos para desempenho das atividades, que 
em 2017, a Assessoria Técnica da PROGESP realizou o dimensionamento dos 
servidores técnico-administrativos da unidade de Auditoria Interna, cujo resultado 
demonstra que “a Auditoria Interna da UFRN necessita de um quantitativo de nove 
servidores em seu quadro, além do Auditor-Geral, dois a mais que o quantitativo 
atual”, o que não é atendido atualmente. 

Ainda conforme o Ofício nº 323/18-R, de 4 de junho de 2018, a unidade gestora informou 
que “o exercício de 2017 iniciou com uma servidora a menos, em função de licença para 
acompanhamento do cônjuge (cujo prazo é indeterminado), reduzindo a força de 
trabalho da unidade, se comparado ao exercício 2016. Sendo assim, a auditoria possui 
essa servidora lotada, porém fisicamente não, visto que está em exercício provisório na 
Universidade Federal do Acre [...].” 
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Depreende-se dessa manifestação que há pelo menos uma servidora a mais lotada 
formalmente na auditoria interna, o que demonstraria um aumento do quantitativo de 
pessoal em relação às avaliações anteriores da UFRN, no entanto, não é possível contar 
com seu trabalho por estar exercendo suas atividades temporariamente em outra 
universidade. É necessário observar, no entanto, as possibilidades legais quanto à 
liberação da vaga ocupada pela servidora na auditoria interna para que seja possível 
aproveitá-la em benefício da instituição. 

A situação de pessoal da auditoria interna, no entanto, não difere do demonstrado pela 
UFRN em seu relatório de gestão e novamente no Ofício nº 323/18-R, de 4 de junho de 
2018, em relação a outros setores, cuja insuficiência de servidores vem impactando na 
qualidade nos serviços prestados, não sendo adequado avaliar a necessidade de pessoal 
da auditoria interna isoladamente do contexto da instituição. Ainda assim, é relevante 
que a UFRN demonstre que as providências adotadas no intuito de adequar seu quadro 
de pessoal às necessidades gerais não prejudique as ações de auditoria. 

  
##/Fato## 

2.2.2.6 INFORMAÇÃO 
 
Fluxo de informações referentes às demandas e constatações dos trabalhos 
realizados pelas auditorias interna e externa. 
 
Fato 
 
A Auditoria Interna da UFRN possui uma área específica que, conforme o Regimento 
Interno da Reitoria anexo à Resolução nº 20/2015-CONSUNI, de 4 de novembro de 2015 
alterada pela Resolução nº 005/2017-CONSUNI, de 31 de março de 2017, possui 
competências relacionadas ao monitoramento das determinações e recomendações de 
órgãos de controle e emitidas pela própria auditoria interna da UFRN, conforme segue:  

“Art. 336. À Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento compete: 

[...] 

IV – monitorar o atendimento às determinações e recomendações emitidas para a UFRN 
pelos órgãos de controle; 

V - monitorar a implementação das recomendações emitidas pela Auditoria Interna para 
a UFRN;” 

Em relação ao fluxo de informações/demandas, conforme o Ofício nº 323/18-R, de 4 de 
junho de 2018, a unidade gestora informou que varia entre àquelas recebidas pela 
Auditoria Interna advindas das auditorias interna e externa. 

“Com relação às demandas da própria Auditoria Interna da UFRN: após realização da 
reunião de busca conjunta de soluções, realizada pela equipe da ação de auditoria e a 
unidade auditada, é emitido o Relatório de Auditoria.” 

O modelo de memorando de encaminhamento dos relatórios à unidade auditada contém 
informação acerca do período para discussão do relatório e envio de justificativas. 
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“Com a emissão do Relatório, as recomendações nele existentes são devidamente 
cadastradas pela secretária da AUDIN no módulo ‘Auditoria Interna do SIPAC’, e as 
unidades são automaticamente notificadas da existência de uma recomendação pendente 
de atendimento;” 

“[...] as respostas às recomendações são inseridas pela unidade auditada, via SIPAC, e 
o seu monitoramento é realizado pela Coordenadoria de Planejamento e 
Monitoramento;”  

“[...] mensalmente, a Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento extrai do 
sistema as respostas enviadas pelas unidades e as repassa aos auditores responsáveis 
por cada uma, para fins de análise;”  

“[...] o resultado desse monitoramento é encaminhado, por meio de Nota Técnica, a cada 
unidade que tenha enviado resposta e à Reitora, por meio de um Relatório Gerencial, 
que contém, além do resultado do último monitoramento, a posição atual das 
recomendações pendentes de atendimento da AUDIN/UFRN.” 

“Em se tratando das demandas originadas da CGU, a Coordenadoria de Planejamento 
e Monitoramento realiza monitoramento, por meio do sistema Monitor daquele órgão, 
em que são observadas as recomendações com pendências de atendimento. Além disso, 
quando é realizado algum trabalho interno da CGU, é realizado também o 
acompanhamento relativo aos prazos estabelecidos nas SAS recebidas e respostas 
enviadas (quando são remetidas à AUDIN/UFRN);” 

Em se tratando das demandas originadas do TCU, a unidade informou sobre problemas 
de monitoramento das determinações e recomendações emitidas tendo em vista o não 
recebimento. Segundo a UFRN: “[...] não há uma padronização de envio pelo TCU, tanto 
que, há acórdãos de outras secretarias do TCU que nunca chegam oficialmente ao 
gabinete da Reitora.” 

Nesse contexto, apesar de o módulo Auditoria Interna do sistema SIPAC da UFRN estar 
apto a realizar a inserção das recomendações e determinações do TCU, o não recebimento 
da demanda impacta no seu cadastramento e acompanhamento pela auditoria interna. 

  
##/Fato## 

2.2.2.7 INFORMAÇÃO 
 
Política de capacitação da Unidade de Auditoria Interna. 
 
Fato 
 
O Programa de Capacitação e Qualificação – PCQ dos servidores da UFRN, aplicado à 
instituição como um todo, foi instituído e regulamentado pela Resolução nº 025/2017-
CONSAD, de 29 de junho de 2017: 

“Art. 5o As etapas do programa de capacitação e qualificação são: 
I – levantamento de necessidade de capacitação; 
II – planejamento e trilhas de aprendizagem; 
III – desenvolvimento; 
IV – acompanhamento e avaliação.” 
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O levantamento das necessidades de capacitação é realizado anualmente por meio do 
Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH).  

Conforme o Ofício n° 326/2018-DAP/PROGESP, de 11 de junho de 2018, a Universidade 
informou que “A partir dos dados colhidos no LNC, o setor de Capacitação da UFRN 
planeja os cursos necessários. 

[...] 

Após as respostas do LNC e a homologação por cada gestor de unidade, os cursos com 
maior número de solicitações por parte dos que fazem a UFRN, embasados na 
importância e demandas estratégicas da instituição, são ofertados.” 

Nesse contexto, depreende-se das informações da Universidade que o quantitativo de 
solicitações de capacitação tem impacto relevante na oferta dos cursos pela UFRN, o que 
poderia prejudicar a oferta de cursos para os servidores da auditoria interna, que não 
possuem expressividade quantitativa em relação ao total de servidores da UFRN. Além 
disso, suas demandas são específicas em relação à atividade de auditoria.  

Em relação ao assunto, a UFRN informou por meio do Memorando nº 048/2018-
PROGESP, de 27 de junho de 2018, que: 

“[...] informamos que o quantitativo de solicitações de capacitação tem sim impacto 
relevante na oferta dos cursos pela UFRN, porém não prejudica a oferta de cursos aos 
servidores da Auditoria interna, uma vez que analisando os quadros (em anexo) 
fornecidos pela DDP/PROGESP observamos que vários cursos solicitados, através do 
LNC pelos servidores da AUDIN, foram ofertados pela DDP/PROGESP. 

Além disso, a UFRN disponibiliza cursos específicos por área embasados na importância 
e demandas estratégicas da instituição, inclusive já tendo ofertado cursos específicos 
para área de Auditoria, bem como os servidores da AUDIN podem realizar cursos 
externos, quando não ofertados por esta Instituição.” 

Além disso, conforme informações contidas no Plano de Capacitação da Auditoria Interna 
encaminhado pela UFRN em 21 de junho de 2018, as demandas específicas podem ser 
solicitadas pela gestão da unidade. No plano de ação para o levantamento de necessidades 
de capacitação para a auditoria interna do segundo semestre de 2018 são previstas 
reuniões específicas com a unidade, diagnóstico com os seus servidores e análise dos 
dados. 

O Paint 2018, no entanto, semelhante ao Paint 2017, prevê a participação dos 
servidores/chefia da auditoria interna em eventos/seminários/encontros técnicos 
realizados anualmente sem considerar prioritariamente a necessidade de desenvolvimento 
de competências requeridas. Como o plano de capacitação apresentado é de 2018, deverá 
ser considerado no Paint 2019. 

Cabe ressaltar a existência do Programa de Integração ao serviço público, instituído na 
Portaria nº 102/16-PROGESP, de 16 de fevereiro de 2016, que atende a servidores 
técnico-administrativos em educação ingressantes na UFRN. 
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Os assuntos elencados no anexo da portaria são de forma geral relacionados ao ambiente 
organizacional e funcionamento da instituição, não sendo previstas competências 
específicas relacionadas a área de auditoria, no entanto, o servidor pode ser inserido no 
PCQ posteriormente. 

Nesse contexto, cabe ressaltar, ainda, que não foram identificados procedimentos 
relacionados à transmissão de conhecimentos do auditor-chefe aos servidores da auditoria 
interna, conforme previsto no art. 14 da Portaria CGU nº 7.237, de 20 de dezembro de 
2017, no entanto, há previsão de sua realização neste exercício, conforme item específico 
de “Repasses de cursos/treinamentos realizados” constante do Paint 2018. A 
possibilidade de grupos formais de estudos institucionais encontra-se prevista na Seção 
III da Resolução nº 025/2017-CONSAD, de 29 de junho de 2017. 

  
##/Fato## 

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

3.1 Funcionamento das Universidades Federais  

3.1.1 Funcionamento das Universidades Federais  

3.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 
Utilização inadequada dos instrumentos da dispensa e inexigibilidade de licitação 
para fundamentar a firmatura de contrato de outorga. 
 
Fato 
 
Dos processos de outorga analisados, verificou-se que foi realizado processo licitatório 
para a concessão de um espaço de farmácia, para venda de livros e para cantinas, sendo 
que apenas para as cantinas há contrato vigente decorrente de processo licitatório.  

Ainda assim, há espaços de cantinas cujo contrato se expirou há anos sem que sejam 
adotadas providência para realização de nova licitação, como é o caso dos contratos nº 
16/2007 e 21/2011, cujos vencimentos expiraram em 31 de julho de 2013 e 14 de agosto 
de 2013, respectivamente. O contrato nº 16/2008, relativo à cessão de espaço para uma 
revistaria se encontra na mesma situação, expirado e sem providência para realização de 
licitação.  

Os contratos nº 16/2008 e 21/2011, além de expirados, foram firmados indevidamente 
com fundamento em dispensa de licitação. 

O contrato nº 21/2011 para prestação de serviços de fornecimento de lanches foi firmado 
com fundamento legal no parágrafo único do artigo 2º da Lei 8.666/93, que trata do que 
se considera contrato para os fins da Lei, por dispensa de licitação que, no entanto, não é 
aplicável, pois não se enquadra nos casos previstos na referida Lei.  

A contratação foi realizada após a Unidade Gestora consultar a concessionária do contrato 
nº 16/2007 sobre o interesse em incluir um trailer para fornecimento de lanche na Escola 
de Ciência e Tecnologia tendo em vista que não foi previsto espaço de lanchonete no 
projeto de construção do prédio. 
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Nesse contexto, foi emitido o Parecer nº 002/2011 – ASJUR/PROAD, de 4 de janeiro de 
2011, por pessoa que se denomina como acadêmica de direito e avalia a possibilidade de 
contratação para fornecimento de lanches em área determinada da UFRN como permissão 
de uso de natureza precária que “não está sujeita à Lei de Licitações, o que não significa 
que a licitação não deva ser feita sempre que possível, uma vez que é a forma justa de 
eleição.” 

Ainda que fosse possível acatar o posicionamento exarado no parecer, o mesmo trata a 
questão da contratação como urgente e orienta que a permissão seja efetivada “pelo prazo 
estritamente necessário para preparação das condições para que o competente 
procedimento licitatório seja deflagrado.” 

Ou seja, já naquela oportunidade houve orientação de se iniciar o procedimento licitatório 
para regularizar a questão, o que não foi feito até a presente data. 

Com relação a utilização deste tipo de parecer jurídico inadequado como balizador da 
atuação do gestor, atualmente não se demonstra mais possível, uma vez que os pareceres 
são emitidos pela Procuradoria Jurídica da UFRN e não mais por assessoria jurídica 
vinculada à Pró-Reitoria de Administração. Ainda assim, cabe citar a inadequação para 
evitar que pareceres emitidos por qualquer outro profissional não vinculado a 
procuradoria jurídica sequer sejam considerados pelo gestor em suas decisões. 

Ainda assim, a temporariedade da contratação expressa no parecer e outros documentos 
constantes do processo para a preparação de outra licitação vem se alongando desde 2011, 
pois, apesar de a vigência do contrato ter se encerrado em 2013, a execução sem cobertura 
contratual e/ou de procedimento licitatório persiste até o presente exercício. Apenas após 
o início deste trabalho de auditoria foi emitido o Memorando nº 045/2018 – 
DGC/PROAD, de 23 de fevereiro de 2018, da Pró-Reitoria de Administração à Diretoria 
de Material e Patrimônio solicitando providência no sentido de dar início a processo 
licitatório. 

Ressalte-se que constam do processo três aditivos firmados, o último datado de 15 de 
fevereiro de 2013 com validade de seis meses, no entanto, nenhum foi submetido à 
assessoria jurídica. 

Da mesma forma que o contrato nº 21/2011, o contrato nº 16/2008 foi firmado com 
fundamento indevido em dispensa de licitação. 

O processo inicia com o Memorando nº 27/2008, de 20 de fevereiro, do Pró-Reitor de 
Administração ao procurador da Assessoria Jurídica da PROAD, mesma Pró-Reitoria de 
Administração, solicitando a emissão de parecer jurídico que “aponte para uma solução 
do problema sem que se corra o risco de novas ações judiciais e, ao mesmo tempo, seja 
assegurada receita pela ocupação do espaço sob análise.” 

O problema em questão se refere a tentativa de regularização de uma ocupação de espaço 
da UFRN por uma revistaria por pelo menos vinte anos e cujo proprietário teria 
ingressado com ação judicial para anular procedimento licitatório realizado em 2003 sem 
providências posteriores de resolução. 
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Trecho do Parecer nº 61/2008 – ASJUR/PROAD, de 26 de fevereiro de 2008, traz o 
seguinte entendimento: 

“Se pode afirmar, com toda certeza, que a permissão de uso, a título precário, é o ato 
que melhor se aplica ao presente caso, não necessitando de licitação para ser firmado, 
não sendo ilegal o ato administrativo que permite diretamente tal avença, uma vez que 
se insere no poder discricionário do Administrador Público.” 

Importa frisar que pelo menos a firmatura de um contrato com a respectiva cobrança de 
aluguel diminui o prejuízo da UFRN pelo não recebimento de qualquer remuneração pelo 
uso do espaço, no entanto, a dispensa de licitação é indevida. Não se pode deixar de 
aplicar o instituto da Lei 8.666/93 na cessão de espaço por se tratar de permissão.  

O art. 2º da Lei 8.666/1993 estabelece que “as obras, serviços, inclusive de publicidade, 
compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, 
quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, 
ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.” 

E a cessão de espaço a um particular para fins de instalação de uma revistaria não está 
previsto nas hipóteses em que a licitação é dispensável. 

Ressalte-se que constam do processo quatro aditivos firmados, o último datado de 31 de 
março de 2012 com validade de 12 meses, no entanto, nenhum foi submetido à assessoria 
jurídica. 

De forma geral, os demais contratos de outorga são firmados por inexigibilidade de 
licitação, especialmente os firmados com as instituições bancárias: Banco do Brasil, 
Caixa Econômica Federal e Santander; cooperativas cultural e de crédito; Caixa 
Assistencial Universitária do Rio Grande do Norte (plano de saúde); associação de 
professores; e sindicato de docentes. 

Em relação às instituições bancárias, cabe frisar que a inexigibilidade se fundamenta na 
inviabilidade de competição, pois o objetivo com a contratação no caso concreto é atender 
o maior número de servidores com vínculo bancário estabelecido nas agências do centro 
de convivência. Para demonstrar o atendimento consta do processo a informação de 
números absolutos relacionados a conta corrente de mais de 5000 servidores e 
pagamentos de mais de 2.400 bolsas e, ainda, a informação que de 10.503 servidores 
ativos, inativos e pensionistas e contratos temporários que percebem pagamento pelo 
SIAPE, 5.789 recebem nas agencias localizadas no centro de convivência, detalhando os 
bancos. 

Em síntese, a UFRN entende que a renovação dos contratos mediante licitação prévia 
pode levar a um transtorno administrativo para a Universidade, haja vista os vínculos já 
formados. 

Apesar de ser razoável a justificativa do interesse em manter os mesmos bancos devido a 
transtornos de troca dos vínculos, especialmente em relação aos dois bancos oficiais com 
os quais a Universidade já obrigatoriamente mantém vínculos e cuja licitação já teria 
previsão de ser dispensada conforme inciso XXIII do artigo 24 da Lei 8.666/93, vale frisar 
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que uma licitação para o terceiro banco poderia fazer com que fossem oferecidos mais 
benefícios à comunidade universitária por meio de redução de taxas.  

No entanto, considerando apenas a decisão quanto à utilização do instrumento de 
inexigibilidade e a suposta inviabilidade de competição cuja justificativa é o vínculo dos 
servidores com bancos, para fins de comprovação cabe contemplar os beneficiários da 
presença física dos bancos no campus universitário e que outros bancos poderiam oferecer 
outros benefícios para a comunidade acadêmica em caso de licitação.  

Ressalte-se que a necessidade de presença física está cada vez menor devido à 
informatização das transações, mas essa necessidade é mais ligada ao banco do que à 
agência. Mesmo aqueles com contas em agências fora do campus universitário, o vínculo 
com a instituição financeira pode justificar a presença de outro banco que não o Santander 
no campus. 

Nesse contexto, não é possível desprezar as informações de vínculos bancários dos 
demais 4.714 servidores dentre os 10.503 servidores com a justificativa de que não 
possuem conta nas agências já existentes no campus. Se assim o for, a distribuição de 
servidores entre os três bancos é óbvia e será imutável, uma vez que são apenas estes que 
lá existem. 

Da mesma forma, não cabe desprezar informações quanto aos estudantes, que também 
fazem parte da comunidade universitária e utilizam os serviços bancários. São, inclusive, 
em maior número que os servidores/docentes e possuem maior necessidade de 
proximidade com bancos no campus universitário do que os inativos e pensionistas, por 
exemplo. 

Nesse contexto, verificou-se que a UFRN utilizou inadequadamente a dispensa de 
licitação para firmar os contratos nº 16/2008 e 21/2011 e fundamentou de forma 
insuficiente a inexigibilidade de licitação para firmar o contrato nº 60/2013, 
inviabilizando a possibilidade de obter, por meio do devido processo licitatório, melhor 
oferta de serviços. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
A firmatura do contrato nº 21/2011 por dispensa de licitação deveu-se ao planejamento 
inadequado da obra relativa à Escola de Ciência de Tecnologia relativamente à ausência 
de previsão de espaço de cantina e a adoção de solução temporária de contratação de 
trailer junto a contratada de outro processo licitatório, no entanto, a continuidade da 
contratação até os dias atuais deveu-se a ausência de providências desde então para que 
fosse regularizado o espaço de cantina por meio de licitação. 
 
A firmatura do contrato nº 16/2008 por dispensa de licitação ocorreu para possibilitar a 
assinatura de contrato com o cessionário então ocupante do espaço e consequente 
cobrança pelo uso após licitação por ele questionada na justiça, sem que, no entanto, 
tenha-se, de fato, tomado providência para solução legal e definitiva da questão 
envolvendo essa cessão de espaço. 
 
Em relação à contratação do Banco Santander por inexigibilidade, deveu-se à escolha do 
gestor em evitar transtornos possivelmente ocasionados com mudanças nos bancos atuais 
presentes fisicamente no centro de convivência da UFRN e o entendimento de que a 

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


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

59 

manutenção dos serviços prestados aos servidores atualmente atendidos seria suficiente 
para justificar a inviabilidade de competição. 
 
Além disso, verificou-se a existência do contrato de prestação de serviços financeiros e 
outras avenças nº 150/2009, de 21 de dezembro de 2009 com vigência de 60 meses, 
celebrado entre a UFRN e o Banco do Brasil, com a Funpec como aderente, cujo objeto 
se relaciona ao “apoio financeiro” à UFRN no montante de R$ 4 milhões distribuído entre 
esta Unidade Gestora (R$ 2,4 milhões) e a Funpec (R$ 1,6 milhões) entre os anos de 2009 
a 2013, que dispõe como obrigação da Universidade, entre outras, no parágrafo quarto da 
cláusula quarta: “A UNIVERSIDADE assegura ao BANCO não permitir a instalação de 
nenhuma outra instituição financeira em seus campi universitários, durante a vigência 
deste CONTRATO, exceto aquelas já existentes nesta data[...]”. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 325/18-R, de 05 de junho de 2018, a Unidade Gestora informou: 
“Especificamente em relação às constatações referentes aos contratos firmados 
indevidamente através de dispensas de licitação (objeto do item 1 da SA) e contratos de 
cessão expirados, informamos que as providências administrativas já foram reiteradas ou 
iniciadas visando à formalização dos novos contratos, seja a sua formalização viabilizada 
através de licitação, dispensa ou inexigibilidade, conforme for o caso.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Unidade Gestora não contestou o fato, mas informou sobre providências reiteradas ou 
iniciadas, no caso dos contratos nº 16/2007 e 21/2011 corresponde ao Memorando nº 
45/2018 – DGC/PROAD, de 23 de fevereiro de 2018, considerando o encerramento do 
prazo de vigência dos contratos, solicita providências no sentido de dar início a Processo 
Licitatório. Ressalte-se que a vigência se encerrou em 2013 e a única providência 
apresentada para abrir licitação data de 2018, o que demonstra a incapacidade dos setores 
da UFRN em identificar e adotar providências tempestivas com vistas a garantir que a 
UFRN não mantenha vínculos com terceiros sem respaldo contratual. 
 
Cabe frisar que não foram verificadas providências ou justificativas relacionadas à 
inexigibilidade referente ao Banco Santander. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Apurar responsabilidade decorrente da contratação por dispensa de 
licitação e não realização de licitação por um período aproximado de cinco anos, 
mantendo-se uma prestação de serviço de fornecimento de lanches sem fundamento em 
contrato vigente e, ainda, assinatura de aditivo sem fundamento em parecer de assessoria 
jurídica. 
 
Recomendação 2: Ultimar as providências necessárias para finalizar o procedimento 
licitatório e realizar a contratação com vistas a substituir o Contrato nº 21/2011. 
 
Recomendação 3: Adotar providências efetivas com vistas a resolução da ocupação do 
espaço de revistaria no Centro de Convivência Djalma Marinho. 
 
Recomendação 4: Apurar responsabilidade decorrente da contratação por dispensa de 
licitação e não adoção de providências com vistas a regularizar a ocupação ilegal do 
espaço físico da revistaria no Centro de Convivência Djalma Marinho, mantendo-se o 
prestador de serviço sem fundamento em contrato vigente por um período aproximado de 
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cinco anos e, ainda, assinatura de aditivo sem fundamento em parecer de assessoria 
jurídica. 
 
Recomendação 5: Realizar licitação para o espaço atualmente ocupado pelo Banco 
Santander ou, na hipótese de inexigibilidade, justificar adequadamente de forma a 
demonstrar de forma completa a inviabilidade de competição. 
 
 
3.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 
Valores das outorgas a sindicato de docentes, associação de professores, plano de 
saúde e cooperativa cultural e de crédito inferiores aos de mercado. 
 
Fato 
 
Os valores previstos nos contratos de outorga nº 56/2008 e 55, 56, 57 e 58/2015, relativos 
à cessão de imóveis da UFRN a sindicato de docentes, associação de professores, plano 
de saúde e cooperativa cultural e de crédito, são inferiores ao preço de mercado. 

A tabela a seguir demonstra os valores pagos pelo espaço físico da UFRN no mesmo 
centro de convivência em relação ao m2 de área ocupada, pelos seguintes cessionários: 

Valor pago por m2 de área pelas outorgas analisadas 
Contrato Cessionário Área (m2) Valor mensal (R$)  Valor mensal por m2 (R$) 
56/2008 Sindicato dos docentes 240 871,66  3,63  
01/2010 Correios 62 1.000,13  16,13  
66/2013 Caixa Econômica Federal 243 15.042,37  61,90  
67/2013 Banco do Brasil S/A 243 25.534,16  105,08  
56/2015 Cooperativa de Crédito 110 890,62 8,10 
57/2015 Plano de Saúde CAURN 280 1.511,37  5,40  
58/2015 Cooperativa Cultural 254 685,51  2,70  

Fonte: Contratos constante dos processos de outorga e extratos de recebimento de 2017 referente aos 
cessionários 

Os valores pagos por esses cessionários à UFRN são calculados de acordo com a 
Resolução nº 17/2013-CONSAD, de 25 de abril de 2013 (alterada pela Resolução nº 
020/2014-CONSAD, de 17 de julho de 2014), que prevê: 

“Art. 1º A remuneração dos imóveis cedidos pela UFRN, mediante cessão onerosa, é 
composta de duas parcelas, a primeira apurada com base na área física cedida (metros 
quadrados cedidos) e a segunda aferida pela carga dos equipamentos elétricos 
instalados na área objeto da cessão (Potência Nominal Instalada em kVA) e o respectivo 
consumo mensal de energia (Energia Consumida - kWh), através da seguinte fórmula:  

Remuneração (R$) = Área cedida (m2) x Avaliação da Área cedida (R$/m2) 

Art. 2º As áreas passíveis de cessão localizadas no Centro de Convivência Djalma 
Marinho terão sua base remuneratória deduzida a partir da avaliação de toda a 
edificação, considerado o Centro de Convivência como “imóvel atípico” na categoria de 
“Imóvel Institucional”, nos termos da ON-GEADE-004/2003 (itens 4.2.1 e 4.2.1.1), 
devidamente homologada pela Superintendência do Patrimônio da União.  
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Art. 3º Os CESSIONÁRIOS cujas pessoas jurídicas sejam constituídas na forma de 
associações ou de cooperativas sem fins lucrativos, com atuação nas áreas de educação, 
cultura, assistência social ou saúde ou que atendam a razões de interesse público e sejam 
ocupantes de espaços físicos localizados no Centro de Convivência Djalma Marinho, 
terão redução na primeira parcela da remuneração devida à UFRN, apurada na forma 
prevista no art. 1º desta Resolução, nas proporções de 95% (noventa e cinco por cento) 
para a Cooperativa Cultural, 90% (noventa por cento) para a Caixa de Assistência de 
Saúde (CAURN) e para a Associação de Professores da UFRN (APURN) e 85% (oitenta 
e cinco por cento) para a Cooperativa de Crédito dos Servidores da UFRN 
(CREDSUPER).  

Parágrafo único. A incidência dos percentuais de desconto estabelecidos no caput deste 
artigo está condicionada à apresentação de contrapartidas à comunidade universitária 
a serem fixadas nos respectivos contratos, em conformidade com a natureza do serviço 
prestado, mediante proposta a ser submetida à Cedente (UFRN).” (Original sem grifo) 

Nesse sentido, pode-se depreender do dispositivo que há contrapartidas que devem ser 
fixadas nos contratos para que os cessionários façam jus ao desconto previsto na 
resolução. 

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201702639/01, a unidade gestora informou: 

“Em relação aos cessionários localizados no Centro de Convivência cujas pessoas 
jurídicas sejam constituídas na forma de associações ou de cooperativas sem fins 
lucrativos, com atuação nas áreas de educação, cultura, assistência social ou saúde ou 
que atendam a razões de interesse público, a incidência dos percentuais de desconto 
estabelecidos na Resolução nº 17/2013-CONSAD, de 25 de abril de 2013, anexo X 
(alterada pela Resolução nº 020/2014-CONSAD, de 17 de julho de 2014, anexo XI) está 
condicionada à apresentação de contrapartidas à comunidade universitária a serem 
fixadas nos respectivos contratos, em conformidade com a natureza do serviço prestado, 
mediante proposta a ser submetida à cedente (UFRN).” (Original sem grifo) 

No entanto, não constam dos processos de outorga propostas ou aprovação da UFRN 
acerca do que seriam as contrapartidas dos cessionários. 

Os contratos vigentes não contêm fixação de contrapartidas ou indicação do que seria 
necessário e considerado contrapartida para fins de atendimento da condição expressa na 
resolução, impedindo qualquer forma de avaliação de seu cumprimento. Não há também 
previsão de penalidades para a ausência ou insuficiência da contrapartida. 

Os processos contêm documento emitido pelo cessionário intitulado Contrapartida da 
Cooperativa (ou CAURN ou APURN) contendo uma relação de serviços prestados a 
comunidade, o que corresponde a uma descrição de possíveis serviços realizados 
anteriormente e que poderiam ter sido consideradas contrapartidas. No entanto, não há 
parâmetro de comparação com algum serviço que tivesse sido fixado em época própria 
ou acordado previamente como contrapartida, ou avaliação quanto à efetiva realização, 
qualidade e suficiência dos serviços para fins de contrapartida. 
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Nesse contexto, a situação atual demonstra que qualquer serviço realizado pelos 
cessionários em qualidade e quantidade poderia ser considerado como contrapartida, 
carecendo a UFRN de instrumentos de avaliação e cobrança. 

Em relação ao sindicato, apesar de o valor da remuneração ser reduzido da mesma forma 
que as demais associações e cooperativas, cabe frisar que não é associação e, portanto, 
não se enquadra na regra da Resolução nº 17/2013-CONSAD, de 25 de abril de 2013. 

Além disso, o contrato de outorga não se encontra vigente desde 2013, conforme citado 
em item próprio do relatório relacionado aos contratos expirados, não havendo qualquer 
indicação de contrapartidas à UFRN no processo de outorga ou justificativas quanto ao 
valor pago. 

Nesse contexto, verificou-se que a UFRN cedeu o uso de fração de seus imóveis a preços 
inferiores ao mercado e, apesar de a justificativa utilizada para fundamentar a redução do 
preço estar prevista em resolução, as condições não são adequadamente cumpridas. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
A manutenção dos contratos a preços inferiores ao mercado aos cessionários dos contratos 
nº 56/2008 e 55, 56, 57 e 58/2015, relativos à cessão de imóveis da UFRN a sindicato de 
docentes, associação de professores, plano de saúde e cooperativa cultural e de crédito se 
deve a conjunção da percepção de indissociabilidade entre os ocupantes desses espaços e 
os espaços que ocupam, devido à duração prolongada e sustentada por mais de uma gestão 
e administração, e a pressão dos cessionários no sentido de não alterar as circunstâncias 
atuais e, consequentemente, aumentar seus custos de funcionamento. Essas entidades são 
ligadas aos servidores, o que dificulta uma atitude da gestão atual, incluindo a reitora, 
Conselho de Administração e Pró-Reitoria de Administração, em contrariar seus 
interesses e gerar insatisfação da comunidade atendida. 
 
Inclusive há a percepção de indissociabilidade dos espaços ocupados pelos cessionários 
e as entidades ocupantes, conforme despacho de 17 de julho de 2015 assinado pela Pró-
reitora de recursos humanos e que trata de manifestação quanto ao interesse na 
manutenção das instalações de uma entidade cooperativa no Centro de Convivência 
Djalma Marinho, no entanto o entendimento exarado se refere às associações e 
cooperativas lá instaladas. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 325/18-R, de 05 de junho de 2018, a Unidade Gestora informou: 
“Importa assinalar que parte dos achados acima apontados já haviam sido objeto de 
solicitações de auditoria anteriores, para as quais já foram informadas as justificativas 
e/ou providências adotadas por esta Universidade.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
As análises realizadas a partir de informações obtidas em campo junto à UFRN foram 
apresentadas no campo fato. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Adequar os serviços prestados na UFRN através de cessão de espaço 
físico às reais necessidades da comunidade universitária e não dos cessionários, inclusive 
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utilizando a informação das demandas reais e atuais para prever e ajustar de forma clara, 
objetiva e com dados quantificáveis e monitoráveis. 
 
Recomendação 2: Criar ou aprimorar mecanismos de controle com vistas a identificar 
todas as contrapartidas previstas nos contratos de cessão, especialmente aqueles cujos 
valores são subsidiados, monitorando adequadamente o seu cumprimento. 
 
Recomendação 3: Avaliar os subsídios oferecidos às entidades que ocupam espaços da 
UFRN com vistas a motivar os valores de desconto e demonstrando de forma clara a 
relação entre descontos x contrapartidas. 
 
 
3.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 
Outorgas de uso de espaço físico sem contrapartida pecuniária. 
 
Fato 
 
A UFRN possui atualmente dois contratos de cessão de uso de imóveis/frações de imóveis 
sem contrapartida pecuniária, em desacordo com o art. 5º da Lei 6.120, de 15 de outubro 
de 1974, quais sejam: 

Contratos de cessão de uso de imóveis sem contrapartida pecuniária 

Nº 
Contrato 

Contratado Vigência 
Nome CNPJ Início Fim 

70/2014 Prefeitura Municipal de Natal 08.241.747/0001-43 02/08/2014 01/08/2019 

30/2016 
Instituto de Ensino e Pesquisa 
Alberto Santos Dumont 19.176.461/0001-48 10/05/2016 09/05/2041 

   Fonte: Contratos digitalizados. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
No exercício da competência de “contratar, rescindir ou renovar contrato” expressa no 
inciso VI do artigo 39 do Regimento Geral da UFRN: 
 
Em relação ao Contrato nº 70/2014, a Reitora assinou o Contrato de Cessão Gratuita de 
Uso de Bem Público em 20 de agosto de 2014, sem que a minuta fosse aprovada por 
assessoria jurídica, após pedido de reconsideração de preço da cessão da Secretaria de 
Mobilidade Urbana de Natal por meio do Ofício nº 988/2014-SEMOB/GS, de 29 de julho 
de 2014. 
 
Em relação à origem do Contrato n º 30/2016, o Reitor à época assinou o Termo de 
Parceria para a Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel, entre a UFRN e a AASDAP 
em 8 de outubro de 2004. O termo foi firmado por tempo indeterminado, com a 
possibilidade de revogação se a Associação deixasse de cumprir as metas e resultados 
descritos no projeto, destinasse o terreno para finalidade diversa da prevista no projeto ou 
fosse extinta. Para esta avaliação seriam elaborados e submetidos à UFRN anualmente 
Programas de Gestão contendo as metas e resultados esperados para o período. Apesar de 
haver problemas no implemento das condições o Reitor à época não revogou o Termo. 
 
O ato de assinatura foi fundamentado no Parecer nº 201/2004-P, de 18 de outubro de 
2004, que opinou pela viabilidade da concessão, e, ainda, referendado pelo Conselho de 
Administração, conforme a Resolução nº 018/2004-CONSAD, de 28 de outubro de 2004, 
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que autorizou a cessão do terreno medindo 99,5 hectares localizado na Escola Agrícola 
de Jundiaí, em Macaíba/RN, para edificação e implementação do Instituto Internacional 
de Neurociências em Natal, através da Associação Alberto Santos Dumont de Apoio à 
Pesquisa (AASDAP). 
 
O Reitor à época, além de termo de parceria, assinou, em 30 de dezembro de 2004, 
Escritura Pública de Concessão de Direito Real de Uso de Bem Imóvel. 
 
Não houve análise quanto à ilegalidade da concessão gratuita para a assinatura dos 
documentos, nem quando da emissão do parecer jurídico. O Parecer nº 201/2004-P, de 18 
de outubro de 2004, opinou pela viabilidade da concessão “[...]certo que a avença tem 
por objeto a concessão de um terreno com vistas à instalação de um instituto de 
pesquisas, sem qualquer prestação pecuniária em favor do ente concedente. 
 
O Termo de Parceria guarda previsão expressa na própria Lei nº 9.790/99, sendo o 
instrumento adequado à regência das relações entre a Organização da Sociedade Civil 
e o Poder Público. No caso presente, é viável, portanto, sua realização mas desde que 
fique patentemente caracterizada a forma pela qual a UFRN poderá se beneficiar em 
contrapartida à gratuidade da concessão. Este benefício poderá se dar, por exemplo, 
através de participação de alunos e professores nas atividades desenvolvidas pelo 
instituto, com vistas a não somente desenvolver as pesquisas científicas na área, mas 
também a permitir o desenvolvimento das atividades afetas a esta instituição, como o 
ensino e a extensão.” (Original sem grifo) 
 
A Reitora atual assinou o Contrato nº 30/2016 com o ISD em 10 de maio de 2016, 
fundamentada na Resolução nº 042/2013-CONSAD, de 30 de setembro de 2013, que 
autorizou à Reitora da UFRN a rescindir amigavelmente os instrumentos jurídicos 
decorrentes da Resolução nº 18/2004-CONSAD, de 28 de outubro de 2004, bem como 
celebrar novo contrato de Cessão de Uso de Bem Público com o Instituto Alberto Santos 
Dumont de Ensino e Pesquisa. Assinou, ainda, o Contrato de Gestão entre o MEC e ISD, 
como interveniente, em 25 de julho de 2014. 
 
Cabe ressaltar, no entanto, tendo em vista a existência do Contrato de Gestão que regula 
a relação entre aquele Ministério e o ISD, que a Reitora da UFRN concretamente não 
possui como cedente do terreno ingerência sobre o assunto. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201702639/09, a unidade gestora apresentou a 
seguinte manifestação: 

“Antes de adentrar no mérito de cada contrato em específico, conforme solicitado no item 
em análise, imprescindível que seja feita a distinção entre a cessão gratuita – que não 
envolve contraprestação financeira ou em prestação de serviços, produtos e outros – , da 
cessão onerosa, que, ao revés, envolve tais contraprestações.  

O art. 5º da Lei nº 6.120, de 15 de outubro de 1974, consigna a vedação à cessão gratuita 
de bens imóveis das Instituições Federais de Ensino, não fazendo menção às hipóteses de 
cessão onerosa – se lhes serão através de contraprestações financeiras e/ou através de 
serviços, produtos ou outros. 
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Já a Lei nº 9.636/98, mesmo sendo mais genérica em relação à Lei nº 6.120/74, traz a 
expressa possibilidade quanto à cessão gratuita “ou em condições especiais”, havendo a 
conceituação da Secretaria de Patrimônio da União1, de que esta cessão:  

“pode ser aplicado quando for necessário estabelecer encargos 
contratuais específicos, como, por exemplo, a realização de 
audiência pública e a elaboração de plano de intervenção (como 
instrumento de gestão); a prestação de serviços, como reforma e 
manutenção do imóvel; a implantação de melhorias, benfeitorias 
e recuperação. Nesses casos, os serviços a serem prestados 
devem ser quantificados no contrato, permitindo o controle e 
fiscalização pela Administração Pública.”  
  

No mesmo sentido, é a regra inscrita no art. 64 § 3º do Decreto 9.760/46, que diz:  

Art. 64. Os bens imóveis da União não utilizados em serviço 
público poderão, qualquer que seja a sua natureza, ser alugados, 
aforados ou cedidos. § 3º A cessão se fará quando interessar à 
União concretizar, com a permissão da utilização gratuita de 
imóvel seu, auxílio ou colaboração que entenda prestar.  
  

Sendo ainda mais específico, o Decreto nº 9.283, de 07 de fevereiro de 2018, ao tratar das 
hipóteses de cessão de imóveis nos termos do art. 6 §º, I, expressamente consigna a cessão 
mediante contrapartida obrigatória, seja ela financeira ou não financeira.   

Há, nos diplomas legais citados, a expressa previsão da cessão em condições de 
contraprestações/colaborações, as quais não foram disciplinadas na Lei específica nº 
6.120/74.  

No caso dos contratos elencados, há a expressa motivação em todos eles de 
contraprestações devidas – aqui, leia-se, encargos contratuais, em virtude da cessão 
realizada.   

Com relação ao Contrato nº 70/2014, firmado entre a UFRN e a Prefeitura Municipal do 
Natal, consta dos autos a contrapartida auferida por esta UFRN com a cessão de um 
espaço localizado na Torre da TV Universitária à Prefeitura Municipal do Natal. Nesse 
sentido, é o teor dos Ofícios nº 128/2014-SEMOB/GS e 988/2014SEMOB/GS, constantes 
às fls. 02 e 19 do Processo nº 23077.005369/2014-24.  

Em relação ao Contrato nº 30/2016, firmado entre a UFRN e o Instituto Santos Dumond 
(ISD), importa assinalar que o mesmo foi firmado como Cessão Onerosa de Bem Público, 
uma vez que o imóvel circunstanciado no contrato foi posto à disposição da Cessionária 
em razão das atividades finalistas desenvolvidas pelo Instituto Internacional de 
Neurociências de Natal com suporte no Contrato de Gestão celebrado pelo 
CESSIONÁRIO com o Ministério de Educação, no qual a UFRN é interveniente, havendo 

                                                 
1 Instrumentos de destinação. Disponível em:  
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/gestao/patrimonio-da-uniao/destinacao-
deimoveis/instrumentos-de-destinacao#6--cess-o-em-condi--es-especiais. Acesso em: 06/04/2018.  
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diversas contrapartidas à UFRN, através do ISD, no suporte às atividades acadêmicas 
desenvolvidas no Ensino, Pesquisa e Extensão desta Universidade.” 

Por meio do Memorando nº 107/2018-PROAD, de 7 de agosto de 2018, a UFRN 
acrescentou: 
“[...] entendemos que o art. 5º da Lei nº 6.120/74 veda as hipóteses de cessão gratuita, o 
que não é o caso das hipóteses apresentadas no relatório, uma vez que em todas elas há 
contraprestações não pecuniárias/financeiras a esta Universidade, as quais, por seu turno, 
já fundamentam expressamente cessões de imóveis que as Universidades possam vir a 
realizar nas hipóteses de cessão para a instalação e a consolidação de ambientes 
promotores da inovação (art. 6º, § 2º do Decreto nº 9283/2018). Ou seja, há no recente 
normativo a expressa possibilidade de cessão dos imóveis da IFES, feita mediante 
contrapartida financeira ou não financeira, quando na condição de ICT Pública, o que, de 
certa forma, conflita com a leitura de que o art. 5º da Lei nº 6.120/74 não é permissivo 
para as cessões com contrapartidas não pecuniárias.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A UFRN em sua manifestação cita que a Lei nº 9.636/98, mesmo sendo mais genérica em 
relação à Lei nº 6.120/74, trata de possibilidades quanto à cessão gratuita “ou em 
condições especiais”. 

 

No entanto, mesmo que os incisos I e II do art. 18 da Lei 9.636/1998 disponham sobre a 
cessão gratuita ou em condições especiais de imóveis da União a órgãos de outras esferas 
de governo ou a pessoas físicas ou jurídicas, em se tratando de interesse público ou social; 
o art. 5º da Lei nº 6.120/1974 disciplina que em nenhuma hipótese será permitida a doação 
ou cessão gratuita, a qualquer título, de bens imóveis das instituições federais de ensino. 

 

Nesse sentido, a Advocacia-Geral da União, por meio de sua Câmara Permanente de 
Licitações e Contratos, emitiu o Parecer nº 003/2016/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, de 
23 de março de 2016, segundo o qual: 

 

“79. Feitas essas considerações, em relação à norma que versa sobre os imóveis dos 
IFES e às posteriores que versam sobre os imóveis da União, temos uma aparente 
"incompatibilidade" entre os critérios válidos para solucionar este suposto conflito de 
normas: o critério da especialidade (lei especial derroga lei geral) e o critério 
cronológico (lei posterior derroga lei anterior). 

80. A doutrina é majoritária em aplicar o critério da especialidade em detrimento do 
critério cronológico. Assim, temos que, até que nova lei especial (sobre imóveis das 
instituições federais de ensino) permita a doação ou cessão gratuita, a qualquer título, 
de bens imóveis destes entes, qualquer lei geral (sobre imóveis da União) ainda que 
posterior, não pode fazê-lo. 
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81. Portanto, considerando a clara distinção feita pelo Decreto-Lei n° 200/1967 e pela 
ampla doutrina administrativista entre a União e as autarquias, especificamente sobre 
os institutos da cessão gratuita e da doação de imóveis no âmbito dos IFES, entendemos 
que as referidas operações encontram óbice na legislação especial.”  

 

Quanto à possível utilização dos demais diplomas legais, além da Lei nº 6.120/74 em 
aspectos não disciplinados na lei, a vedação à cessão gratuita não oferece abertura para 
uma regulamentação de sua possibilidade por outros normativos. 

A Universidade ainda cita em sua manifestação a questão da contraprestação em produtos 
ou serviços como uma alternativa à onerosa, no entanto, os instrumentos de concessão 
foram firmados como cessão gratuita em desacordo com a Lei nº 6.120/74, ou, no caso 
do Contrato nº 30/2016, apesar de o texto do contrato apresentar a cessão como onerosa, 
não há de fato, benefícios traduzidos financeiramente à UFRN, mas apenas a garantia de 
ausência de prejuízo quando prevê que corram às expensas da cessionária as despesas 
com água, energia, manutenção, conservação e, ainda, responsabilidades de atendimento 
da legislação ambiental.  
 
Ressalte-se que a previsão deste tipo de pagamento à UFRN por meio de ressarcimento 
ou diretamente às concessionárias de água/energia ou empresas responsáveis pela 
vigilância ou manutenção, entre outras, é praxe nos demais contratos de cessão onerosos, 
pois as despesas são de fato de quem está ocupando o imóvel e utilizando este tipo de 
serviço. Não possui relação, portanto, com a tipificação do contrato em oneroso ou não. 
 
Em relação a outros tipos de contraprestação indicadas nos contratos, são obrigações da 
cessionária compatíveis com o objetivo da cessão e previstas nos contratos da mesma 
forma que outras cláusulas de obrigação visam garantir que a cessão atenda ao interesse 
público e/ou da instituição e, ainda, visando diminuir o risco da ocorrência de prejuízos. 
 
Em relação ao Contrato nº 30/2016, firmado entre a UFRN e o Instituto de Ensino e 
Pesquisa Alberto Santos Dumont (ISD), as contraprestações não estão previstas no 
contrato e não são elaboradas pela UFRN, mas pelo Ministério da Educação, como 
condição para continuidade da cessão. O papel da Universidade, que consta como 
interveniente, seria analisar o Relatório de Avaliação emitido pelo MEC e emissão de 
parecer por comissão constituída pelo CONSAD mediante resolução, o que não ocorreu 
até a presente data. É possível afirmar, em relação a esta cessão, que a UFRN figura como 
observadora distante da relação entre o MEC e o ISD apenas como proprietária do terreno, 
mas que as regras são definidas por aquele ministério supervisor sem a sua real 
interferência. 
 

Ressalte-se que o Contrato nº 30/2016 relaciona-se ao Termo de Parceria para a 
Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel, entre a UFRN e a Associação Alberto 
Santos Dumont de Apoio à Pesquisa (AASDAP), assinado em 8 de outubro de 2004. 

 

No entanto, naquela oportunidade o Decreto nº 99.509/1990 já vedava qualquer 
possibilidade de cessão gratuita de uso de imóveis da União (não apenas pelas 
Universidades) a clubes ou outras sociedades civis, portanto essa cessão já apresentava 
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ilegalidade desde a origem também analisando-se o caso concreto sob o aspecto 
relacionado ao tipo jurídico de cessionário. 
 
Quanto ao Contrato nº 70/2014, de cessão gratuita, o Ofício nº 988/2014-SEMOB/GS, de 
29 de julho de 2014, corresponde a pedido de reconsideração da Secretaria de Mobilidade 
Urbana de Natal de preço estipulado para a cessão do espaço da UFRN em virtude de 
indisponibilidade orçamentária aliada à necessidade de implantação de sistema de rádio 
por meio do qual seriam repassadas informações sobre ocorrências do sistema de 
transporte público que atende também à comunidade universitária.  
 
Em relação ao conflito entre a vedação expressa no art. 5º da Lei nº 6.120/74, que veda 
as hipóteses de cessão gratuita, e o § 2º do art. 6º do Decreto nº 9.283/2018, que prevê 
cessão mediante contrapartida obrigatória, financeira ou não financeira, cabe ressaltar que 
o decreto não pode ser considerado peça legislativa suficiente para revogar ou alterar o 
dispositivo da lei ainda vigente.   
 
Nesse contexto, em que pesem os argumentos da Universidade, a Lei nº 6.120/74 é 
aplicável especificamente às suas cessões e, nesse sentido, não podem ser realizadas de 
forma gratuita. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Em relação ao Contrato nº 30/2016, fazer gestão junto ao Ministério 
da Educação visando esclarecer o papel da UFRN no processo de cessão e solicitando 
orientações sobre os procedimentos a adotar com vistas a cumprir o art. 5º da Lei 6.120, 
de 15 de outubro de 1974. 
 
Recomendação 2: Consultar à Assessoria jurídica quanto às possibilidades de ajustar o 
Contrato de cessão nº 70/2014 de forma a atender à legislação aplicável. 
 
 
3.1.1.4 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência de cláusulas contratuais previstas no art. 13 do Decreto nº 3.725, de 10 de 
janeiro de 2001. 
 
Fato 
 
Os contratos vigentes de cessão de espaço físico da UFRN firmados a partir de 2015 têm 
sido submetidos à Procuradoria Jurídica para análise e parecer, documentos que têm 
orientado a Unidade Gestora quanto aos requisitos a serem observados na firmatura dos 
contratos, sendo citados expressamente os incisos do artigo 13 do Decreto nº 3.725, de 
10 de janeiro de 2001 e artigo 55 da Lei 8.666/93. 

Especialmente os contratos nº 55 a 58/2015 não foram adequados apesar de os pareceres 
jurídicos citarem expressamente a condição para aprovação de se incluir nas obrigações 
da cessionária a necessidade de compatibilizar o horário de funcionamento da sua unidade 
com o horário de funcionamento da instituição cedente, a fim de atender ao inciso III do 
art. 13 do supracitado Decreto. 

O Parecer nº 447/2015/GC/PGF/PF-RN/AGU, de 24 de setembro de 2015, ainda trata de 
adequações contratuais necessárias para atendimento ao art. 13 supracitado que sejam 
incluídos dispositivos “[...] que prevejam (i) a responsabilidade da cessionária pela 
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limpeza, higienização, conservação e segurança do imóvel, bem como que deverá arcar 
com os tributos e outras despesas que venham ou possa vir ocorrer em virtude da 
instalação de benfeitorias e ainda com as obrigações decorrentes de suas atividades, tais 
como água, energia elétrica e telefonia e (ii) a necessidade de a cessionária compatibilizar 
o horário de funcionamento da sua unidade com o horário de funcionamento da instituição 
cedente.” 

O contrato nº 56/2015, no entanto, não possui adequação em relação à minuta que 
demonstra o atendimento da orientação expressa no parecer supracitado. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
A reitora, no exercício da competência de “contratar, rescindir ou renovar contrato” 
expressa no incido VI do artigo 39 do Regimento Geral da UFRN, assinou o contrato sem 
as adequações necessárias expressas como condição em parecer jurídico. 
 
O Pró-Reitor de Administração, no exercício de suas competências estabelecidas nos 
incisos I e III do Art. 95 do Regimento Interno da Reitoria de assessorar o reitor em 
assuntos administrativos e coordenar ações pertinentes à área de contratos, não atuou de 
forma a garantir que fosse realizada a adequação da minuta de contrato e encaminhou à 
reitora para assinatura versão de contrato sem as alterações necessárias ao atendimento 
das orientações contidas no parecer jurídico. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 325/18-R, de 05 de junho de 2018, a Unidade Gestora informou: 
“Especificamente em relação à constatação indicada no item 03 da SA, em relação à 
ausência de previsão nos contratos dos requisitos do art. 13 do Decreto nº 7.325/2001, 
conforme já sustentado anteriormente, considerando a análise combinada dos art. 11, 12 
e 13 do Decreto no 3.725/01 com o art. 79 do Decreto-Lei nº 9.760 (referenciado no arts. 
11 e 12 do Decreto no 3.725/01), percebe-se que o alcance que a legislação trouxe em 
relação à matéria ali regulamentada limita-se a imóveis que eventualmente tenham sido 
entregues, pela Secretaria de Patrimônio da União, a órgãos da Administração Pública 
Federal Direta, razão pela qual entendemos pela inaplicabilidade do art. 13 aos contratos 
de cessão eventualmente realizados por esta UFRN.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Quanto à possível inaplicabilidade do Art. 13. Decreto nº 7.325/2001 para a 
Administração Indireta, cabe ressaltar que a assessoria jurídica da UFRN por meio de 
parecer exigiu o cumprimento daqueles requisitos, o que foi de conhecimento da Unidade 
Gestora à época. 
 
A exigência desses requisitos pela AGU tem sido expressa nos processos analisados e 
estão de acordo com o entendimento daquele Órgão exarado por meio do PARECER n. 
00014/2015/DEPCONSU/PGF/AGU, cujo trecho destacamos a seguir. 
 
“Por oportuno, é importante referir que tanto o Decreto-Lei nº 9.760/46, como a Lei nº 
9.636/98, embora se dirijam à União, devem ser aplicados subsidiariamente aos atos de 
disposição patrimonial das entidades da Administração Indireta, no que couber, em face 
da analogia e identidade de princípios, até porque se tratam de regras de caráter geral. 
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Sua aplicação deverá dar-se sempre que constatada a ausência de norma específica 
sobre a gestão de imóveis que seja destinada a estas últimas.” 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Adequar os modelos de minutas de contratos de cessão às orientações 
expressas nos pareceres jurídicos, especialmente ao art. 13 do Decreto nº 3.725, de 10 de 
janeiro de 2001. 
 
Recomendação 2: Fazer constar do processo documento que demonstre o atendimento 
das recomendações da procuradoria jurídica, contendo a descrição das modificações 
realizadas na minuta e/ou inclusão de documentos com vistas a atender o parecer jurídico 
ou justificativas para a ausência de atendimento. 
 
Recomendação 3: Apenas assinar contratos de cessão adequados às orientações expressas 
nos pareceres jurídicos ou justificar no processo o descumprimento das orientações da 
procuradoria. 
 
 
3.1.1.5 CONSTATAÇÃO 
 
Imóveis utilizados por terceiros com contrato expirado em média há cinco anos. 
 
Fato 
 
A UFRN possui atualmente onze contratos de outorga de uso de imóveis/frações de 
imóveis por terceiros com vigência expirada, conforme segue: 

Contratos com vigência expirada 
Contrato CPF/CNPJ Início Vigência Fim Vigência 
56/2002 008.375.484-97 20/05/2002 18/05/2008 
76/2006 33.000.118/0001-79 01/08/2006 31/07/2011 
16/2007 778.579.254-20 01/02/2007 31/07/2013 
56/2008 08.493.447/0001-51 01/08/2008 31/07/2013 
61/2008  08.469.280/0001-93 01/08/2008 31/07/2013 
21/2011 778.579.254-20 21/02/2011 14/08/2013 
16/2008 790.673.604-49 01/04/2008 30/09/2013 
01/2010 34.028.316/0025-80 04/01/2010 03/01/2015 
05/2013 04.999.366/0001-77 06/02/2013 30/01/2015 
83/2013 16.870.254/0001-09 12/11/2013 11/11/2015 
70/2016 074.096.444-51 29/12/2016 29/12/2017 

Fonte: Planilhas disponibilizadas pela UFRN em resposta às SA nº 201702639/01 e 06 

Conforme se pode verificar da tabela acima, há contrato expirado há quase dez anos e 
cinco deles completam cinco anos de contrato expirado neste exercício de 2018. 

Nesse contexto, pela antiguidade, foi avaliado de forma mais detalhada o Contrato nº 
56/2002, assinado em 20 de maio de 2002, corresponde a cessão de uso de uma fração do 
imóvel localizado no IV subsolo do Hospital Universitário Onofre Lopes com uma área 
de 14,12 m2 para funcionamento de um balcão de venda de livros.  

Analisando o Processo nº 23077.040002/2002-02, verificou-se que foi oriundo da 
Concorrência nº 01/02, a qual compareceu apenas um interessado para o item relacionado 
à concessão do espaço de banca de livros, a contratada Diasnara Apoliana Costa Bandeira 
Mota, CNPJ 008.375.484-97, não sendo localizado comprovante de publicação do aviso 
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do edital no processo, apenas comprovante de pagamento de publicação e da entrega do 
edital à contratada.  

O valor de remuneração pela cessão do espaço no contrato inicial foi de R$ 180,00 
mensais mais o percentual de 25% para cobrir despesas de água e energia elétrica. Nos 
reajustes anuais que se seguiram nos termos aditivos firmados o percentual foi alterado 
para 20% para cobrir a despesa de energia elétrica, da seguinte forma: 

Valor remuneração contrato nº 56/2002 e aditivos 

Instrumento Data de 
assinatura 

Valor mensal 
(R$) 

Adicional para 
despesas 
água/energia 
elétrica (R$) 

Total (R$) 

Contrato Original nº 56/2002 20/5/2002 180,00 45,00 225,00 
1º Termo Aditivo 20/5/2003    
2º Termo Aditivo 20/9/2003 237,28 47,46 284,74 
3º Termo Aditivo 19/5/2004 250,83 50,17 301,00 
4º Termo Aditivo 19/5/2005 276,46 55,29 331,75 
5º Termo Aditivo 19/5/2006    
6º Termo Aditivo 19/5/2007 289,71 57,94 347,65 

          Fonte: Termos aditivos constantes do processo nº 23077.040002/2002-02   

Após o 2º Termo Aditivo, os pagamentos de obrigação da cessionária começaram a se 
tornar irregulares havendo necessidade de emissão de notificações alertando que o não 
atendimento ensejará “[...] Ações de Cobrança Judicial e Reintegração de Posse do 
aludido espaço, sem prejuízo da aplicação das demais sanções contratuais.” 

Essas notificações se repetiram e foram anexadas e este e outros processos anexados ao 
principal: 23077.003471/2005-02; 23077.047795/2008-97; 23077.016303/2009-01; 
23077.049170/2009-41; 23077.008414/2010-79; 23077.025571/2010-49; e 
23077.013708/2011-01.  

As notificações pela ausência de pagamento se estenderam principalmente nos exercícios 
de 2004 e 2005, mas ficaram mais constantes a partir do exercício de 2008, durante e após 
o encerramento da vigência do contrato, pois, mesmo sem respaldo contratual desde 19 
de maio de 2008, a cessionária permanece no local exercendo suas atividades até os dias 
atuais. 

As notificações de 2004 e 2005 sempre informaram que o não pagamento no prazo 
máximo de cinco dias úteis seria causa da rescisão unilateral do Contrato nº 56/2002, bem 
como aplicação de penalidades de multa e suspensão. Ainda assim, novos expedientes de 
cobrança foram sendo acrescentados aos anteriores sem que fossem demonstradas 
providências de rescisão, apenas novas renovações, conforme aditivos já citados. 

Em 26 de agosto de 2008, com o contrato já encerrado pela vigência o Pró-reitor de 
Administração solicitou à Superintendência de Infraestrutura, por meio do Memo nº 185 
SECON/PROAD, avaliação do espaço ocupado pela cessionária, mas não há 
demonstração de providências no sentido de desocupar o espaço naquele momento já 
ocupado sem respaldo contratual, não há resposta sobre a avaliação ou outra providência 
de assinatura de novo contrato ou desocupação do espaço. 
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Apesar de as notificações exigirem o pagamento em cinco dias úteis, as dívidas 
acumuladas foram sendo parceladas pela Universidade, sendo emitidos documentos 
intitulados protocolos de parcelamento. Do processo constam os Protocolos de 
Parcelamento nº 003/2008, de 27/11/2008; nº 001/2009, de 2/12/2009; e nº 001/2011. 

Essa concessão da Universidade, no entanto, não fez com que os pagamentos fossem 
regularizados pela cessionária e as parcelas desses protocolos foram se acumulando com 
novas ausências de pagamento e cobranças nos meses e anos seguintes. 

Os processos nº 23077.016303/2009-01, 23077.049170/2009-41 e 23077.008414/2010-
79 iniciam com documentos que informam a ausência de pagamento da concessionária 
em meses diversos nos exercícios de 2009 e 2010. Todos contêm notificações que 
advertem à cessionária sobre a possibilidade de rescisão unilateral do Contrato nº 56/2002 
sem prejuízo das demais sanções estabelecidas no instrumento de contrato, o que na 
oportunidade configura-se como incoerente, uma vez que já não existe contrato vigente, 
porém nenhuma providência para desocupação do espaço e/ou elaboração de nova 
licitação para substituir a cessionária. 

O processo nº 23077.025571/2010-49 inicia da mesma forma que os citados 
anteriormente, com documentos que informam a ausência de pagamento da 
concessionária nos meses de março a maio/2010. Nesta oportunidade, no entanto, a 
Notificação nº 042/2010 – ASJUR/PROAD, de 30/6/2010, do Pró-Reitor de 
Administração, solicita a cessionária providências de pagamento em cinco dias úteis, “[...] 
bem como a desocupação do Espaço Físico localizado no Hospital Universitário Onofre 
Lopes, onde funciona um Ponto de Venda de Livros, ocupado indevidamente, uma vez 
que não há mais contrato celebrado entre esta Instituição e a notificada, considerando 
que a vigência do Contrato nº 56/2002 encerrou desde o dia 19 de maio de 2008, sob 
pena de serem tomadas as devidas medidas legais de reintegração de posse, e nesse 
mesmo prazo, caso entenda necessário, comparecer à Assessoria Jurídica desta Pró-
Reitoria para tomar ciência do Processo Administrativo nº 23077.025571/2010-49 e, 
querendo, apresentar a defesa que julgar necessário.” (Original sem grifo) 

Nesse momento, portanto, não foi notificado à cessionária que a ausência de pagamento 
poderia ensejar ação para a desocupação, mas solicita providência de pagamento bem 
como a desocupação. 

O Parecer nº 399/2009 – ASJUR / PROAD, de 14/7/2010 constante do mesmo processo 
fortalece esse entendimento. Trata da apuração de responsabilidade da cessionária quanto 
ao descumprimento das cláusulas e condições previstas no Contrato de Concessão de Uso 
de Bem Público nº 056/2002. “O fator preponderante para este caso é o constante atraso 
no pagamento das parcelas mensais do aluguel, uma vez que, mesmo com todo esforço 
empregado para o não atraso das parcelas, a reclamada não vem cumprindo com suas 
obrigações, bem como a ocupação indevida, uma vez que não há mais contrato celebrado 
entre esta Instituição e a interessada.” 

O parecer ainda cita que “[...] entendemos não haver qualquer possibilidade para a 
continuidade do referido Contrato tendo em vista que a vigência do mesmo encerrou-
se desde o dia 19 de maio de 2008, para tanto, se faz necessário que a mesma seja 
notificada de que no prazo de até 05 (dias) úteis estarão sendo aplicadas as sanções, de 
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multa e suspensão do direito de participar de licitação e contratar no âmbito da 
Administração Pública, pelo prazo de 02 (dois) anos, com registro do feito junto ao 
SICAF, conforme previsto nas Cláusulas Nona, subitem 9.1, alínea ‘II’ e ‘III’ e subitem 
10.1 da Cláusula Décima, bem como a promoção das competentes ações de cobrança 
judicial e a reintegração de posse em decorrência do não pagamento dos alugueis que 
se encontram pendentes de quitação.” (Original sem grifo) 

Nesse contexto, foi emitida a Notificação nº 048/2010 – ASJUR/PROAD, de 16/7/2010, 
do Pró-Reitor de Administração à cessionária, informando “[...] que no prazo de 05 
(cinco) dias úteis contados a partir do recebimento desta notificação, estarão sendo 
aplicadas as sanções de Multa e Suspensão (conforme previsto na Clásula Nona Incisos 
II e II do Contrato de Concessão de Uso nº 056/2002), bem como a promoção das 
competentes ações de cobrança judicial e a reintegração de posse em decorrência do não 
pagamento dos alugueis dos meses de março, abril e junho de 2010, no montante de R$ 
1.123,11 (um mil e cento e vinte três reais e onze centavos) [...] caso entenda necessário, 
comparecer à Assessoria Jurídica desta Pró-Reitoria para tomar ciência do Processo 
Administrativo nº 23077.025571/2010-49 e, querendo, apresentar defesa que julgar 
necessário.” 

No entanto, a partir de um despacho de 22 de outubro de 2010, informando sobre a 
quitação das dívidas atrasadas do período de junho a setembro de 2010 referentes ao 
parcelamento 001/2010, o Pró-Reitor de Administração emitiu despacho de 23/10/2010 
com o seguinte teor: 

“Considerando as informações quanto a satisfação [...] das obrigações contratuais 
relacionadas ao pagamento do parcelamento e dos aluguéis que se encontravam 
pendentes, encaminhem-se os presentes autos à Seção de Contratos para efeito de 
arquivamento.” 

Nesse contexto, o que se verifica é que na oportunidade que a situação parecia se 
encaminhando para uma solução, novamente a Universidade volta ao ciclo de ausências 
de pagamento e de respaldo contratual, de cobranças e parcelamento e nenhuma 
providência efetiva para regularização da ocupação e pagamentos irregulares. 

O processo nº 23077.013708/2011-01, da mesma forma que os citados anteriormente, 
inicia com documentos que informam a ausência de pagamento da concessionária, é 
emitida notificação com advertências, mas em 12 de maio de 2011 foi realizado despacho 
encaminhado o processo à Seção de Contratos para anexar ao Contrato de Concessão de 
Uso nº 056/2002 considerando o cumprimento das obrigações. E nenhum outro processo 
ou documento foi anexado ao processo principal relativo a esse contrato, indicando que 
de 2011 até fevereiro de 2018 não houve atuação da UFRN neste caso. 

Apenas após o início deste trabalho de auditoria foi emitido Ofício nº 157/2018 – 
DGC/PROAD, de 23/2/2018, ao Hospital Universitário Onofre Lopes, considerando a 
formalização do Contrato nº 055/2013-EBSERH-HUOL, que transfere a Administração 
do hospital para EBSERH e considerando que o Contrato n° 056/2002 firmado entre a 
UFRN e a cessionária teve seu prazo de vigência expirado, no intuito de solicitar 
providências daquela Unidade no sentido de dar início a um novo processo de Licitação 
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para exploração do espaço, caso a unidade tenha interesse em dar continuidade aos 
serviços oferecidos. 

Da mesma forma, para outros cinco desses contratos há ofícios/memorandos emitidos 
apenas em 2018 entre Pró Reitoria e Diretoria da UFRN solicitando providências no 
sentido de dar início a processo de licitação e/ou outra providência sem que, no entanto, 
fosse demonstrada ação efetiva para a solução do problema. 

Foi ainda objeto de análise detalhada e cabe citar o Contrato nº 83/2013, assinado em 12 
de novembro de 2013, correspondente a cessão de uso de um espaço de 70 m2 localizado 
no Centro de Convivência Djalma Marinho, para exploração da farmácia escola, cujo 
valor previsto de remuneração foi de R$ 710,00 mensais e global de R$ 17.040,00 
considerando o período de 24 meses. Ainda, foi prevista retribuição de valor de 2,5% das 
vendas brutas do concessionário do mês correspondente a partir do sétimo mês de contrato 
e 5% sobre o faturamento bruto a partir do décimo segundo mês até o encerramento do 
contrato. 

A modalidade de licitação escolhida para implantação da farmácia foi o Pregão 
Presencial, cuja justificativa de utilização em detrimento da forma eletrônica foi “[...] a 
complexidade do objeto e a supremacia do interesse público sobre o privado para que se 
alcance o melhor resultado para a UFRN”, sem que de fato fosse explicitado as razões 
pelas quais a presença seria tão fundamental ou imprescindível. 

O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial da União em 18 de outubro de 2013 
com a informação de Pregão Eletrônico nº 106/2013, quando se trata de presencial, e não 
há no processo comprovante de correção ou publicação no comprasnet, comparecendo 
apenas a empresa contratada. 

Foi exigida como habilitação no edital um atestado de capacidade técnica “[...] que 
comprove ter o licitante desenvolvido atividades pertinentes e compatíveis aos constantes 
com os serviços a serem disponibilizados no(s) espaço(s) concedido, objeto deste edital.” 

Os serviços a serem prestados, conforme depreende-se das obrigações da concessionária 
constantes da cláusula terceira do edital se relacionam a prover condições para 
implantação de uma farmácia escola capaz de atender às necessidades 
farmacoterapêuticas de acadêmicos, bem como para a realização do estágio 
profissionalizante do curso de farmácia e prestar continuamente os serviços e o comércio 
de produtos farmacêuticos. 

O atestado apresentado, no entanto, não comprova que a contratada seja capaz de atender 
essas necessidades de acadêmicos ou que comercialize produtos farmacêuticos. O 
atestado é de um distribuidor de medicamentos que afirma fornecer regularmente à 
empresa licitante.  

Não houve previsão no edital de qualificação econômico-financeira. Tanto que a empresa 
vencedora, criada no ano anterior ao da licitação, possuía R$ 20.000,00 de capital social 
e demonstrou apresentar dificuldade financeira em honrar as obrigações assumidas na 
relação contratual decorrente da licitação.  
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A farmácia iniciou suas atividades em 9 de junho de 2014 e em 29 de agosto de 2014 
consta do processo o Memorando Eletrônico nº 39/2014 – DFARM/CCS da Chefe de 
Departamento de Farmácia solicitando a suspensão do pagamento do aluguel de julho e 
agosto de 2014 devido à isenção supostamente prevista no contrato do pagamento por 
seis meses após a abertura. Ressalte-se que o entendimento exarado nesse memorando 
não condiz com o contrato, que estipula como prazo de contagem inicial a sua assinatura 
do contrato e em relação à cláusula de retribuição de valor, que diz respeito ao percentual 
do faturamento da empresa. O aluguel, como é tratado no memorando, corresponde à 
remuneração mensal de R$ 710,00 e não prevê isenção. Não há análises sobre esse pleito, 
sendo apenas deixado de se realizar a cobrança. 

Nesse contexto, em 17 de março de 2015 a empresa contratada solicita isenção da 
retribuição de valor e obteve pareceres favoráveis do Departamento de Farmácia e da Pró-
Reitoria de Administração. A supressão da cláusula contratual, no entanto, foi 
considerada inviável pela procuradoria jurídica, tendo em vista que não houve o 
surgimento de fato superveniente, condição necessária para a alteração proposta, sendo o 
motivo apresentado relacionado à sazonalidade inerentes ao calendário acadêmico da 
Universidade previsível. Foram citados também os princípios da isonomia, vinculação ao 
instrumento convocatório e segurança jurídica. 

Portanto, não foi alterado o contrato, mas não foram recolhidos os valores 
correspondentes à cláusula de retribuição, mas tão somente a remuneração. 

A empresa contratada, em 28 de outubro de 2015, cerca de 15 dias antes do vencimento 
do prazo contratual, demonstrou interesse na continuidade da prestação do serviço e em 
5 de novembro de 2015 o processo foi encaminhado à procuradoria jurídica para análise 
e opinamento sobre o aditamento contratual, sendo recebido e distribuído em 9 de 
novembro, sendo emitida diligência em 10 de novembro para que a instrução processual 
seja adequada. No dia seguinte, 11 de novembro, o processo foi reencaminhado à 
procuradoria jurídica com adição de documentos e alertando “[...] que o contrato está 
com o término da vigência para o dia 12 de novembro do corrente ano e que caso não 
haja renovação poderá trazer grandes prejuízos acadêmicos para instituição, 
especificamente para o Curso de Farmácia.” 

No mesmo dia 11 de novembro foi emitido parecer jurídico pelo Procurador-Geral, sem 
realizar a distribuição à mesma procuradora que emitiu a diligência anterior, o que 
demonstrou um procedimento fora do comum no intuito de cumprir os prazos da 
administração.  

No entanto, mesmo com toda a pressa demonstrada para viabilizar a assinatura de um 
termo aditivo que permitiria a continuidade na prestação dos serviços com respaldo 
contratual, sem interrupção, o que geraria a necessidade de novo procedimento licitatório, 
uma vez que não se renova contrato vencido, isso não ocorreu. Até os dias atuais a 
empresa continua prestando serviços de fato, mas não há qualquer suporte em instrumento 
contratual vigente. 

Depreende-se da análise deste trâmite processual que a gestão dos contratos na 
Universidade não é adequada e inicia procedimentos de renovação contratual com 
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antecedência insuficiente para adequada instrução processual, análise jurídica e ultimação 
das providências necessárias à assinatura de instrumento jurídico. 

Cabe ressaltar, no entanto, que, em 26 de agosto de 2016, relatório da auditoria interna já 
abordava o assunto com a constatação de “Outorga de uso de imóveis ou frações de 
imóveis com contratos vencidos” recomendando providências.  

Ainda assim, no entanto, a situação das ocupações de espaços não foi regularizada, 
permanecendo a outorga de fato sem respaldo em contrato vigente. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
A reitora não adotou providências cabíveis no sentido de garantir a realização de 
procedimentos licitatórios e/ou promover a desocupação dos espaços, permitindo a 
ocupação de espaços físicos da UFRN sem respaldo contratual, mesmo após ser alertada 
pela auditoria interna da situação em 2016. 
 
A Auditoria Interna, no exercício das competências estabelecidas especialmente nos 
incisos I e III do Art. 332 do Regimento Interno da Reitoria, analisou a regularidade da 
gestão patrimonial da UFRN, assessorando o reitor e demais gestores da UFRN quanto à 
utilização adequada dos bens objeto de cessão, identificando contratos expirados e 
emitindo recomendações para sanar a impropriedade, no entanto, não houve atuação 
tempestiva do gestor no sentido de exigir dos setores adequados as providências 
necessárias para evitar a continuidade da situação apontada até os dias atuais. 
 
Nesse contexto, cabe citar que, conforme demonstrado no RAINT 2017, as 
recomendações daquela unidade emitidas em 2016, que permanecem com nível baixo de 
atendimento de suas recomendações, restando pendentes, ao final de 2017, 88% das 
recomendações emitidas anteriormente a 2016. 
 
O Pró-Reitor de Administração, no exercício de suas competências estabelecidas nos 
incisos I e III do Art. 95 do Regimento Interno da Reitoria de assessorar o reitor em 
assuntos administrativos e coordenar ações pertinentes às áreas patrimonial, licitações e 
contratos, não atuou suficientemente e tempestivamente de forma a contribuir para evitar 
que os imóveis da UFRN fossem ocupados sem respaldo contratual e licitação. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 325/18-R, de 05 de junho de 2018, a Unidade Gestora informou: 
“Especificamente em relação às constatações referentes aos contratos firmados 
indevidamente através de dispensas de licitação (objeto do item 1 da SA) e contratos de 
cessão expirados, informamos que as providências administrativas já foram reiteradas ou 
iniciadas visando à formalização dos novos contratos, seja a sua formalização viabilizada 
através de licitação, dispensa ou inexigibilidade, conforme for o caso.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Unidade Gestora não contestou o fato, mas informou sobre providências reiteradas ou 
iniciadas, para alguns casos correspondendo a solicitação de abertura de licitação apenas 
em 2018, mesmo com vigência expirada entre 2008 e 2013: 

Situação dos contratos com vigência expirada 
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Contrato Fim Vigência Situação 
56/2002 18/05/2008 Enviado Ofício nº157/2018 à Diretoria de Material e Patrimônio 

solicitando abertura de novo procedimento licitatório 
76/2006 31/07/2011 Enviado Ofício nº 149/2018 à Diretoria de Material e Patrimônio 

solicitando abertura de novo procedimento licitatório 
16/2007 31/07/2013 Enviado Memorando nº 45/2018 à Diretoria de Material e Patrimônio 

solicitando abertura de novo procedimento licitatório 
56/2008 31/07/2013 Após envio do Oficio nº 148/2018, com a resposta da ADURN, foi 

autuado processo 23077.018867/2018-61 
61/2008  31/07/2013 Enviado Ofício nº 078/2018 enviado. O processo encontra-se em 

tramitação na Procuradoria Jurídica visando emissão de parecer 
21/2011 14/08/2013 Enviado Memorando nº 45/2018 à Diretoria de Material e Patrimônio 

solicitando abertura de novo procedimento licitatório 
16/2008 30/09/2013 Enviado Memorando nº 47/2018 à Diretoria de Material e Patrimônio 

solicitando abertura de novo procedimento licitatório 
01/2010 03/01/2015 Enviados memorando nº 117/2017 solicitando nova licitação. O 

processo encontra-se em tramitação na Procuradoria Jurídica visando 
emissão de parecer.  

05/2013 30/01/2015 Foram enviados os Memorandos eletrônicos nº 345/2016 e 299/2016 
em junho/2016 à DMP solicitando nova licitação 

83/2013 11/11/2015 Enviado Memorando eletrônico nº 186/2017 em outubro/2017 
solicitando providências do Depto de Farmácia e Memorando nº 
46/2018 à DMP visando à realização de nova Licitação 

70/2016 29/12/2017 Foi informado o aditamento em 29/12/2017, no entanto não foi 
encaminhado o aditivo 

Fonte: Planilhas disponibilizadas pela UFRN em resposta às SA nº 201702639/01; 06 e 13 
 
A análise das providências indicadas demonstra a incapacidade dos setores da UFRN em 
identificar e adotar providências tempestivas com vistas a garantir que a Universidade 
não mantenha vínculos com terceiros sem respaldo contratual. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Criar ou melhorar mecanismos de controle de forma a identificar com 
antecedência mínima de seis meses os contratos que independem da realização de 
procedimento licitatório prestes a perderem a vigência, com fluxo claro de procedimentos 
a serem adotados e seus prazos, inclusive considerando relatos de fiscalização, que, 
quando negativos, podem iniciar trâmites de providências específicas independentemente 
do encerramento da vigência. 
 
Recomendação 2: Atuar junto aos setores da UFRN de forma a aumentar o percentual de 
atendimento das recomendações da Audin de forma a não permitir que o percentual de 
recomendações pendentes do exercício anterior àquele da emissão do RAINT ultrapasse 
30%. 
 
Recomendação 3: Criar ou melhorar mecanismos de controle de forma a identificar com 
antecedência mínima de um ano os contratos que dependem da realização de 
procedimento licitatório prestes a perderem a vigência, com fluxo claro de procedimentos 
a serem adotados e seus prazos, inclusive utilizando os eventuais relatos anteriores de 
fiscalização para adequar termos de referência e minimizar a repetição de ocorrências que 
possam ser evitadas com a adoção de novos procedimentos. 
 
Recomendação 4: Adotar as providências necessárias de desocupação dos espaços físicos 
na UFRN sem respaldo contratual e/ou regularização da ocupação. 
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3.1.1.6 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência de aplicação dos índices de reajuste dos valores das contrapartidas dos 
contratos de cessão de imóveis. 
 
Fato 
 
Para os contratos onerosos de outorga de uso de imóveis/frações de imóveis da UFRN 
onerosos, verificou-se que há previsão de reajuste pelo IGP-DI. No entanto, como os 
reajustes não estão sendo mais aplicados para os contratos com vigência expirada, mas os 
imóveis permanecem ocupados, a ausência de renovação com a aplicação dos reajustes 
devidos caracteriza prejuízo para a UFRN. 

Para o contrato nº 56/2002, por exemplo, o valor original de 180,00 foi reajustado por 
aditivos até 19 de maio de 2007 chegando ao valor de R$ 289,71. Não houve mais 
reajustes a partir desse último aditivo, sendo recolhidos até os dias atuais este mesmo 
valor. Utilizando-se a calculadora do Banco Central e aplicando o índice IGP-DI de maio 
de 2008 a março de 2018 ao valor de R$ 289,71 chega-se ao valor corrigido de R$ 499,66, 
sendo aplicada a correção de 1,7246764 no período. Ressalte-se que o valor do 
ressarcimento de água e energia corresponde a 20% deste valor, ou seja, também para o 
ressarcimento houve prejuízo na ausência de reajuste. Está sendo pago até os dias atuais 
o valor de R$ 57,94 a título de ressarcimento, no entanto 20% de R$ 499,66 resulta em 
R$ 99,93.  

O contrato nº 56/2002 corresponde a um dos contratos na situação de ausência de reajuste, 
destacando-o dos demais o período prolongado de manutenção do mesmo valor de 
pagamento e ausência de providência na correção da impropriedade. A tabela a seguir 
demonstra as datas do fim de vigência dos contratos, que coincide com a validade dos 
últimos reajustes para os contratos: 

Nº 
Contrato Contratado – CNPJ 

Fim 
vigência 

Valor 
original 

Valor no 
último 
aditivo ou 
apostilamento 

Valor 
corrigido *  

56/2002 008.375.484-97 18/05/2008 180,00 289,71 481,75 

16/2007 778.579.254-20 31/07/2013 205,00 289,12 357,58 

16/2008 790.673.604-49 30/09/2013 200,00 275,38 336,97 

56/2008 08.493.447/0001-51 31/07/2013 700,00 871,66 1.078,07 

61/2008  08.469.280/0001-93 31/07/2013 6.000,00 7.441,44 9.203,60 

01/2010 34.028.316/0025-80 03/01/2015 750,00 1.000,13 1.178,77 

21/2011 778.579.254-20 14/08/2013 290,00 327,07 404,32 

83/2013 16.870.254/0001-09 11/11/2015 710,00 810,20 860,41 
Fonte: Contratos, aditivos e apostilamentos constantes dos processos de contrato. 

* O valor corrigido foi obtido no site do Banco Central aplicando-se o índice IGP-DI do mês seguinte ao 
do término da vigência e, contando períodos anuais, até o mês anterior àquele do término da vigência do 
ano de 2017 ou 2018 de forma a não ultrapassar março de 2018 (período dos trabalhos de auditoria). 

Nesse contexto, as atividades previstas nos contratos citados na tabela supra não cumprem 
os requisitos legais para que possam ser desempenhadas pelos cessionários nas 
dependências do órgão por meio de outorga de seu espaço. 
  
##/Fato## 
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Causa 
 
A reitora não adotou providências cabíveis no sentido de garantir a realização de 
procedimentos licitatórios e/ou promover a desocupação dos espaços e, ainda, pleitear os 
valores de acordo com a situação fática de ocupação continuada mesmo sem respaldo 
contratual evitando assim os prejuízos decorrentes da ausência de reajustes. Permitiu a 
ocupação de espaços físicos da UFRN sem respaldo contratual e com remuneração 
inferior ao que seria devido se os contratos tivessem sido oficialmente prorrogados, 
mesmo após ser alertada pela auditoria interna da situação em 2016. 
 
A Auditoria Interna, no exercício das competências estabelecidas especialmente nos 
incisos I e III do Art. 332 do Regimento Interno da Reitoria, analisou a regularidade da 
gestão patrimonial da UFRN, assessorando o reitor e demais gestores da UFRN quanto à 
utilização adequada dos bens objeto de cessão, identificando contratos expirados e 
emitindo recomendações para sanar a impropriedade, no entanto, não houve atuação 
tempestiva do gestor no sentido de exigir dos setores adequados as providências 
necessárias para evitar a continuidade da situação apontada até os dias atuais. 
 
Nesse contexto, cabe citar que, conforme demonstrado no RAINT 2017, as 
recomendações daquela unidade emitidas em 2016, que permanecem com nível baixo de 
atendimento de suas recomendações, restando pendentes, ao final de 2017, 88% das 
recomendações emitidas anteriormente a 2016. 
 
O Pró-Reitor de Administração, no exercício de suas competências estabelecidas nos 
incisos I e III do Art. 95 do Regimento Interno da Reitoria de assessorar o reitor em 
assuntos administrativos e coordenar ações pertinentes às áreas de administração 
financeira, patrimonial, licitações e contratos, não atuou suficientemente e 
tempestivamente de forma a contribuir para evitar e garantir que os imóveis da UFRN 
fossem ocupados sem respaldo contratual, licitação e evitando os prejuízos decorrentes 
da ausência de reajustes. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 325/18-R, de 05 de junho de 2018, a Unidade Gestora não tratou 
especificamente do prejuízo advindo da ausência dos reajustes nos contratos expirados e 
informou: “Importa assinalar que parte dos achados acima apontados já haviam sido 
objeto de solicitações de auditoria anteriores, para as quais já foram informadas as 
justificativas e/ou providências adotadas por esta Universidade.” 
 
No entanto, como esta constatação se refere a questão dos contratos expirados e, nesse 
caso, ausência de aplicação de reajuste no período compreendido entre a expiração e os 
dias atuais, considerou-se a manifestação para esta situação apresentada por meio do 
mesmo ofício: “Especificamente em relação às constatações referentes aos [...] contratos 
de cessão expirados, informamos que as providências administrativas já foram reiteradas 
ou iniciadas visando à formalização dos novos contratos, seja a sua formalização 
viabilizada através de licitação, dispensa ou inexigibilidade, conforme for o caso.”  
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Unidade Gestora não contestou o fato, mas informou sobre providências reiteradas ou 
iniciadas para os contratos expirados, para alguns casos correspondendo a solicitação de 
abertura de licitação apenas em 2018, mesmo com vigência expirada entre 2008 e 2013. 
  
##/AnaliseControleInterno## 
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Recomendações: 
Recomendação 1: Realizar o levantamento do prejuízo com o reajuste não cobrado, 
buscando o ressarcimento junto às cessionárias. 
 
 
3.1.1.7 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência de ressarcimento de despesas comuns com água e energia elétrica. 
 
Fato 
 
Verificou-se que não houve previsão contratual de ressarcimento de despesas 
relacionadas ao consumo de água e energia elétrica para o contrato nº 83/2013 referente 
à cessão de fração de imóvel da UFRN para um espaço de farmácia.  

Em relação ao contrato nº 55/2015, apesar de haver previsão contratual, nos exercícios de 
2016 e 2017 foram verificados ressarcimentos referentes a despesas de telefone nos meses 
de setembro a dezembro de 2016 e outubro de 2017, não sendo identificados 
ressarcimentos referentes a outros meses nos referidos exercícios ou outras despesas. 

Para os contratos nº 56 e 61/2008; 56 e 58/2015, há previsão contratual de ressarcimento 
de despesas comuns, no entanto, não foram identificados os pagamentos devidos nos 
exercícios de 2016 e 2017, não havendo evidência de que foram realizadas em qualquer 
oportunidade durante a ocupação dos espaços da UFRN. 

Nesse contexto, a Universidade tem arcado com o prejuízo decorrente da utilização pelos 
cessionários nos espaços da UFRN dos serviços de água, luz e telefone sem 
ressarcimento. 

  
##/Fato## 

Causa 
 
O Pró-Reitor de Administração, no exercício da competência estabelecida no inciso III 
do Art. 95 do Regimento Interno da Reitoria de coordenar ações pertinentes às áreas de 
administração financeira, licitações e contratos, não atuou de forma a garantir o controle 
adequado dos pagamentos e cobrança dos ressarcimentos devidos previstos 
contratualmente. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 325/18-R, de 05 de junho de 2018, a Unidade Gestora informou: 
“Com relação aos atrasos e/ou ausência de pagamentos das remunerações devidas 
contratualmente; ausência de aplicação dos índices de reajustes em alguns contratos e 
ausência de ressarcimento de despesas com água e energia, temos a acrescentar que, 
conforme informado anteriormente, a planilha utilizada para aferir os pagamentos, 
inclusive dos encargos por atrasos/inadimplência e ressarcimentos de despesas pelo 
consumo de água/energia elétrica e/ou outros rateios, relativamente aos bens objeto de 
outorga de uso pela UFRN, foi atualizada pela Diretoria de Gestão e Fiscalização de 
Contratos em janeiro/2018, de maneira que, após a consolidação dos trabalhos da DGC 
no que se refere à incorporação da planilha anteriormente utilizada, caso reste 
caracterizada a ocorrência de atraso e/ou ausência de pagamento de remunerações devidas 

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


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

81 

contratualmente, se procederá à abertura de processo administrativo visando ao 
ressarcimento ao erário.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Unidade Gestora não contestou o fato, mas informou sobre providências de alteração 
da planilha de controle. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Realizar o levantamento do prejuízo com a ausência do ressarcimento 
das despesas comuns previstas contratualmente e não cobradas pela UFRN, buscando o 
ressarcimento junto às cessionárias. 
 
Recomendação 2: Criar ou aprimorar mecanismos de controle com vistas a identificar 
todos os valores que devem ser cobrados conforme previsão contratual, demonstrando os 
pagamentos mês a mês das cessionárias de imóveis da UFRN. 
 
Recomendação 3: Modificar os modelos de contratos utilizados para cessão de imóveis 
na UFRN, de forma a garantir que sejam previstos ressarcimentos de despesas comuns. 
 
 
3.1.1.8 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência e/ou insuficiência de atuação de fiscais para acompanhamento dos 
contratos de outorga. 
 
Fato 
 
Foram analisados quinze contratos de outorga quanto ao aspecto de designação de fiscais 
e acompanhamento da execução, dos quais dez não possuem fiscais designados para a 
fiscalização, em descumprimento ao Artigo 67 da Lei 8.666/93, e os demais cinco 
contratos não possuem evidência de atuação de fiscalização. 

A UFRN não designou fiscais para o acompanhamento dos contratos de outorga nº 
56/2002; 76/2006; 56 e 61/2008; 01/2010; 05, 60, 66, 67 e 83/2013 e, apesar de ter 
designado fiscais para o contrato nº 45/2015, por meio da Portaria nº 76/2015 - PROAD, 
de 27 de julho de 2015, e para os contratos nº 55, 56, 57 e 58/2015, por meio da Portaria 
nº 136/2015 - PROAD, de 3 de dezembro de 2015, não há documentos que evidenciem o 
acompanhamento da execução dos contratos pelos fiscais. 

Apesar de os contratos nº 61, 62, 63 e 73/2014, decorrentes do Pregão Presencial nº 
20/2014, e 07/2015, decorrente do Pregão Presencial nº 78/2014, não terem sido 
especificamente analisados sob o aspecto de fiscalização, a partir da análise do processo 
de licitação, foi possível verificar que ocorreu fiscalização. 

No processo que originou o contrato nº 07/2015, consta a indicação de fiscais por dois 
dentre os quatro departamentos beneficiados pelos serviços prestados pela cessionária. O 
Departamento de Nutrição indicou um servidor por e-mail de 23 de fevereiro de 2015 e o 
Departamento de Enfermagem indicou dois servidores por meio do Memorando nº 
005/2015 – DENF, de 24 de fevereiro de 2015. Não há portarias de designação no 
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processo ou indicação de fiscais pelos departamentos para os contratos nº 61, 62, 63 e 
73/2014. 

Para todos estes contratos foi possível verificar a existência de relatórios emitidos pelo 
Chefe do Setor de Fiscalização Administrativa de Contratos, que não corresponde a 
qualquer dos fiscais indicados, que indicam a atuação de fiscalização da Universidade em 
relação a execução desses contratos em 2016, no entanto, não há relatórios ou outros 
documentos indicando a atuação de fiscalização em 2017.  

Em relação ao contrato nº 07/2015, para fins de renovação do contrato, há um parecer 
favorável assinado pelos dois fiscais do contrato indicados pelo Departamento de 
Nutrição de 22 de janeiro de 2016. Outro parecer para fins de renovação foi emitido em 
13 de janeiro de 2017 com o nome de um destes fiscais e da vice-chefe do departamento, 
no entanto, não contém assinatura. Não consta do processo qualquer outro documento 
relacionado aos fiscais do contrato nº 07/2015. 

Para fins de renovação dos contratos 61, 62, 63 e 73/2014 não há documentos de fiscais, 
apenas pronunciamento de alguns dos departamentos beneficiados pelos serviços. 

Não são demonstrados nos processos os resultados da atuação da fiscalização em 2016 
entre elaboração de relatórios, solicitação de esclarecimento do(a) cessionário(a), análise 
e parecer da UFRN quanto à suficiência de providências eventualmente adotadas para 
correção de desvios identificados de forma que fique registrado de forma objetiva a 
atuação da Unidade Gestora para garantir que o contrato seja executado conforme as 
regras estabelecidas 

Verificou-se, portanto, a ausência de atuação de fiscais nos contratos de outorga 56/2002; 
76/2006; 56 e 61/2008; 01/2010; 05, 60, 66, 67 e 83/2013; 45, 55, 56, 57 e 58/2015. 
Quanto aos contratos nº 61, 62, 63, 73/2014 e 07/2015, pôde-se identificar a atuação de 
fiscalização apenas em 2016, ainda assim os relatórios foram emitidos por servidor não 
designado como fiscal e não foram devidamente demonstradas no processo as 
providências adotadas até a correção das impropriedades detectadas. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
O Pró-Reitor de Administração, no exercício da competência estabelecida no inciso III 
do Art. 95 do Regimento Interno da Reitoria de coordenar ações pertinentes às áreas de 
licitações e contratos, não atuou suficientemente de forma garantir a designação de fiscais 
para acompanhamento dos contratos de outorga e, no caso da designação, não exigiu a 
manifestação periódica destes e demonstração de eventuais ocorrências decorrentes da 
execução contratual, tornando essa manifestação como condição para firmatura de 
aditamentos contratuais. 
 
O Pró-Reitor permitiu, ainda, que outro servidor que não o fiscal fosse responsável por 
verificações, demonstrando que a indicação de fiscais é considerada formal e não um 
instrumento de acompanhamento efetivo da execução contratual das outorgas. 
 
Nos casos em que houve ocorrências, mesmo que não tenham sido originadas do fiscal, 
o Pró-Reitor não atuou no sentido de garantir que a comprovação de sua resolução fosse 
condição imprescindível para os aditamentos contratuais, indicando, no exercício da 
competência prevista no inciso II do Art. 95 do Regimento Interno da Reitoria de 
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assessorar a Reitora em assuntos administrativos, o aditamento contratual apesar das 
ocorrências. 
 
A reitora assinou os aditamentos contratuais apesar de estarem demonstradas no processo 
ocorrências apontadas pelos fiscais e ausência de comprovação de solução pelas 
cessionárias de espaços físicos da UFRN. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 325/18-R, de 05 de junho de 2018, a Unidade Gestora informou: 
“[...] no que diz respeito a contratos vigentes com ausência de fiscais designados e/ou 
fiscalização ineficiente, informamos que foi emitida a Portaria nº 57/2018-PROAD, de 
01 de junho de 2018, designando fiscal para os contratos nº 60/2013, 66/2013 e 67/2013, 
e, que, em relação às orientações de fiscalização de contratos, está em revisão Instrução 
Normativa da Pró-Reitoria de Administração, contendo orientações gerais sobre a 
fiscalização de contratos administrativos, a qual deverá nortear a atuação de todos os 
fiscais dos diversos contratos celebrados por esta Universidade.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Unidade Gestora não contesta os fatos apontados, indicando providências como 
indicação de fiscais para três contratos, o que não soluciona a ausência de indicação em 
relação aos demais contratos. É necessário que a UFRN possua um controle que 
demonstre o documento de nomeação e nome do fiscal de cada um dos contratos de 
outorga, bem como demonstre os documentos gerados pelo mesmo no acompanhamento 
da execução.  
 
A elaboração e publicação de uma Instrução Normativa contendo orientações sobre a 
fiscalização deve contribuir para nortear a atuação, no entanto, deve prever não apenas 
orientação para os fiscais, mas o fluxo de fiscalização como um todo visando a garantir 
que sejam adotadas providências pelas áreas pertinentes da Universidade a partir dos 
relatos dos fiscais. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Criar ou melhorar os mecanismos de controle de forma a demonstrar 
em relatórios ou planilhas de acompanhamento os fiscais de cada contrato de cessão de 
bem imóvel da UFRN e, ainda, os documentos emitidos por eles para avaliarem o 
cumprimento das cláusulas contratuais. 
 
Recomendação 2: Criar procedimentos e rotinas padronizados de atuação dos fiscais junto 
aos contratos de cessão e registro dos resultados de forma a orientar os profissionais 
indicados para a realização desse acompanhamento no âmbito da UFRN. 
 
Recomendação 3: Estabelecer como parte da rotina de aditamento contratual a 
consideração dos relatos e manifestação dos fiscais e, ainda, a comprovação de correção 
de eventuais problemas identificados. 
 
 
3.1.1.9 CONSTATAÇÃO 
 
Prorrogação contratual indevida e após o encerramento da vigência do 
instrumento anterior, sendo desconsiderados requisitos apontados reiteradamente 
por pareceres jurídicos. 
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Fato 
 
Os contratos nº 61, 62, 63 e 73/2014, decorrentes do Pregão Presencial nº 20/2014, e 
07/2015, decorrente do Pregão Presencial nº 78/2014, referem-se à cessão de uso de bem 
público para a prestação de serviços de oferta de refeições de pequeno porte para as 
unidades acadêmicas 

Os contratos foram prorrogados mediante três termos aditivos sem que tenham sido 
atendidas as recomendações exaradas em parecer jurídico, a partir de documento sem 
assinatura no caso do contrato nº 07/2015, e, ainda, assinados retroativamente 

Ressalte-se que, em todos os casos, o prazo de envio do processo de aditamento contratual 
para a procuradoria jurídica para fins de emissão de parecer foi exíguo e insuficiente para 
firmatura de novo instrumento e, ainda, para atendimento de eventual recomendação, 
reiteradamente com poucos dias antes do encerramento da vigência contratual do 
instrumento anterior. 

No trâmite do processo entre Pró-Reitoria de Administração e Procuradoria jurídica, 
verificou-se que, de forma geral o processo é distribuído para os procuradores, que 
emitem os pareceres jurídicos e submetem à aprovação do Procurador-Geral. Em muitos 
casos, no entanto, o próprio Procurador-Geral emitiu o parecer jurídico e, no caso da 
análise e opinamento quanto à solicitação de prorrogação do contrato nº 61/2014 que 
gerou a firmatura do 2º Termo Aditivo, o parecer jurídico assinado pelo Procurador-Geral 
correspondeu a uma folha manuscrita com o título “Despacho” sem número sem análise 
detalhada quanto aos aspectos habitualmente avaliados quando da emissão dos pareceres 
e com quatro parágrafos, um dos quais corresponde a informação acerca do término da 
vigência em dois dias e o último “Com a recomendação de que não mais venham feitos 
para análise sem prazo razoável para análise, digo exame.” 

Além disso, os processos relacionados ao aditamento são efetivamente de prorrogação. 
Não há a demonstração de haver a opção de, no caso de algum dos departamentos 
atendidos pelo contrato não considerar vantajosa a prorrogação, ser realizado novo 
processo licitatório. 

Em relação ao contrato nº 61/2014, o Memorando Eletrônico nº 93/2017, de 28 de agosto 
de 2017, da Escola de Música, setor atendido pelo contrato na prestação dos serviços, traz 
a seguinte informação:  

“[...] somos favoráveis a renovação do contrato n° 61/2014 [...] condicionado a abertura 
de novo processo licitatório e o compromisso da contratada de cumprir com o solicitado 
por esta Unidade no sentido de melhorar a oferta de alimentos, praticar melhores preços 
e funcionamento das 07 às 21h. 

Informamos que a empresa não vem realizando o acordado em ocasião da renovação do 
contrato ocorrido em 2016.” 

Nesse sentido, verificou-se que o Departamento de Educação Física, beneficiado pelo 
contrato nº 07/2015, não se pronunciou no sentido de considerar a prorrogação vantajosa 
para qualquer das prorrogações, pelo contrário demonstrando insatisfação com o 
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fechamento da cantina do ginásio de esportes, conforme comunicado constante do 
processo “sem que tenha sido feito nenhum aviso prévio ou explicação por parte da 
proprietária da referida cantina. A referida situação está gerando protestos e 
constrangimentos.” 

A ausência de manifestação de cursos atendidos pelo contrato foi uma das omissões 
citadas por todos os pareceres jurídicos de renovação contratual e que deveria ter sido 
suprida para assinatura dos termos aditivos e que não ocorreu. 

Ressalte-se que a própria cessionária se manifestou desfavoravelmente a prorrogação do 
contrato nº 61/2014 e, no entanto, a Universidade em vez de demonstrar providência no 
intuito de iniciar novo procedimento licitatório, apenas providenciou novos aditivos. 

Acerca do primeiro aditamento contratual, o processo foi submetido à procuradoria 
jurídica para análise e opinamento em 25 de janeiro de 2016, menos de dez dias antes do 
término da vigência, cujo Parecer nº 30/2016/GMH/PGF/PF-RN/AGU, de 28 de janeiro 
de 2016, cita a inexistência de óbice para a prorrogação desde que observadas as 
recomendações nele elencadas. Cabe citar observação que consta do mesmo parecer de 
alertar a Unidade Gestora “Sobre a presente, instrução processual, faço notar que outra 
eventual solicitação de prorrogação de prazo do contrato objeto deste processo, obterá 
parecer desfavorável deste parecerista, caso persistam as omissões referidas nos itens 
20, 21 e 22 supra, independentemente da data de chegada dos autos a esta 
Procuradoria.” 

Esses itens se referem a ausência de assinatura de documento da fiscalização quanto à 
vantajosidade da prorrogação, da manifestação dos cursos de nutrição e educação física, 
unidades beneficiadas com a prestação dos serviços da cessionária e, ainda, inserção de 
informação dos espaços cedidos no termo aditivo. Esta última recomendação foi atendida.  

Considerando a data de encaminhamento da minuta de aditivo em relação ao vencimento 
do prazo de vigência e a citação no parecer da procuradoria jurídica da data de chegada 
dos autos para análise, o período restante para cumprimento das recomendações exaradas 
por aquele órgão jurídico e, ainda, assinatura do aditivo ficou exíguo, não sendo atendidas 
as referidas recomendações condicionantes. 

Nesse contexto, apesar de o termo aditivo conter a data de 2 de fevereiro de 2016, prazo 
limite para que não perdesse a vigência o contrato original, foi assinado retroativamente, 
uma vez que o envio dos termos para assinatura foi realizado em 4 de fevereiro de 2016 
e o recebimento pelo gabinete da reitoria foi realizado em 11 de fevereiro de 2016, não 
sendo factível que contivesse data anterior a esta última se as datas dos documentos 
correspondessem aos fatos que pretendem demonstrar.  

Tal situação, no entanto, foi causada pela própria UFRN ao tratar da prorrogação 
contratual com antecedência insuficiente para os trâmites necessários. 

Em relação à execução do contrato, além do comunicado relativo a fechamento da cantina 
no ginásio de esportes, verificou-se que relatórios de fiscalização de 18 de março de 2016 
e de 12 de maio de 2016 citaram o descumprimento contratual da cessionária quanto à 
cobrança de preços superiores ao estabelecido por produtos das cantinas.  
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Em relatório de 22 de agosto de 2016 foi citado o não fornecimento de itens obrigatórios 
constantes na relação de serviços conforme certame, o que foi novamente apontado em 
relatório de 12 de outubro de 2016. 

A informação da proprietária, conforme o relatório de fiscalização, para o não 
fornecimento dos itens obrigatórios, se relaciona ao fato de que as instalações físicas das 
cantinas não estão de acordo com as normas regulamentadoras. 

Não foi demonstrada a devida adoção de providência no processo para saneamento dessas 
questões. 

No parecer de renovação do contrato sem assinatura de 13 de janeiro de 2017, no entanto, 
são citados os fiscais e a opinião favorável pela renovação do contrato. 

Novamente para a intenção de firmatura do 2º Termo Aditivo o processo foi encaminhado 
à procuradoria jurídica em 26 de janeiro de 2017, com tempo exíguo para o vencimento 
do contrato (2/2/2017) e sem atendimento dos requisitos já exigidos no parecer anterior. 

Nesse contexto, o Parecer nº 24/2017/GMH/PGF/PF-RN/AGU, de 01 de fevereiro de 
2017, cuja conclusão foi pela negativa da renovação contratual, reiterado pelo 
procurador-geral, que aprovou o parecer. O procurador-geral ressalva a possibilidade de 
acolhimento da solicitação caso sanados os vícios apontados, o que não ocorreu. 

O despacho da Pró-reitora Adjunta de Administração, de 2 de fevereiro de 2017, último 
dia para assinatura do termo aditivo sem que o anterior tenha perdido a vigência, 
encaminha o processo à Diretoria de Gestão e Fiscalização de Contratos para ciência e 
visando sanar os vícios elencados no parecer jurídico. 

A próxima peça do processo, no entanto, é o 2º Termo Aditivo assinado com data de 2 de 
fevereiro de 2017 e, novamente, retroativamente, tendo em vista que o despacho de 
encaminhamento do termo ao gabinete da reitoria data de 8 de fevereiro de 2017 e o 
recebimento pelo mesmo gabinete data de 9 de fevereiro de 2017, data mínima factível 
para o termo aditivo se as datas dos documentos correspondessem aos fatos que 
pretendem demonstrar. 

Ressalte-se que por meio do Ofício nº 005/2016 – Cantina IMD, de 20 de dezembro de 
2016, a cessionária apresentou pedido de parcelamento de valores que se encontravam 
pendentes de pagamento. Despacho constante do próprio ofício da Diretora de Gestão e 
Fiscalização de Contratos, de 21/12/2016, informa que “Oficiar a contratada que a 
proposta não é interessante para a administração, além do que as obrigações já deveriam 
ter sido quitadas na época do vencimento.” 

Anteriormente à renovação do contrato, portanto, já era de conhecimento da referida 
Diretoria a ausência de pagamentos no vencimento, o que não impediu a prorrogação. 

Da mesma forma que os anteriores, o 3º Termo Aditivo foi datado de 2 de fevereiro de 
2018 de forma retroativa. O despacho ao gabinete da reitora data de 20 de fevereiro de 
2018 e o recebimento no gabinete data de 21 de fevereiro de 2018. A prorrogação ocorreu, 
novamente, sem atender as recomendações da procuradoria jurídica e, neste caso, nem foi 
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inserido parecer dos fiscais no processo, com ou sem assinatura. Também não houve 
manifestação dos departamentos atendidos. 

Nesse contexto, demonstrou-se o gerenciamento inadequado dos contratos de cessão no 
âmbito da UFRN, sendo desconsiderados requisitos apontados reiteradamente por 
pareceres jurídicos, decisão quanto a prorrogação contratual com antecedência 
insuficiente para os trâmites necessários e sem opção de considerar a sua não realização 
por não ser vantajoso para a administração, além da ausência de demonstração das 
providências quanto ao não cumprimento contratual por parte da cessionária. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
A reitora, no exercício da competência de “contratar, rescindir ou renovar contrato” 
expressa no incido VI do artigo 39 do Regimento Geral da UFRN, assinou aditivos 
contratuais com data retroativa e sem que fossem comprovadas e demonstradas no 
processo as condições expressas em parecer jurídico. 
 
O Pró-Reitor de Administração, no exercício de suas competências estabelecidas nos 
incisos I e III do Art. 95 do Regimento Interno da Reitoria de assessorar o reitor em 
assuntos administrativos e coordenar ações pertinentes à área de licitações e contratos, 
iniciou processos de prorrogação contratual sem antecedência suficiente para decisão 
quanto à elaboração de nova licitação e/ou prorrogação ou mesmo para apenas 
prorrogação, de forma que houvesse tempo hábil para análise adequada da procuradoria 
jurídica, emissão de parecer, atendimento dos requisitos expressos nos pareceres jurídicos 
e, ainda, envio da minuta do aditamento contratual à reitora em prazo suficiente para 
possibilitar sua assinatura anteriormente ao encerramento da vigência do contrato ou 
aditivo anterior. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 325/18-R, de 05 de junho de 2018, a Unidade Gestora informou: 
“Importa assinalar que parte dos achados acima apontados já haviam sido objeto de 
solicitações de auditoria anteriores, para as quais já foram informadas as justificativas 
e/ou providências adotadas por esta Universidade. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
As análises realizadas a partir de informações obtidas em campo junto à UFRN foram 
apresentadas no campo fato. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Encaminhar os processos de aditamento contratual relativos a imóveis 
cedidos à procuradoria jurídica para exame com antecedência mínima de 30 dias ao 
encerramento da vigência ou até 60 dias nos casos em que há tipos de minutas ou 
procedimentos ainda não avaliadas pela área jurídica e que possui potencialmente mais 
riscos de ajustes necessários a implementar. 
 
Recomendação 2: Nos processos de aditamento de contrato de cessão de imóvel que 
envolvem licitação, demonstrar no processo a vantajosidade da prorrogação, com relação 
ao preço, à satisfação dos usuários e à ausência de problemas pendentes identificados pela 
fiscalização, em detrimento da realização de outro procedimento licitatório. 
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Recomendação 3: Encaminhar minutas de aditamentos contratuais ao gabinete da reitoria 
com prazo mínimo de sete dias, que possibilite não apenas assinatura, mas avaliação, 
mesmo que breve, pelo(a) reitor(a) dos elementos constantes do processo que 
fundamentam a prorrogação. 
 
Recomendação 4: Apenas assinar aditamentos de contratos de cessão cuja relação jurídica 
não tenha sido interrompida por meio da expiração da vigência. 
 
 
3.1.1.10 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência de recolhimento de valores previstos contratualmente. 
 
Fato 
 
Além da ausência de pagamentos relativos a despesas comuns de água, energia e telefone, 
detalhadas em item próprio deste relatório, verificou-se a ausência de recolhimento de 
outros valores previstos contratualmente relativamente aos contratos nº 83/2013 e 
07/2015. 

Quanto ao contrato nº 83/2013, não houve o pagamento de 2,5% das vendas brutas a partir 
do 7º mês de contrato e 5% após o 12º mês de contrato, conforme previsto na cláusula 
quinta do contrato nº 83/2013, datado de 12 de novembro de 2013, de concessão de espaço 
físico para instalação de farmácia escola na UFRN firmado a partir do Pregão Presencial 
nº 106/2013. 

Ressalte-se que por meio de correspondência de 17 de março de 2015 a empresa 
contratada solicitou a extinção da cobrança e da taxa de retribuição de valor prevista no 
instrumento contratual com a justificativa de que “[...] foi possível vivenciar os períodos 
de sazonalidade inerentes ao calendário acadêmico desta Instituição de Ensino, ficando 
evidenciado que o percentual arbitrado pela concedente impossibilita o pleno 
funcionamento das atividades comerciais da Farmácia Escola, o que, por consequência, 
culminará na inviabilização do desenvolvimento do projeto de ensino.” 

Ressalte-se que a própria empresa reconhece que era possível prever tal situação, mas 
argumentou que apenas após a conclusão dos doze primeiros meses de funcionamento 
para pautar a solicitação em bases sólidas, invocando a cláusula sétima do instrumento 
contratual que prevê a possibilidade de revisão dos valores remuneratórios após doze 
meses. 

Não há no processo, no entanto, documentos que demonstrem as informações contidas na 
solicitação, mas tão somente a solicitação e parecer favorável do Departamento de 
Farmácia e Pró-reitoria de Administração da UFRN. 

A impossibilidade de alteração da cláusula contratual, no entanto, foi expressa no Parecer 
nº 307/2015/GMH/PGF/PF-RN/AGU, de 25 de junho de 2015, que esclareceu acerca da 
alteração dos contratos a necessidade de se evidenciar e demonstrar fato superveniente, o 
que não ocorreu, uma vez que o fato não pode ser considerado superveniente se era 
previsível no momento da licitação. 
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Além disso, a alteração implicaria renúncia de receita, trazendo prejuízo ao erário, e, em 
contrapartida, se tornaria mais vantajoso para o particular, havendo vício porque outros 
terceiros poderiam ter manifestado interesse em participar da licitação com essas 
condições mais favoráveis. 

Os princípios à vinculação ao instrumento convocatório e segurança jurídica também 
foram citados no parecer, que esclareceu que a cláusula sétima citada pelo contratado 
sobre a possibilidade de revisão dos valores contratuais versa sobre o reajuste, que nada 
mais é do que a correção monetária, não sendo possível utilizá-la para fundamentar a 
exclusão da cláusula quinta. 

Nesse contexto, não houve alteração contratual, no entanto, não houve pagamento do 
valor estipulado. Apesar de o processo conter parecer jurídico de 11 de novembro de 
2015, dia em que a vigência do contrato original expirou, autorizando o aditamento do 
prazo do contrato, não há aditivos, de prazo ou valor. O serviço continua sendo prestado 
sem respaldo contratual e sem pagamento dos valores devidos relativamente ao contrato 
enquanto vigente e sem novos reajustes a partir do encerramento da vigência. 

O valor original do contrato nº 07/2015, firmado a partir do Pregão Presencial nº 78/2014 
para fornecimento de lanches, foi de R$ 2.430,00, no entanto, como não houve cessão de 
espaço para "outras áreas próximas" de R$ 396,90, cobrou-se de cessão R$ 2.033,10 sem 
adequação contratual. Na firmatura do 1º aditivo, de 2 de fevereiro de 2016 com valor de 
R$ 2.240,34 já não consta outras áreas próximas, mas só foi pago este valor referente a 
novembro de 2016. De fevereiro a outubro o valor pago foi de R$ 2.033,10. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
O Pró-Reitor de Administração, no exercício da competência estabelecida no inciso III 
do Art. 95 do Regimento Interno da Reitoria de coordenar ações pertinentes às áreas de 
administração financeira, licitações e contratos, não atuou de forma a garantir o controle 
adequado dos pagamentos e cobrança dos ressarcimentos devidos previstos em 
contratualmente. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 325/18-R, de 05 de junho de 2018, a Unidade Gestora informou: 
“Com relação aos atrasos e/ou ausência de pagamentos das remunerações devidas 
contratualmente; ausência de aplicação dos índices de reajustes em alguns contratos e 
ausência de ressarcimento de despesas com água e energia, temos a acrescentar que, 
conforme informado anteriormente, a planilha utilizada para aferir os pagamentos, 
inclusive dos encargos por atrasos/inadimplência e ressarcimentos de despesas pelo 
consumo de água/energia elétrica e/ou outros rateios, relativamente aos bens objeto de 
outorga de uso pela UFRN, foi atualizada pela Diretoria de Gestão e Fiscalização de 
Contratos em janeiro/2018, de maneira que, após a consolidação dos trabalhos da DGC 
no que se refere à incorporação da planilha anteriormente utilizada, caso reste 
caracterizada a ocorrência de atraso e/ou ausência de pagamento de remunerações devidas 
contratualmente, se procederá à abertura de processo administrativo visando ao 
ressarcimento ao erário.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
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A Unidade Gestora não contestou o fato, mas informou sobre providências de alteração 
da planilha de controle. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Criar ou aprimorar mecanismos de controle com vistas a identificar 
todos os valores que devem ser cobrados conforme previsão contratual, demonstrando os 
pagamentos mês a mês das cessionárias de imóveis da UFRN. 
 
 
3.1.1.11 CONSTATAÇÃO 
 
Ocupação irregular de imóveis no centro de convivência da UFRN. 
 
Fato 
 
Verificou-se a existência de ocupação de espaços físicos no Centro de Convivência da 
UFRN sem contrato ou qualquer outro instrumento de formalização das cessões por: 
Unicoopes; Natalcard; e 38 quiosques diversos de venda de produtos artesanais 
(vestuário, objetos decorativos, etc.) e alimentação. 

Primeiramente em relação à Unicoopes, em resposta à SA nº 201702639/09, a 
Universidade informou que: “A UNIÃO COOPERATIVISTA DE ENSINO SUPERIOR, 
PESQUISA E EXTENSÃO DO RIO GRANDE DO NORTE, é uma sociedade cooperativa 
de responsabilidade limitada, constituída de acordo com a Lei nº 5.764 de 16.12.1971 
(Lei do Cooperativismo) que tem por objetivo fornecer as condições necessárias ao 
funcionamento do Núcleo de Extensão e Ação Social – NEAS, bem como das atividades 
de Ensino, Pesquisa e Extensão das Faculdades Cooperativistas e outras Unidades a 
serem criadas, assegurando-lhes os recursos necessários à sua manutenção, difundindo 
os princípios cooperativistas. 

O espaço ocupado pela referida cooperativa no Centro de Convivências se deu mediante 
disponibilização pela CREDISUPER, de espaço cedido à referida unidade (objeto do 
Contrato de Cessão nº 058/2015), considerando a interface entre as referidas 
cooperativas em diversas atividades.” 

Depreende-se da informação que o espaço, portanto, foi cedido pelo cessionário do 
contrato nº 58/2015. Ressalte-se, no entanto, que a cláusula 2.1.3 do contrato dispõe como 
obrigação da cessionária: 

“Sob hipótese alguma transferir a presente cessão a terceiros, sendo igualmente vedada 
a sublocação da área, instalações e benfeitorias à execução deste termo, no todo ou em 
parte, considerando-se nulo de pleno direito qualquer ato direta ou indiretamente 
praticado para tal fim.” 

A ocupação, portanto, carece de respaldo contratual ou legal e pode ser considerada 
irregular, sem providências da UFRN para regularização. 

A ocupação pela Natalcard de espaço no Centro de Convivências refere-se ao serviço de 
compra de vale/tickets de transporte urbano dentro do Campus Universitário. 
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Conforme informação da UFRN em resposta à SA 201702639/09: “Dado o caráter de 
utilidade pública do serviço, a ocupação se deu de forma onerosa, mas não financeira, 
uma vez que há contrapartidas e benefícios diretos à comunidade universitária.” 

Essa cessão, no entanto, além de ocorrer sem contrapartida financeira, não se fundamenta 
em instrumento contratual ou outro documento que a suporte. 

Da mesma forma, os quiosques de venda de produtos constantes do Centro de 
Convivência não possuem respaldo contratual. São 38 quiosques, 27 destinados à 
exposição de produtos artesanais, dez de alimentação/culinária e um à secretaria da Feira 
de Integração dos Servidores da UFRN – FISURN. 

Ressalte-se que a venda de lanches foi objeto de licitação para outros locais da 
Universidade e, de forma geral, não há diferenças de tipos de lanches servidos que 
justificariam a ausência de procedimento licitatório. 

Em resposta à SA 201702639/09, a Universidade informou que a ocupação dos quiosques 
nasceu do Projeto “Ampliação da renda familiar do servidor da UFRN”, cuja clientela 
alvo foi definida como filhos e cônjuges de servidores “[...] tendo sido firmado Convênio 
de Cooperação Financeira n° 5859, celebrado entre a Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte - UFRN e a Fundação Banco do Brasil, em 28/06/05”, cujas ações 
propostas englobaram especialmente a construções de 38 quiosques para exposição dos 
produtos artesanais; elaboração do estatuto da associação de artesãos da UFRN – 
ARTS/UFRN; entrega de 38 quiosques; seleção de novos associados; realização de 
reuniões e palestras, orientação e divulgação do projeto. As chaves foram entregues entre 
2010 e 2012.  

Conforme projetos e documentos apresentados a UFRN estabeleceu normas de 
funcionamento da feira de artesanato e haveria pagamento de taxa. No entanto, não há 
contrato de cessão com a associação, servidores e/ou outros ocupantes dos espaços e não 
foram detectados pagamentos de taxas ou outros tipos de remuneração à UFRN pelo uso. 

Não há critérios objetivos acerca da forma de seleção dos expositores, não tendo sido 
demonstrada ampla divulgação de todo o processo e, ainda, do resultado final das escolhas 
realizadas. Ainda, não há definições quanto ao tempo de autorização da Unidade Gestora 
para a cessão do espaço para cada expositor, valor cobrado pelo uso e meios de 
fiscalização. 

Ressalte-se que estava previsto no projeto a avaliação em todas as fases, no entanto foi 
verificado relatório de avaliação apenas em 4 de maio de 2017 da Coordenadora do 
Projeto agora intitulado Protalento, no qual são descritas irregularidades administrativas 
por parte dos expositores artesanais e/ou seus representantes legais e providências 
insuficientes da Unidade Gestora para regularizar de forma definitiva essas 
irregularidades. 

Conforme este relatório “Os participantes da FISURN, quando do início de suas 
atividades artesanais no ano de 1997, eram mais solidários e cumpriam as normas 
emanadas da DAS/UFRN com solicitude, contribuindo, sobremaneira, com os fins 
sociais propostos pelo então Projeto de Ampliação de Renda dos Servidores da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, hoje denominado de ‘Projeto de 
Integração e Valorização de Talentos Artesanais dos Servidores da UFRN – Protalento’. 

Ao contrário dos dias atuais, [...] apesar dos esforços da COAPS/DAS/UFRN, [...]as 
irregularidades cometidas pelos expositores da FISURN são constantes [...]” 
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Nesse contexto, há um documento intitulado Planejamento 2018 – Plano de Ação 
Protalento, que demonstra que está sendo reestruturado esse projeto e cita que “O projeto 
vem enfrentando dificuldades quanto ao cumprimento dos objetivos para os quais fora 
criado.” 

As ocupações irregulares de espaços da UFRN pela Unicoopes, Natalcard e 38 quiosques 
atualmente presentes no Centro de Convivência não atendem as condições legais para 
cessão de bem público, não possuindo sequer vínculo jurídico com a Unidade Gestora 
para que a mesma possa se resguardar de eventuais disputas judiciais ou cobrar dos 
cessionários condutas, procedimentos e desempenhos visando ao atingimento dos 
objetivos pretendidos com as cessões e contribuindo para a missão da Universidade. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
A ocupação pela Natalcard de espaço no Centro de Convivência deveu-se à tolerância 
dos gestores da UFRN com a informalidade da cessão visando ao atendimento da 
necessidade de proximidade dos serviços de venda de passes aos estudantes. Como não 
há instrumentos formais ligados a esta cessão, não foi possível precisar o momento no 
qual foi iniciada a ocupação e quem era responsável à época. A reitora atual, no entanto, 
não adotou providências de forma a não permitir que a ocupação irregular pela Natacard, 
sem respaldo contratual e não onerosa, pois não há contrapartida financeira, persistisse. 
 
A ocupação dos 38 quiosques ocorreu devido à atuação do reitor à época 
(dezembro/1997), uma vez que participou do projeto de ampliação da renda familiar ao 
servidor e, ainda, atuou de forma a garantir meios financeiros necessários à construção 
dos espaços a serem ocupados, assinando o Convênio de Cooperação Financeira entre a 
UFRN e Fundação Banco do Brasil, Projeto nº 5859, de 2 de maio de 2006. A reitora 
atual não adotou providências de forma a não permitir que a ocupação irregular dos 
quiosques, sem respaldo contratual e não onerosa, pois não há contrapartida financeira, 
persistisse. 
 
Em relação à subcessão de espaço ocupado pela Credsuper à Unicoopes, cabe ressaltar 
que o contrato de 2015 que regula a relação da UFRN com a cessionária não iniciou a 
formalização da ocupação, constando do processo o Contrato nº 62/2006 assinado em 01 
de agosto de 2006 pelo reitor à época, não sendo possível, no entanto, precisar o momento 
que a subcessão foi iniciada com a tolerância do gestor. A reitora atual, no entanto, não 
atuou no sentido de provocar a interrupção da subcessão irregular e a aplicação das 
penalidades cabíveis pelo descumprimento de cláusula contratual expressa que impede 
tal situação, permitindo a continuidade da ocupação irregular do espaço. 
 
O Pró-Reitor de Administração, no exercício de suas competências estabelecidas nos 
incisos I e III do Art. 95 do Regimento Interno da Reitoria de assessorar o reitor em 
assuntos administrativos e coordenar ações pertinentes às áreas de administração 
financeira, patrimonial e contratos, não atuou de forma a garantir que as cláusulas 
contratuais sejam cumpridas pelas cessionárias de espaço físico na UFRN, que a ocupação 
dos imóveis por terceiros seja fundamentada em instrumento formal e legal que regule a 
relação estabelecida entre os cessionários e a Universidade e, ainda, orientando o reitor 
no sentido de não permitir a continuidade de ocupação irregular de imóveis da UFRN, 
sem respaldo contratual e não onerosa. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
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Por meio do Ofício nº 325/18-R, de 05 de junho de 2018, a Unidade Gestora informou: 
“Importa assinalar que parte dos achados acima apontados já haviam sido objeto de 
solicitações de auditoria anteriores, para as quais já foram informadas as justificativas 
e/ou providências adotadas por esta Universidade. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
As análises realizadas a partir de informações obtidas em campo junto à UFRN foram 
apresentadas no campo fato. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Consultar à Assessoria jurídica quanto às possibilidades de formalizar 
a ocupação do espaço ocupado pela Natalcard no Centro de Convivência Djalma 
Marinho, de forma a atender à legislação aplicável. 
 
Recomendação 2: Interromper a subcessão irregular pela Credsuper do espaço ocupado 
pela Unicoopes no Centro de Convivência Djalma Marinho. 
 
Recomendação 3: Verificar como as atividades exercidas nos espaços de quiosques do 
Centro de Convivência Djalma Marinho se enquadram no estudo de demandas real e atual 
da UFRN. 
 
Recomendação 4: Tendo em vista que a ocupação dos quiosques do Centro de 
Convivência Djalma Marinho consiste na exploração de atividade econômica pelos 
cessionários, providenciar processo de seleção transparente e que atenda a legislação em 
vigor, regulando a relação por meio de instrumentos adequados. 
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Anexo 1 - ARG - Flexibilização da Jornada de Trabalho 
 
 

 
 

 

Unidade Auditada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE 
Exercício: 2017 
Processo:  
Município: Natal - RN 
Relatório nº: 201702453 
UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO NORTE 
 

 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 
 
Senhor Superintendente da CGU-Regional/RN,  
 
 

Por meio deste relatório, apresentam-se os resultados do trabalho de Avaliação dos Resultados 
da Gestão na Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, realizado de acordo com 
os preceitos contidos na Ordem de Serviço n.º 201702453 e em atendimento ao inciso II do 
Art. 74, da Constituição Federal de 1988, de acordo com o qual cabe ao Sistema de Controle 
Interno: “comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração 
federal”. 

 
1. Introdução 
 
 

O presente trabalho foi realizado no município de Natal-RN, tendo como objetivo apresentar 
os resultados dos exames realizados sobre a análise da implantação da jornada de trabalho 
flexibilizada de trinta horas semanais no âmbito da Universidade, de acordo com a legislação 
aplicável.  

Os trabalhos de campo ocorreram em 13 de março de 2018 nos setores selecionados, quais 
sejam, a Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM), a Diretoria de Administração de Pessoal 
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(DAP) e a Central de Material e Esterilização (CME), localizada no Departamento de 
Odontologia (DOD). Esses servidores técnico-administrativos estão executando, em caráter 
experimental, a jornada flexível de trabalho. As visitas de campo foram realizadas em estrita 
observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal e nenhuma restrição 
foi imposta à realização dos exames.    

  

 
2. Resultados dos trabalhos 
 
 

A abordagem adotada pela CGU objetivou verificar se a concessão da flexibilização da 
jornada de trabalho para seis horas, resultando em carga horária de trinta horas semanais, está 
em consonância com o estabelecido na legislação vigente. Para a consecução desse objetivo, 
foram respondidos os seguintes questionamentos: 

1) Existe estudo sobre a concessão de carga horária de trinta horas no âmbito da Instituição 
que estabeleça critérios objetivos para avaliar se as atividades desenvolvidas e o público a ser 
atendido por cada setor enquadram-se nos pressupostos estabelecidos pelo Art. 3º do decreto 
nº. 1.590/1995? 

2) Existe ato normativo autorizando a flexibilização da jornada de trabalho para seis horas 
diárias e trinta horas semanais nos diversos setores da Instituição? 

3) Os serviços dos setores com concessão de carga horária de trinta horas exigem atividades 
contínuas de regimes de turnos ou escalas, em período igual ou superior a doze horas 
ininterruptas, em função de atendimento ao público ou trabalho no período noturno? 

4) As condições de elegibilidade do servidor para gozo da flexibilização estão sendo 
observadas? 

5) O controle do cumprimento da carga horária dos servidores em regime de trinta horas 
semanais ocorre de forma adequada?         

 

 
2.1 Resultados das análises realizadas:          

A seguir são apresentados os resultados das análises realizadas:  

1) Quanto ao enquadramento nos pressupostos estabelecidos pelo Art. 3º do Decreto n.º 
1.590/1995 no que diz respeito aos estudos realizados para a concessão de carga horária de 
trinta horas no âmbito da instituição, estabelecendo critérios objetivos para avaliar as 
atividades desenvolvidas e o público a ser atendido por cada setor, verificou-se nos processos 
da Biblioteca Central Zila Mamede e da Diretoria de Administração de Pessoal que esse 
enquadramento ocorreu em desconformidade com os propósitos desse artigo do Decreto. Os 
motivos alegados pelos gestores, além de não levarem em consideração a obrigação da 
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prestação dos serviços ser realizada por meio de atividades contínuas pelo fato de existirem 
nos dois setores algumas áreas que não atendem efetivamente ao público, apontam para 
necessidades estranhas à legislação, tais como: permitir formação da escala de trabalho aos 
sábados, melhorar a harmonia dos setores e a qualidade de vida dos servidores.  

2) No que diz respeito à existência de ato normativo autorizando a flexibilização da jornada 
de trabalho para seis horas diárias e trinta horas semanais nos diversos setores da instituição, 
em 30 de dezembro de 2008, foi publicada a Portaria n.º 1.107/2008-R, concedendo a jornada 
de trinta horas semanais aos servidores da Biblioteca Central Zila Mamede em exercício na 
Divisão de Apoio ao Usuário (atualmente, Coordenadoria de Apoio ao Usuário - CAU) que 
compreende os setores de Circulação, Coleções Especiais, Informação e Referência, 
Repositórios Digitais e Laboratório de Acessibilidade.  

Em 11 de março de 2014, foi emitida a Portaria n.º 417/14-R, autorizando a flexibilização da 
jornada de trabalho, por um período de experiência de doze meses, para os servidores técnico-
administrativos em educação lotados na Coordenação de Atendimento ao Servidor, na 
Coordenação de Concursos e na Diretoria de Administração de Pessoal – DAP da Pró-Reitoria 
de Gestão de Pessoas – Progesp, salientando-se que, após 48 meses, esse caráter experimental 
ainda prevalece. 

Em 3 de março de 2016, foi instituída a Resolução n.º 010/2016-CONSAD que fixou normas 
para distribuição de carga horária de servidor técnico-administrativo em educação na UFRN. 
Nessa Resolução, em seus títulos 4º e 5º, consta como deve ser o procedimento adotado pelas 
Unidades da Universidade para a instauração e tramitação dos processos para autorização da 
jornada de trabalho de trinta horas, bem como a avaliação e manutenção da jornada de trabalho 
de trinta horas após a sua adoção. Cabe destacar que no Artigo 11 desse normativo interno, 
como regra geral, a unidade da UFRN que tiver autorizada a jornada de trabalho de trinta 
horas fica submetida a um período de experiência de doze meses. Esse aspecto não está 
previsto no Decreto n.º 1.590/1995.  

Em obediência à Resolução n.º 010/2016-CONSAD, em 30 de março de 2017, foi publicada 
a Resolução n.º 009/2017-CONSAD, por meio da qual foi emitido parecer favorável e foi 
autorizada a flexibilização da jornada de trabalho de seis horas diárias e carga horária de trinta 
horas semanais, por um período de experiência de doze meses, para a Central de Material e 
Esterilização, do Departamento de Odontologia.   

3) O Decreto 1.590/1995, em seu art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, dispôs que a redução de jornada 
de trabalho só pode ser autorizada se, cumulativamente, foram atendidos os seguintes 
critérios: a) os serviços exijam atividades contínuas; b) o regime de trabalho ocorra por meio 
de turnos ou escalas; e c) haja atividade de atendimento ao público ou trabalho no período 
noturno, compreendido este último como aquele que ultrapassar às vinte e uma horas. 

Após a análise dos serviços prestados pelos setores com concessão de carga horária de trinta 
horas na Diretoria de Administração de Pessoal, foi identificado que as atividades exercidas 
não se enquadram naquelas previstas no artigo 3º do Decreto nº 1.590/1995, ou seja, atividades 
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contínuas de regimes de turnos ou escalas, em período igual ou superior a doze horas 
ininterruptas, em função de atendimento ao público ou trabalho no período noturno. 

4) As condições de elegibilidade do servidor para gozo da jornada de trabalho flexibilizada 
são as seguintes: desempenhar as atividades contínuas de atendimento ao público ou exercê-
las em período noturno, não exercer cargo em comissão ou função de confiança e ser servidor 
efetivo. A partir das informações presentes nos processos, bem como após as entrevistas 
realizadas com os servidores da amostra confeccionada, identificou-se que na Diretoria de 
Administração de Pessoal existem setores nos quais os técnico-administrativos não exercem 
atividades contínuas de atendimento ao público. Em nenhuma das três áreas foram 
encontradas situações do exercício de jornada de trabalho flexibilizada realizada por 
servidores com cargo em comissão/função de confiança ou por contratados sem ser servidores 
efetivos.   

5) Quanto ao controle do cumprimento da carga horária de trabalho dos servidores, este ocorre 
por meio de ponto eletrônico no Sistema Siga, mediante a digitação do login de rede e senha 
ou leitura de impressão digital, podendo-se afirmar que ocorra de forma adequada.        

  
##/Fato## 

 
 
 
3. Conclusão 
 
 

Verificou-se, por meio do presente trabalho, que foi concedida a jornada de trabalho de trinta 
horas semanais a servidores técnico-administrativos no âmbito da Diretoria de Administração 
de Pessoal da UFRN, mediante um estudo de viabilidade da jornada flexibilizada que está em 
desconformidade com o Decreto nº 1.590/1995.  

Nesse contexto, conclui-se que, para que a UFRN cumpra adequadamente a norma pertinente, 
as recomendações registradas neste relatório serão acompanhadas por meio do seu Plano de 
Providências Permanente. 

     

 
Natal/RN, 07 de junho de 2018. 

 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 
Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande Do Norte 
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______________________________________________ 
Ordem de Serviço nº 201702453 
 
1 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    

1.1 REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS            

1.1.1 SISTEMAS DE CONCESSÕES                         

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
O estudo sobre a concessão da flexibilização da jornada de trabalho na Biblioteca 
Central está em desconformidade com o Decreto nº 1.590/1995. 
 
Fato 
 
Visando verificar a conformidade da concessão de flexibilização da jornada de trabalho para 
os servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), solicitou-se a relação 
de setores que já operam  nesse regime diferenciado. Com base nessa relação, elaborou-se 
amostra aleatória para selecionar as áreas a serem auditadas. 
 
Não obstante, a Gestora encaminhou dois processos relativos a setores da Biblioteca Central 
Zila Mamede (BCZM), integrante da UFRN, que ainda estão no estágio de apreciação do 
estudo para concessão da flexibilização da jornada. Ou seja, tais setores, até o presente 
momento, não estão executando a jornada de seis horas, porém foram indicados pela 
amostragem probabilística. 
 
O estudo sobre a concessão da jornada reduzida começou a ser desenvolvido no Processo nº 
23077.010970/2010-13, que foi desmembrado e gerou o Processo nº 23077.033442/2017-09, 
que concluiu as análises. As áreas abordadas pelo estudo são: 
 
- Coordenadoria de Processos Técnicos; 
- Coordenadoria de Apoio Tecnológico; 
- Coordenadoria das Bibliotecas Setoriais; 
- Secretaria Administrativa e 
- Setor de Compras (vinculado à Coordenadoria de Seleção e Aquisição). 
 
A gênese desses processos foi a dificuldade gerencial de se formar a equipe necessária ao 
funcionamento da Biblioteca aos sábados. As justificativas adotadas estão resumidas no O 
quadro a seguir: 
 

Justificativa para flexibilização de jornada 
Setor Justificativa sintética Fl. do 

processo 

Coordenadoria 
de Apoio 

Tecnológico 
(CAT) 

Por satisfazer às necessidades tecnológicas da BCZM e da comunidade 
acadêmica “faz-se necessário que todos seus serviços estejam disponíveis 
pelo menos 12 h ininterruptas.” Não deve haver intervalo “pois os usuários 
procuram o setor durante todo o dia [...], não apenas no horário comercial. 
[...] Entende-se que um usuário [...] não pode procurar os serviços de um 
setor de informática e sair sem um retorno por causa de intervalo 
existente.[...] “Também se mostra essencial [...] para outros setores de 
atendimento ao público [..] porque é “responsável pela manutenção de 
bases de dados digitais cujo funcionamento é obrigatoriamente contínuo.” 

02 e 04 
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Setor Justificativa sintética Fl. do 
processo 

Coordenadoria 
de Processos 

Técnicos 

“O fluxo de informação entre os setores da Biblioteca é indissociável. [...] 
A paridade de horário entre todos os servidores da BCZM é fundamental 
para satisfação e motivação no local de trabalho. [...] A flexibilização [...] 
permitirá que os servidores que prestam serviços neste setor também 
participem do rodízio da escala aos sábados [original sem grifo]. Outras 
bibliotecas universitárias [...] foram contempladas com o regime de seis 
horas.” 

16 

Setor de 
Compras 

(vinculado à 
Coordenadoria 
de Seleção e 
Aquisição) 

Sua jornada de 40 horas diárias “impõe a necessidade de pausa mínima de 
01h entre os expedientes, dificultando o atendimento aos usuários que 
procuram as outras Coordenadorias da BCZM. A BCZM é uma das poucas 
unidades da UFRN que já consolidou a cultura de atendimento ininterrupto, 
e que também funciona aos sábados [...]. Seus diversos setores formam um 
todo, e para atender melhor a comunidade [...] é imprescindível que nenhum 
dos seus setores trabalhe com intervalos, uma vez que os usuários 
necessitam ser atendidos de acordo com sua disponibilidade [...]. Todos os 
serviços oferecidos pela BCZM são voltados para o atendimento ao usuário 
[...] O Setor de Compras não é diferente em sua missão de atendimento aos 
usuários externos e internos.” 

26 e 27 

Fonte: Processo nº 23077.033442/2017-09 
 
A argumentação é inerente aos atos de gestão, mas não guarda relação com as pré-condições 
restritivas do artigo 3º do Decreto nº 1.590/1995, tomadas conjuntamente. É importante ter 
em mente que, quando o Gestor identificar casos em que a exceção da jornada de trabalho de 
trinta horas se faz necessária, deverá fazê-lo expressamente, e atentando para o aspecto 
cumulativo exigido pelo decreto, conforme item 9.2 do Voto do Acórdão TCU nº 291/2018 – 
Plenário. 
 
Nesse sentido, a Secretaria Federal de Controle da CGU se manifestou por intermédio do 
Ofício-Circular nº 1048/2016/SFC-CGU, de 18 de outubro de 2016, esclarecendo que: 
 
“2. (...) a flexibilidade prevista no mencionado Decreto nº 1.590/95 é admitida quando os 
serviços realizados pelo órgão público exigirem atividades contínuas em turnos ou escalas 
de período igual ou superior a doze horas ininterruptas, em função de atendimento ao público 
ou trabalho no período noturno. Somente nessas condições, atendidas de maneira cumulativa, 
é que será facultado ao dirigente máximo do órgão ou da entidade autorizar os servidores a 
cumprir jornada de trabalho de seis horas diárias e carga horária de trinta horas semanais, 
com a dispensa do intervalo para refeições.” 
 
Observou-se também que a concessão está sendo pleiteada de forma generalizada na 
subunidade. O quadro abaixo ilustra a situação: 
 

Quadro - Unidades integrantes da Biblioteca Central 
Unidade1 Características operacionais2 Quantidade atual de 

Servidores 
Direção Gestão 01 

Conselho Supervisor Órgão consultivo 

Composto por representantes 
da BCZM e representantes de 
centro e unidades acadêmicas 
especializadas. 

Assessoria Técnica  
Assessoramento em assuntos 
técnicos e na gestão de serviços de 
informação. 

No momento não há servidor 
em exercício nessa unidade. 

Secretaria Administrativa Atividades de apoio à Direção 02 
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Unidade1 Características operacionais2 Quantidade atual de 
Servidores 

Coordenadoria de Bibliotecas 
Setoriais Atividades finalísticas 02 

Coordenadoria de Seleção e 
Aquisição (o Setor de Compras 
aloca 3 funcionários) 

Atividades finalísticas 07 

Coordenadoria de Processos 
Técnicos Atividades finalísticas 10 

Coordenadoria de Apoio ao Usuário Atividades finalísticas 34 
Coordenadoria de Apoio 
Tecnológicco Atividades finalísticas 03 

Fonte: 1) Organograma da BCZM. 2) Mensagem eletrônica da Diretora da BCZM, ter 20/03/2018, 12:47. 
 
Assim, excluindo a Direção, o Conselho Superior, a Assessoria Técnica e a Coordenadoria de 
Apoio ao Usuário (que já cumpre jornada de seis horas diárias), as outras Coordenadorias, o 
Setor de Compras e a Secretaria Administrativa perfazem efetivamente vinte servidores, em 
um total de 24, o que representa 83% do efetivo operacional total. A concessão da jornada 
flexibilizada a esse elevado percentual está em desacordo com o item 5 da seção Voto do 
Acórdão nº 5.847/2013 – TCU – 1ª Câmara. 
 
Em decisão mais recente, o Tribunal de Contas da União (TCU) reforça esse julgamento: 
 
“Na ocasião, verificou-se que a redução de jornada prevista no art. 3º do Decreto 1590/1995 
deve ser tratada como uma exceção e, portanto, deve ser aplicada a casos bem específicos, 
não podendo ser aplicada indistintamente a todos os servidores [grifado no original].” 
(Acórdão TCU nº 291/2018 – Plenário). 
 
Dessa forma, o estudo de concessão de redução de jornada está em desconformidade com os 
pressupostos do Decreto nº 1.590/1995, com o Acórdão nº 5.847/2013 – TCU – 1ª Câmara e 
com o Acórdão TCU nº 291/2018 – Plenário. 
 
Posteriormente, em atenção ao Relatório Preliminar, por meio do Ofício nº 211/18-R, de 19 
de abril de 18, a Reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
encaminhou anexa manifestação sobre a BCZM, intitulada “Esclarecimentos da Biblioteca 
Central Zila Mamede para o Relatório da CGU”: 
 
(...) 
 
“Com a aprovação da Resolução Nº 010/2016-CONSAD, a BCZM recebeu orientação de 
desmembrar o processo nº 23077.010970/2010-13 em dois, um de concessão e outro de 
manutenção de flexibilização da carga horária. Assim, o processo nº 23077.010970/2010-13, 
por ora apreciado pela CGU, foi finalizado e foram criadas novas solicitações de concessão 
e manutenção. Deste modo, alguns setores que não possuíam a referida concessão 
reapresentaram, individualmente, suas solicitações, e outros que não possuíam as 
características necessárias, desistiram de tal pleito. Os proponentes para concessão foram 
os seguintes: Setor de Catalogação e Classificação da Coordenadoria de Processos Técnicos; 
o Setor de Compras da Coordenadoria de Seleção e Aquisição e a Coordenadoria de Apoio 
Tecnológico, todos esses trabalham com carga horária de 40h semanais. (Grifado no 
original). 
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A Coordenadoria de Apoio ao Usuário (CAU), que possui concessão da flexibilização da 
jornada de trabalho, através da Portaria 1107/08-R de 30 de Dezembro de 2008 (Em anexo, 
f.7), ou seja, seus setores trabalham com carga horária de 30h semanais, conforme 
orientação da PROGESP e o texto da Resolução Nº 010/2016-CONSAD, encaminhou à 
Câmara de Gestão desta Universidade uma solicitação de manutenção da flexibilização 
jornada de trabalho dos setores que compõe a referida Coordenadoria (Setor de Circulação, 
Setor de Coleções Especiais, Setor de informação e Referência, Setor de Repositórios Digitais 
e Laboratório de Acessibilidade). 
 
(...) 
 
No dia 13 de março de 2018, dois auditores da CGU visitaram a BCZM no intuito de 
entrevistar os servidores dos Setores de Circulação e Coleções Especiais da Coordenadoria 
de Apoio ao Usuário, setores esses que possuem flexibilização de carga horária, ou seja, 
trabalham 30h semanais; porém o Relatório Nº: 201702453 traz argumentos e informações 
somente sobre os setores que ainda estão pleiteando a flexibilização, inclusive setores que 
não reapresentaram as solicitações após aprovação da Resolução Nº 010/2016-CONSAD; 
assim, gostaríamos de solicitar, se possível, que fosse dado parecer sobre os setores visitados 
e também dos demais setores que possuem flexibilização por meio da Portaria 1107/08-R e 
que estão sendo reavaliados, individualmente, sobre a manutenção dessa concessão. 
 
(...).” 
 
Por fim, em sua missiva, a Diretora da Biblioteca enumera as atividades realizadas no âmbito 
da Coordenadoria de apoio ao Usuário, conforme o Regimento Interno da BCZM e o 
Regulamento do Sistema de Bibliotecas da UFRN. 
 
A Gestora explica que o Processo nº 23077.010970/2010-13 foi concluído, mas o Setor de 
Catalogação e Classificação (vinculado à Coordenadoria de Processos Técnicos); o Setor de 
Compras (integrado à Coordenadoria de Seleção e Aquisição) e a Coordenadoria de Apoio 
Tecnológico apresentaram isoladamente solicitação para redução da jornada. Os outros 
desistiram do pleito original “por que não possuíam as características necessárias”. Salienta 
a Diretora da BCZM que os servidores desses setores exercitam carga horária de 40 horas 
semanais. Não obstante, não encaminhou documentação que embasasse tal afirmação. 
 
Em que pese as novas informações apresentadas, o exame dos processos detectou que a 
argumentação neles relatada se apoia em aspectos inerentes aos atos de gestão, mas que não 
guardam relação com as pré-condições restritivas do artigo 3º do Decreto nº 1.590/1995, que 
devem ser consideradas cumulativamente. 
 
Ao fim de sua manifestação sobre o Relatório Preliminar, a Gestora solicita que a CGU 
registre os resultados apurados nas entrevistas realizadas por sua equipe no Setor de 
Circulação e no Setor de Coleções Especiais, vinculados à Coordenadoria de Apoio ao 
Usuário (CAU), uma vez que estes não foram relatados. 
 
Assim, foi redigida uma Informação, item 1.1.1.2 deste Relatório, a qual considera a 
conclusão das entrevistas, bem como dos demais testes de auditoria empreendidos na CAU. 
 
Não obstante a preocupação da Gestora com o bem-estar dos servidores e com o clima 
organizacional, louvável pela ótica gerencial, o estudo de concessão da jornada de seis horas 
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relatado nos Processos nos 23077.010970/2010-13 e 23077.033442/2017-09 (concatenados 
entre si) está em desconformidade com os pressupostos do Decreto nº 1.590/1995, com o 
Acórdão nº 5.847/2013 – TCU – 1ª Câmara e com o Acórdão TCU nº 291/2018 – Plenário. 
 
Dessa forma, é imperioso que a Gestora observe se os estudos de concessão da jornada 
reduzida estão adequados à legislação pertinente. 
 
  
##/Fato## 

1.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 
A concessão de redução de jornada de trabalho na Coordenadoria de Apoio ao Usuário 
está em conformidade com a legislação. 
 
Fato 
 
Empreendeu-se testes de auditoria na Coordenadoria de Apoio ao Usuário (CAU), vinculada 
à Biblioteca Central Zila Mamede, para averiguar as condições em que nela se pratica a 
jornada reduzida. Foram selecionados por amostragem aleatória os Setores de Circulação e de 
Coleções Especiais. 
 
Constatou-se, da inspeção física nos setores e da análise das entrevistas realizadas, que a 
flexibilização da jornada nessa Coordenadoria está em consonância, cumulativamente, com 
os pressupostos do artigo 3º do Decreto nº 1.590/1995, quais sejam: a) os serviços exigem 
atividades contínuas; b) o regime de trabalho ocorre por meio de turnos ou escalas; c) as 
atividades caracterizam-se como de atendimento ao público. 
 
Dessa forma, a concessão de redução de jornada de trabalho na CAU está em conformidade 
com os pressupostos do Decreto nº 1.590/1995 e com o Acórdão nº 5.847/2013 – TCU – 1ª 
Câmara. 
  
##/Fato## 

1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 
Concessão de trinta horas semanais de jornada de trabalho a servidores técnico-
administrativos no âmbito da Diretoria de Administração de Pessoal, a partir de um 
estudo de viabilidade da jornada flexibilizada que está em desconformidade com o 
Decreto nº 1.590/1995. 
 
Fato 
 
Mediante a Solicitação de Auditoria n.º 201702453/002, de 5 de dezembro de 2017, a UFRN 
foi instada a apresentar os atos normativos que concederam a flexibilização de jornada de 
trabalho para seis horas diárias de servidores da Diretoria de Administração de Pessoal (DAP), 
da Central de Material e Esterilização (CME), localizada no Departamento de Odontologia 
(DOD) e dos setores de Circulação e de Coleções Especiais da Biblioteca Central Zila 
Mamede (BCZM). A escolha desses setores ocorreu a partir de uma amostra aleatória 
probabilística. 
 
Com relação à DAP, foi realizada a análise dos Processos nº 23077.010040/2012-13 e nº 
23077.074040/2017-56, referentes à concessão da flexibilização de jornada de trabalho no 

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


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

103 

âmbito daquela Diretoria onde verificou-se que ela é composta pela Secretaria Administrativa 
e pelas seguintes coordenadorias: 
1) Coordenadoria de Pagamento de Servidores Ativos (CPSA); 
2) Coordenadoria de Pagamento de Aposentados e Pensionistas (CPAP); 
3) Coordenadoria de Provimento e Controle de Cargos (CPCC), onde constam o Setor de 
Cadastro e o Setor de Arquivo; e  
4) Coordenadoria de Análise de Processos (CAPROC). 
 
A flexibilização da jornada de trabalho no âmbito da DAP teve o seu início por intermédio do 
Processo nº 23077.010040/2012-13 que foi formalizado com o intuito de avaliar a ampliação 
do horário de funcionamento da Diretoria para doze horas ininterruptas. Esse processo foi 
constituído por documentos confeccionados pelas unidades envolvidas para justificar a 
concessão da flexibilização de jornada de trabalho no âmbito da Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas - Progesp, a qual envolve a DAP, a Coordenadoria de Atendimento ao Servidor e a 
Coordenadoria de Concursos da UFRN.  
 
A partir da leitura mais atenta do conteúdo constante no Processo nº 23077.010040/2012-13, 
percebe-se que os seguintes argumentos foram usados pelo gestor na Proposta de Alteração 
da Jornada de Trabalho na DAP (fls.01/09): 
 
a) sobre a implementação das trinta horas semanais sem a redução de salário, o gestor afirmou 
que “é de suma importância não apenas para o trabalhador, mas, sobretudo, para a própria 
administração, uma vez que confere o direito à vida com qualidade e a consequente melhoria 
e ampliação na prestação dos serviços à sociedade.” (Item 2. Justificativa, § 1º, fl. 03) 
 
b) no aspecto da ampliação do atendimento ininterrupto a todos os setores da Diretoria, foi 
dito que “Verifica-se, ainda, que, embora haja um setor destinado especificamente ao 
atendimento ao público, os demais setores também desempenham regularmente essa função 
de atendimento ao longo do dia, visto que é ínsita aos objetivos e Missão desta diretoria, [...]” 
(Item 2. Justificativa, § 4º, fl. 03) 
 Considerando o aumento crescente da demanda de serviços, aliado ao funcionamento 
da Universidade em três turnos (manhã, tarde e noite), tem-se como premente a dilação do 
horário desta Diretoria, permitindo a todos os servidores o acesso à resolução de problemas 
e informações funcionais sem a necessidade de se ausentar no horário do expediente.” (Item 
2. Justificativa, § 5º, fl. 03) 
 
c) a proposta de funcionamento ininterrupto para os diversos setores da DAP foi reforçada no 
Item 3. Finalidades (fl. 04), conforme transcrito a seguir:   
“Diante desse quadro, constata-se que a ampliação do horário de funcionamento da 
Diretoria de Administração de Pessoal para 12 horas ininterruptas almeja melhorar a 
prestação de serviços à comunidade, possibilitando atendimento ao público de forma 
contínua nos diversos setores da diretoria.” 
 
Após a inclusão dos requerimentos de flexibilização da jornada de trabalho dos setores 
envolvidos contendo a descrição dos serviços e/ou atividades exercidas por cada um deles, foi 
emitida a Portaria n.º 417/14-R (fls.75/76), em 11 de março de 2014, autorizando a 
flexibilização da jornada de trabalho, por um período de experiência de doze meses, para os 
servidores técnico-administrativos em educação lotados na Coordenação de Atendimento ao 
Servidor, na Coordenação de Concursos e na Diretoria de Administração de Pessoal – DAP 
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da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – Progesp. Desde então, os servidores técnico-
administrativos dessas áreas estão exercendo a jornada flexibilizada. 
 
A regulamentação da flexibilização da jornada de trabalho no âmbito da UFRN ocorreu por 
intermédio da publicação da Resolução n.° 010/2016-CONSAD, em 3 de março de 2016. Com 
o advento dessa regulamentação, a DAP gerou o processo nº 23077.074040/2017-56, que tem 
como teor subsidiar a tomada de decisão, por parte da administração, para a manutenção da 
jornada de trabalho flexibilizada dos servidores técnico-administrativos no âmbito daquela 
Unidade. Mediante o Relatório Circunstanciado da Comissão Avaliadora da Flexibilização da 
Jornada de Trabalho da DAP (fls.01/28), de 20 de novembro de 2017, foram apresentadas 
argumentações para que a jornada de trabalho flexibilizada fosse implantada em todos os 
setores da Unidade. Destaca-se que essa comissão avaliadora foi formada por três servidores 
da própria Diretoria já inseridos na jornada de trabalho flexibilizada. 
 
No Relatório Circunstanciado da Comissão Avaliadora, foram apresentadas argumentações 
para que a jornada de trabalho flexibilizada permanecesse sendo implantada em todos os 
setores da Unidade. Destacam-se, dentre outras, as seguintes (fl.02): 
 
 “A DAP, conforme constatado no processo nº. 23077.010040/2012-13, atende os 
requisitos elencados na legislação em vigor, uma vez que funciona por 12 horas ininterruptas 
e tem como atividade precípua o atendimento à comunidade universitária (servidores técnico-
administrativos e docentes) além do público externo, a exemplo de órgãos de controle, 
Procuradoria Federal, sindicatos, terceiros interessados etc. 
 De fato, a DAP trabalha atendendo todas as demandas dos servidores ativos e 
aposentados, pensionistas e o público externo da UFRN. Além disso, os processos gerados 
pela Coordenadoria de Atendimento ao Servidor – CAS/PROGESP são respondidos pelas 
Coordenadorias da DAP (CPCC, CAPROC, CPAS, CPSA e Secretaria Administrativa). 
Atualmente, a CAS/PROGESP também funciona em horário flexibilizado das 07h às 19h. No 
entanto, apenas esse setor funcionando em horário diferenciado não supre a demanda diária, 
porquanto o referido setor ser responsável pelo atendimento preliminar e de alguns assuntos. 
Ademais, caso haja horário de funcionamento diferentes, o bom atendimento ao público 
ficará deverasmente comprometido, uma vez que, em muitos momentos não haverá servidor 
dos outros setores da DAP que possam dar continuidade ao atendimento de natureza 
especializada, quando necessário, o que envolve a maioria dos casos.    
 Com efeito, em rápida visita ao Portal da DAP (www.protaldap.ufrn.br), verifica-se 
que a quase totalidade dos processos que tramitam na DAP perpassam todos os setores, de 
modo que há uma continuidade de procedimentos, exigindo uma continuidade de atendimento 
nos variados setores. Como exemplo, trazemos o Fluxo do processo de concessão de 
Aposentadoria (ver doc. anexo), o qual passa por todos os setores da DAP, demandando, em 
cada qual, atendimento específico, de acordo com as peculiaridades e situação de cada setor 
e processo.”   
 
Constata-se que as argumentações da gestora da DAP limitaram-se à análise dos benefícios 
que a redução da jornada acarreta aos servidores e à administração. Por outro lado, o Decreto 
n.º 1.590/1995 tem um aspecto restritivo, não podendo o gerente de recursos humanos deixar 
de atender a esse fator tão importante que é o seu caráter excepcional no momento da sua 
aplicação.  
 
Nesse sentido, o artigo 3º do Decreto nº 1.590/1995 estabelece as seguintes condições para 
que a flexibilização da jornada de trabalho possa ser adotada: 

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


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

105 

 
“Art. 3º Quando os serviços exigirem atividades contínuas de regime de turnos ou escalas, 
em período igual ou superior a doze horas ininterruptas, em função de atendimento ao 
público ou trabalho no período noturno, é facultado ao dirigente máximo do órgão ou da 
entidade autorizar os servidores a cumprir jornada de trabalho de seis horas diárias e carga 
horária de trinta horas semanais, devendo-se, neste caso, dispensar o intervalo para 
refeições.”  
 
Considerando as condições estabelecidas, observa-se que as atividades que possibilitam 
jornada reduzida, à luz do decreto, têm natureza distinta e, em decorrência disso, necessitam 
de tratamento diferenciado e não generalizado, conforme itens 16 e 17 do Voto consignado 
no Acórdão nº 5.847/2012-TCU-Primeira Câmara, conforme expostos a seguir: 
 
“16. A flexibilização da jornada de trabalho pode ser adotada se existirem os três fatores: i) 
os serviços exijam atividades contínuas; ii) o regime de trabalho ocorra por meio de turnos 
ou escalas; e iii) o trabalho ocorra em período igual ou superior a doze horas ininterruptas. 
Nesse contexto, observa-se que as atividades a que se referem os arts. 2º e 3º do Decreto 
1.590/1995, com a redação dada pelo Decreto 4.836/2003, são de natureza diversa e 
merecem, portanto, tratamento diferenciado e não generalizado. 
17. Mesmo considerando as peculiaridades e as atividades finalísticas do IFRN, como 
também as necessidades dos servidores, certo é que a implantação de jornada de trabalho de 
seis horas diárias e carga horária de trinta horas semanais no IFRN necessita ser revista de 
forma a atender, antes, às exigências especificadas no Decreto 1.590/1995, alterado pelo 
Decreto 4.836/2003."  
 
Analisando os processos de trabalho desenvolvidos pelos diversos setores da DAP, identifica-
se que muitas dessas atribuições não são de atendimento direto aos estudantes da UFRN e à 
comunidade em geral, assim sendo, não caracterizam um trabalho que seja executado de forma 
ininterrupta. Para ratificar essa afirmação, podem ser citados os seguintes exemplos: 
 
a) os processos de trabalho realizados pela Coordenadoria de Análise de Processos 
(CAPROC), onde constam dentre as atividades executadas: o atendimento à Procuradoria 
Federal, o atendimento e assessoria aos setores da DAP e da Progesp e a apuração de dados 
para acompanhamento de indicadores de desempenho; 
 
b) os processos de trabalho realizados pelo Setor de Arquivo, constando as seguintes 
atividades: a digitalização de documentos, o atendimento a auditorias internas e externas e o 
atendimento a solicitações de documentos aos departamentos de cursos; e 
 
c) os processos de trabalho realizados pela Secretaria Administrativa, na qual constam as 
seguintes atividades: atendimento telefônico, elaboração de portarias diversas, redação de 
documentos, digitalização e controle de pedidos de material/DAP, envio de matérias para 
publicação em Boletim de Serviço, envio de matérias para publicação no Diário Oficial da 
União, arquivamento de documentos diversos, etc. 
         
Portanto, de acordo com a norma existente, não basta atender o público, mas esse atendimento 
tem que ser de forma direta e o público atendido deve realmente ser externo à Instituição, não 
podendo ser confundido com servidores, terceirizados ou prestadores de serviços que têm 
algum vínculo com o órgão.  
  
##/Fato## 
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Causa 
 
O estudo sobre a viabilidade da flexibilização da jornada de trabalho na Diretoria de 
Administração de Pessoal é incompatível com os pressupostos estabelecidos na legislação, 
ocasionando a concessão da jornada de trabalho flexibilizada de forma ilegal.  
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por intermédio do Ofício n.° 211/18-R, de 19 de abril de 2018, a Diretora da DAP/UFRN se 
manifestou da seguinte forma: 

  “Em referência ao Relatório Preliminar de Auditoria nº. 201702453 da 
Controladoria-Geral da União no Rio Grande do Norte, vimos apresentar alguns 
esclarecimentos importantes no tocante à autorização da flexibilização da jornada de trabalho 
aos servidores técnico-administrativos em educação desta Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, mormente em relação à Diretoria de Administração de Pessoal, 
Coordenadoria de Atendimento ao Servidor, Coordenadoria de Concursos e Biblioteca 
Central Zila Mamede. 
 
  Inicialmente, cumpre ressaltar que esta UFRN entende que a autorização da 
jornada flexibilizada de 30 horas semanais constitui uma excepcionalidade que somente pode 
ser concedida quando cumpridos os requisitos normativos, que se encontram expressos no 
Decreto nº. 1.590/1995 e, atualmente, também na Resolução nº. 010/2016-CONSAD, de 03 
de março de 2016, que passou a disciplinar a matéria no âmbito interno desta instituição. 
 
  Insta ressaltar, por oportuno, que os setores acima citados obtiveram a 
autorização da jornada flexibilizada anteriormente ao advento da Resolução nº. 010/2016-
CONSAD, de 03 de março de 2016, de modo que nem todos os requisitos estabelecidos por 
esse normativo constam dos processos/atos de concessão, eis que inexistentes no momento de 
análise e concessão, a exemplo da necessidade de Parecer por Comissão Específica para 
avaliação da concessão. Ademais, as referidas situações encontram-se sob análise da Câmara 
de Gestão de Pessoas do CONSAD, haja vista a necessidade de reavaliação, nos termos da 
Resolução nº. 010/2016-CONSAD. 
 
  Em que pese a existência do aludido decreto, alguns conceitos ainda se 
encontram dúbios no entendimento dos diversos órgãos administrativos, como, por exemplo, 
podemos citar o conceito de “público”, bem como o conceito de “atividades contínuas”. De 
fato, o Decreto nº. 1.590/1995, em seu art. 3º faz referência expressa ao atendimento ao 
público e às atividades contínuas, não definindo ou qualificando que espécie de público seria 
voltado esse atendimento ou quais atividades seriam essas, gerando a possibilidade de 
interpretações e aplicações diversas dentre as inúmeras instituições públicas. 
 
  Ocorre que a Lei nº. 11.091/2005, que instituiu o Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino, define 
usuário dos serviços públicos como “pessoas ou coletividades internas ou externas à 
Instituição Federal de Ensino que usufruem direta ou indiretamente dos serviços por ela 
prestados” (art. 5º. VII). No mesmo sentido, o Decreto nº. 9.094/2017, que trata da 
simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, define que 
“usuários dos serviços públicos são as pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou 
privado, diretamente atendidas por serviço público” (art. 1º, parágrafo único). Nessa 
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perspectiva, a interpretação de conceito de público deve levar em consideração o usuário do 
serviço público prestado de forma concreta, isto é, no caso de uma Universidade, diversos são 
os serviços prestados e, diversos são os públicos-usuários. Por exemplo, na parte acadêmica, 
o público-usuário é o aluno ou a comunidade em geral. Na parte administrativa, por sua vez, 
o público-usuário é o servidor, o pensionista ou terceiros interessados. 
 
  Esse foi o sentido adotado na Resolução nº. 10/2016-CONSDAD, haja vista os 
diversos serviços prestados por esta UFRN, senão vejamos: “Considera-se público usuário 
pessoas ou coletividades internas ou externas à Instituição Federal de Ensino que usufruam 
direta ou indiretamente dos serviços por ela prestados, conforme art. 5o, da Lei no 
11.091/2005” (art. 4º, parágrafo único) 
 
  O público-usuário, portanto, é definido e analisado casuisticamente, de acordo 
com as especificidades do serviço público ao qual será concedida a flexibilização da jornada 
de trabalho, conforme requerem o Decreto nº. 1.590/1995 e o aludido normativo interno. 
 
  No tocante ao conceito de “atividades contínuas”, o Decreto nº. 1.590/1995 
também não define de forma clara quais seriam essas atividades nem a forma em que ocorreria 
essa continuidade. No entanto, é de bom alvitre, lembrar o que a Controladoria Geral da União 
consignou no Relatório de Auditoria nº. 201315350, sobre a flexibilização da jornada de 
trabalho na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a saber: “Atividades Contínuas: 
atividade em que o funcionário deve estar de prontidão para o serviço, ou seja, o funcionário 
não possui prerrogativa de interromper o serviço por sua iniciativa ou desocupar o seu posto, 
sob risco de causar prejuízo ao andamento do serviço. Exemplificando – Caixa de Banco – o 
mesmo deve estar de prontidão para atender a “fila”, não podendo interromper as atividades” 
(p. 18). 
 
  Assim, também o entendimento do que é atividade contínua varia de acordo 
com o tipo de serviço prestado, estando intrinsecamente relacionado com a necessidade de 
prontidão para o serviço, não podendo interrompê-lo para terminar em outra oportunidade, de 
modo que não se restringe ao aspecto quantitativo de atendimentos, isto é, não está vinculado 
ao número de atendimentos, mas à espécie de atendimento. Dessa forma, o conceito de 
atividade contínua também é verificado de forma casuística, a partir das especificidades do 
serviço público ao qual será concedida a flexibilização da jornada de trabalho, em consonância 
com o disposto no Decreto nº. 1.590/1995 e na Resolução nº. 10/2016-CONSDAD. 
 
  Por todo o exposto, à luz da inteligência dos dispositivos acima citados, 
constata-se inexistir limitação ou caracterização para o público usuário do serviço atendido 
pelas unidades da UFRN acima mencionadas.”      

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A partir da análise das argumentações trazidas pela DAP acerca das falhas encontradas no 
estudo de viabilidade da flexibilização da jornada de trabalho na Diretoria com relação ao que 
prevê o Decreto nº 1.590/1995, identifica-se que o gestor entendeu que a jornada de trabalho 
flexibilizada constitui uma excepcionalidade que somente pode ser concedida quando 
cumpridos cumulativamente os requisitos normativos que se encontram expressos no Decreto 
nº. 1.590/1995, corroborados mediante a jurisprudência contida nos Acórdãos do TCU 
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existentes, tais como os de números 1.677/2005-Plenário, 5.847/2012-TCU-Primeira Câmara 
e 291/2018-Plenário.  

A DAP informou ainda que os setores foram autorizados a implementar a jornada de trabalho 
flexibilizada anteriormente à Resolução nº. 010/2016-CONSAD, de 03 de março de 2016, e 
que, portanto, ainda está faltando o cumprimento de alguns requisitos previstos na resolução, 
incluindo o Parecer por Comissão Específica para avaliação da concessão. Cabe salientar que, 
antes da existência da Resolução nº. 010/2016-CONSAD, a jornada de trabalho na DAP já 
estava sendo flexibilizada mesmo sem ter havido um estudo de viabilidade condizente com os 
parâmetros previstos no Decreto nº. 1.590/1995. 

Durante a sua argumentação, a Diretoria trouxe ainda o conceito de “usuários” existente na 
Lei nº. 11.091/2005, que instituiu o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 
em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino. De acordo com esse normativo, 
no Artigo 5º, inciso VII, “usuários” são “pessoas ou coletividades internas ou externas à 
Instituição Federal de Ensino que usufruem direta ou indiretamente dos serviços por ela 
prestados”. Por mais que o conceito de usuário de serviço público seja mais abrangente nas 
Instituições Federais de Ensino, para que os servidores técnico-administrativos dessas 
instituições tenham a jornada de trabalho flexibilizada, como já explicitado anteriormente, é 
necessário que ocorra três fatores de forma cumulativa, em função de atendimento ao público, 
quais sejam: a) os serviços exijam atividades contínuas; b) o regime de trabalho ocorra por 
meio de turnos ou escalas; e c) o trabalho ocorra em período igual ou superior a doze horas 
ininterruptas. 

Apesar dessa alegação da DAP, vale salientar que, pessoas vinculadas à organização – como 
funcionários, aposentados e docentes – não são considerados “público”, pois, conforme 
constam dos entendimentos da AGU, CGU e TCU, a jornada flexibilizada é para ser aplicada 
em situações específicas. Com isso, caso tais agentes sejam como “público”, o que é para ser 
exceção, virará regra, ou seja, a jornada flexibilizada poderá se tornar generalizada.  

A título de ilustração, vale mencionar os entendimentos já publicados por esses órgãos 
reguladores e de controle sobre o assunto, tais como: 

1) A Advocacia Geral da União (AGU), em seu Parecer nº 08/2011/MCA/AGU, entende o 
seguinte sobre a aplicação do Artigo 3º do Decreto nº 1.590/95: 

“A exceção prevista no artigo 3º deve ser aplicada apenas em casos bem específicos. É 
necessário atentar par a ilegalidade de eventual estabelecimento de jornada prevista no 
artigo 3º do Decreto 1.590/95 como regra geral, indistintamente a todos os servidores de um 
órgão e sem atenção aos requisitos exigidos” 

2) O Ministério da Educação (MEC), mediante a Secretaria de Educação Superior (SESU) e 
a Diretoria de Desenvolvimento da Rede de Instituições Federais de Ensino Superior (DIFES), 
emitiu o Ofício Circular nº 05/2012, em 09 de julho de 2012, com o seguinte entendimento: 

“A flexibilização, entretanto, deve se dar no interesse da Administração Pública e deve ser 
aplicada apenas em casos específicos. É necessário atentar para a ilegalidade de eventual 
estabelecimento de jornada prevista no art. 3º, do Decreto nº 1.590/95 como regra geral, 
indistintamente a todos os servidores de um órgão e sem atenção aos requisitos exigidos. A 
regra é a jornada de trabalho de 40 horas semanais. A flexibilização é exceção”. 
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3) O TCU no Acórdão nº 5.847/2013 – TCU – 1ª Câmara, de 27/08/2013, que reafirmou os 
termos do Acórdão nº 718/2012 – 1ª Câmara, dirigido ao Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, emitiu a seguinte consideração sobre 
os critérios para autorização da redução de jornada de trabalho: 

(...) 
“Para análise do presente caso, releva-se que o Decreto 1.590/1995, em seu art. 3º, caput e 
§§ 1º e 2º, dispôs que a redução de jornada de trabalho só pode ser autorizada se, 
cumulativamente, foram atendidos os seguintes critérios: 
Os serviços exijam atividades contínuas; 
O regime de trabalho ocorra por meio de turnos ou escalas; 
Haja atividade de atendimento ao público ou trabalho no período noturno, compreendido 
este último como aquele que ultrapassar às vinte e uma horas. 

Na seara, ressalto que o atendimento destes requisitos não impõe à redução compulsória da 
jornada, mas apenas dá respaldo para que a direção da entidade possa decidir por esta 
redução. Vale dizer: a decisão é discricionária, respeitados os limites vinculados 
estabelecidos pelo Decreto.” 

Ademais, os processos de trabalho exercidos pelos setores da DAP não se configuram como 
atividades contínuas de atendimento ao público para que sejam considerados como serviços 
ininterruptos. Como exemplos, tem-se a relação de algumas dessas atividades exercidas por 
determinados setores, que foram extraídas do Processo nº 23077.010040/2012-13 e a partir de 
entrevistas realizadas com servidores: 
 
1) Coordenadoria de Pagamento de Aposentados e Pensionistas (CPAP): 
 
1.1) Análise dos processos de pensão, aposentadoria e revisão de aposentadoria; 
1.2) Implantação de demandas para folha de pagamento de aposentados e pensionistas; 
1.3) Análise e encaminhamento para pagamento de processos de Auxílio Funeral; 
1.4) Acompanhamento da base de dados com registro de óbito de beneficiários de 
aposentadoria e pensão; 
1.5) Cadastro de processos de aposentadoria e pensão atuais e de exercícios anteriores no 
SISAC/TCU; 
1.6) Reanálise de processos de revisão de aposentadorias e revisão de planilhas de cálculo de 
benefício, relativos a processos acumulados no setor em anos anteriores; 
1.7) Lançamento, atualização e controle de processos de pagamento de exercícios anteriores; 
1.8) Apuração de dados para acompanhamento de indicadores de desempenho do setor, etc. 
 
2) Coordenadoria de Análise de Processos (CAPROC): 
 
2.1) Atendimento à Procuradoria Federal a partir das demandas judiciais, via sistema Sapiens; 
2.2) Análise jurídica de processos administrativos, em auxílio à DAP; 
2.3) Recadastramento de servidores referente ao cadastro de horas-extras incorporadas e 
funções decorrentes de planos econômicos;  
2.4) Apuração de dados para acompanhamento de indicadores de desempenho; etc. 
 
3) Secretaria Administrativa: 
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3.1) Atendimento telefônico; 
3.2) Elaboração de portarias diversas; 
3.3) Redação de documentos; 
3.4) Digitalização e controle de pedidos de material/DAP; 
3.5) Envio de matérias para publicação em Boletim de Serviço; 
3.6) Envio de matérias para publicação no Diário Oficial da União; 
3.7) Arquivamento de documentos diversos, etc. 
 
Assim sendo, as atividades exercidas nesses setores, por exemplo, por não se constituírem 
como serviços contínuos de atendimento ao público, não se enquadram nos pressupostos do 
Art. 3º, do Decreto nº 1.590/1995. Esta situação demonstra mais uma vez que o estudo trazido 
não é suficiente, pois para que ele seja adequado é requerida a demonstração de que as 
especificidades das atividades exijam a continuidade do serviço, ocasionando prejuízo caso 
haja a sua interrupção; somada ao turno contínuo; e ao atendimento ao público.   
     
##/AnaliseControleInterno## 
Além disso, a jornada reduzida não deve ser entendida como um “benefício” para os 
funcionários, mas uma retribuição pelo exercício de um serviço em condições especiais. 
Ademais, conforme o Acórdão do TCU, a concessão da redução é discricionária e não 
obrigatória, cabendo ao gestor máximo identificar postos de trabalho onde o atendimento 
contínuo é de interesse para a instituição. 
 
Diante do todo o exposto, o estudo se apresenta insuficiente à luz do Decreto nº 1.590/1995, 
assim como as concessões de jornadas reduzidas na DAP, dele provenientes, não encontram 
respaldo normativo. Vale salientar que essas concessões estão ocorrendo em caráter 
experimental, sem respaldo legal. Fato tratado neste relatório em item específico.           
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Fazer com que os servidores técnico-administrativos da UFRN em 
exercício na DAP, bem como em outros setores que estejam cumprindo jornada flexibilizada 
de seis horas diárias e trinta semanais, sem respaldo legal, voltem a desenvolver suas 
atividades em jornada de oito horas diárias e quarenta semanais. 
 
Recomendação 2: Tomar as medidas necessárias para que os processos de pedido de adoção 
de jornada de trabalho flexibilizada sejam analisados mediante os critérios previstos no Artigo 
3º do Decreto n.º 1.590/95, enfatizando que no estudo realizado deve ser demonstrado o 
prejuízo provocado à administração caso a jornada de trabalho seja interrompida, tendo como 
base as características dos serviços a serem executados de forma ininterrupta.  
 
 
1.1.1.4 CONSTATAÇÃO 
 
Manutenção de jornada de trabalho de trinta horas para servidores técnico-
administrativos na Diretoria de Administração de Pessoal da UFRN por prazo 
superior ao experimental de doze meses previstos na Portaria de concessão, gerando 
uma concessão irregular de flexibilização da jornada. 
 
Fato 
 
Em 11 de março de 2014, foi emitida a Portaria n.º 417/14-R por meio da qual a Diretoria de 
Administração de Pessoal (DAP) foi autorizada a flexibilizar a jornada de trabalho dos 
servidores técnico-administrativos nela lotados, em caráter avaliativo, por um período de doze 
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meses. No entanto, após análise dos processos de concessão da jornada de trabalho 
flexibilizada (Processos nº 23077.010040/2012-13 e nº 23077.074040/2017-56) e em visita à 
Unidade, onde foram realizadas entrevistas com servidores da Secretaria Administrativa, da 
Coordenadoria de Análise de Processos (CAPROC) e do Setor de Arquivo, identificou-se que 
até a presente data, quatro anos após a publicação da Portaria, a Diretoria mantém a jornada 
de seus servidores flexibilizada.   
 
Da mesma forma, de acordo com a Resolução n.º 009/2017-CONSAD, de 30 de março de 
2017, a Central de Material e Esterilização (CME), do Departamento de Odontologia (DOD) 
está com o horário flexibilizado durante o período de experiência de doze meses. Salienta-se 
que, após um ano da concessão do período de experiência, não foi encontrada no processo de 
concessão nenhuma manifestação da UFRN no sentido de transformar o caráter experimental 
em definitivo.     
  
##/Fato## 

Causa 
 
O gestor não tomou as providências necessárias para a manutenção ou não da jornada de 
trabalho flexibilizada na Unidade, deixando-a em caráter experimental além do prazo previsto 
na Portaria de concessão.   

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Não houve manifestação da Unidade Examinada.  
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Como não houve a manifestação do gestor acerca dessa constatação, o fato permanece 
inalterado.    
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Conceder em definitivo as concessões de jornada de trabalho flexibilizada 
para as áreas nas quais os períodos avaliativos tenham expirado, desde que essas áreas se 
enquadrem nos pressupostos do Art. 3º, do Decreto nº 1.590/1995. Nos demais setores, fazer 
com que os servidores técnico-administrativos voltem a desenvolver suas atividades em 
jornada de oito horas diárias e quarenta semanais. 
 
 
1.1.1.5 INFORMAÇÃO 
 
O estudo de viabilidade na Central de Material e Esterilização do Departamento de 
Odontologia para a concessão da flexibilização da jornada de trabalho naquele setor 
está em conformidade com o Decreto nº 1.590/1995.   
 
Fato 
 
Trata-se da análise do Processo nº 23077.00174/2013-24 referente à concessão da 
flexibilização de jornada de trabalho da Central de Material e Esterilização (CME) do 
Departamento de Odontologia (DOD).  
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A partir da análise mais detalhada do processo, complementada pela visita realizada à CME-
DOD, percebe-se que a Unidade tem como principal característica a prestação dos serviços de 
preparo, esterilização, guarda e distribuição de artigos odontológicos aos alunos de 
odontologia, para fins de atendimento ao público em geral, com o intuito de prevenir infecções 
hospitalares. Dentre as atividades de atendimento ao público, destacam-se a recepção e o 
preparo de insumos de saúde; e o armazenamento e a distribuição de material estéril. 
Conforme consta nos Registros de Atendimento da CME referentes ao mês de setembro de 
2014, o atendimento ao público pode ocorrer durante todo o horário de funcionamento da 
Unidade que é entre as sete horas da manhã até às dezenove horas. Segundo a estatística 
apresentada, de onze às catorze horas houve a ocorrência de 35% dos atendimentos e entre 
dezessete e dezenove horas ocorreram 26% dos atendimentos, ou seja, caracterizando a não 
interrupção dos serviços prestados devido à necessidade de funcionamento nesses períodos. 
 
Portanto, de acordo com as características estabelecidas no Artigo 3º, Decreto n.º 1.590/1995, 
as quais são: a realização de atividades contínuas de regime de turnos ou escalas, em período 
igual ou superior a doze horas ininterruptas, em função de atendimento ao público ou trabalho 
no período noturno; não foram encontrados óbices para a manutenção da jornada flexibilizada 
na CME-DOD.   
  
##/Fato## 
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Anexo 2 - ARG - Gestão de Espaços Físicos 
 
 

 
 

 

Unidade Auditada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE 
Exercício: 2017 
Processo:  
Município: Natal - RN 
Relatório nº: 201702639 
UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO NORTE 
 

 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 
 
Senhor Superintendente da CGU-Regional/RN,  
 
 

Por meio deste relatório, são apresentados os resultados do trabalho de Avaliação dos 
Resultados da Gestão na UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
realizado de acordo com os preceitos contidos na Ordem de Serviço n.º 201702639 e em 
atendimento ao inciso II do Art. 74, da Constituição Federal de 1988, de acordo com o qual 
cabe ao Sistema de Controle Interno: “comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto 
à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades 
da administração federal”. 

 
1. Introdução 
 
 

O presente trabalho foi realizado na Sede da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 
UFRN, em Natal - RN, com o objetivo de avaliar a gestão da unidade. Para tanto, foi 
selecionado o macroprocesso denominado “Gestão dos Espaços Físicos”. O macroprocesso 
foi selecionado por estar estreitamente relacionado à missão institucional da unidade, qual 
seja “Educar, produzir e disseminar o saber universal, preservar e difundir as artes e a 
cultura, e contribuir para o desenvolvimento humano, comprometendo-se com a justiça 
social, a sustentabilidade socioambiental, a democracia e a cidadania”. Conforme o 
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Relatório de Gestão de 2016 “[...] a UFRN assume, também, dentre as suas competências, a 
democratização do acesso ao ensino superior, a expansão das matrículas, a reposição do 
quadro docente, a adequação e ampliação da infraestrutura física e a melhoria das condições 
de permanência do estudante na Instituição”, uma vez que visa avaliar o gerenciamento da 
infraestrutura física necessária para a prática do saber. (Original sem grifo) 
 
Para este trabalho de avaliação, foram analisados quatro processos relativos às obras 
realizadas; dois processos relativos às obras paralisadas; quatro processos relativos às obras 
em andamento; dois processos relativos às obras em fase de projeto; quatro processos de 
locação; dezesseis processos de outorga de bens imóveis; e dois processos licitatórios que 
geraram outorga de bem imóvel, além de realização de visitas “in loco”. Os trabalhos de 
campo foram realizados no período de 6/3 a 20/4/2018, em estrita observância às normas de 
auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

 
2. Resultados dos trabalhos 
 
 

A abordagem adotada pela CGU objetivou responder às seguintes questões de auditoria: 

 
2.1 As decisões de investimento[1] e locação[2] de imóveis pela Universidade para 
atividades acadêmicas e de seu suporte são razoáveis e precedidas de estudos de 
demanda voltados à eficiência alocativa? 

2.1.1. Existem  estudos  de  demanda  que  subsidiam  os  projetos  de  aquisição, 
construção, reforma, ou locação de imóveis? 
 
Foram analisados os seguintes processos de aquisição, construção, reforma ou locação de 
imóveis: 
 

Amostra de Processos de Aquisição, Construção, Reforma ou Locação de Imóveis 
PROCESSO DESCRIÇÃO DO IMÓVEL TIPO 

23077.030055/2009-01 Construção do Centro de Pesquisas, no campus do 
cérebro em Macaíba 

Construção 

23077.030055/2009-01 Construção da Escola Lygia Maria Rocha Leão 
Laporta, localizada no campus do Cérebro 

Construção 

23077.022373/10-23 Construção do CIVT do Instituto Metrópole Digital Construção 
23077.028260/2012-01 Reforma e ampliação do Departamento de 

Assistência ao Servidor 
Reforma/Ampliação 

23077.037973/2012-58 Modernização da infraestrutura do Parque 
Poliesportivo da UFRN - 1ª etapa - Construção da 
base da pista de atletismo e do campo de futebol 
oficial 

Reforma 

23077.048232/2012-01 Modernização da infraestrutura do Parque 
Poliesportivo da UFRN - 2ª etapa -  Reestruturação 
do sistema elétrico 

Reforma 

23077.040036/2014-41 Construção do Instituto de Medicina Tropical - IMT 
- Natal/RN. 

Construção 
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23077.023031/15-35 Construção do Instituto do Cérebro - Campus 
Universitário Central- UFRN. 

Construção 

23077.010692/2014-10 Instituto do Cérebro - Quatro 04 (quatro) suítes, 
03(três)  salas individuais, escritório, varanda com 
02(dois) ambientes, garagem, copa cozinha, 02(duas) 
dependências de empregada, área de serviço, 
depósito, canil, casa de gás, 01 (um) lavabo, todas as 
dependências em cerâmica 

Locação 

23077.014408/2016-46 Instituto do Cérebro - Aproximadamente 780m² 
(setecentos e oitenta metros quadrados) de área 
construída, composta dos seguintes ambientes: 
recepção, 04 (quatro) salas divididas e adaptadas para 
atendimento individual, 02 (dois) banheiros 
adaptados para deficientes, 06 (seis) salas, todas em 
cerâmica porcelanato, 02 (dois) terraços grandes, sala 
de estar grande com 04 (quatro) ambientes, 05 (cinco) 
suítes grandes, sala íntima, sala de refeição, cozinha, 
despensa, 02 (dois) dormitórios para funcionários 

Locação 

23077.065749/2016-80 Escola Multicampi de Ciências Médicas - Composto 
de salão grande com capacidade de atendimento de 
10(dez) leitos, 08 apartamentos cada um com dois 
leitos, armário, wc completo, dotado de oxigênio, ar 
comprimido, vácuo, posto de enfermagem e sala de 
enfermagem com wc, sala de repouso com wc, sala 
de utilidade de lavagem 02 (dois) consultórios com 
laboratórios, ficando com uma área de  aproximada 
de 2.087,80 m2 

Locação 

23077.023816/2016-99 Instituto Metrópole Digital - 1º andar de prédio 
residencial, com acesso pela lateral direita, 
construído em alvenaria, coberto com laje em 
concreto e telhas brasilite, piso cerâmico, portas em 
madeira e janelões em ferro e vidro(tipo) basculante 
com 03 quartos sendo 01 suíte, cozinha, e banheiro 
social 

Locação 

23077.26358/2014-88 Construção do prédio anexo ao Centro Vocacional de 
Tecnologia do Instituto Metrópole Digital 

Construção (Fase de 
Projeto) 

23077.041848/2009-47  Construção da 1ª etapa do Centro de Convenções da 
UFRN (teatro e salas múltiplo uso) 

Construção (Fase de 
Projeto) 

  
 
Em geral os projetos de construção e reforma analisados possuem estudos de demanda, exceto 
em relação ao Processo no 23077.030055/2009-01, que trata da Construção do Centro de 
Pesquisa (Instituto Internacional de Neurociências Edmond e Lily Safra) e da Construção da 
Escola Base (Lygia Maria Rocha Leão Laporta), em Macaíba-RN. 
 
Registre-se que estas obras (Processo no 23077.030055/2009-01) correspondem ao “Campus 
do Cérebro”, projeto concebido pelo neurocientista brasileiro Prof. Miguel Ângelo Laporta 
Nicolelis, representado primeiramente pela Associação Alberto Santos Dumont de Apoio à 
Pesquisa (AASDAP), e finalmente pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont 
(ISD).  
 
 
2.1.2. Diante da decisão de investir ou locar, há imóveis próprios subutilizados que 
poderiam ser utilizados no lugar dos novos? 
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Foram realizadas visitas ao Campus Central da UFRN, localizado em Natal, com o objetivo 
de verificar possível existência de prédios subutilizados. Nessas visitas, não foram 
encontrados indícios da existência de imóveis com características de subutilização. 
 
Com relação aos imóveis localizados em Natal, fora do Campus Central, foi constatada a 
existência de um imóvel desocupado, a saber, o prédio onde funcionava a Secretaria de 
Tributação Municipal (antiga Faculdade de Farmácia), que estava cedido ao Município de 
Natal desde junho/2008, tendo sido devolvido em 2016 à UFRN em razão de ausência de 
condições de funcionamento. Este prédio está inserido em área de preservação do patrimônio 
histórico do município, sendo integrante de programa de recuperação do patrimônio histórico, 
com financiamento através do IPHAN/Ministério das Cidades. Até o presente, entretanto, não 
foram concretizadas as mencionadas reformas. 
 
 
 
2.1.3. Há obras paralisadas ou atrasadas com impacto financeiro ou social? 
 
Sim, há obras paralisadas com impacto financeiro e social: 
 
2.1.3.1. Construção da Residência Universitária da Escola Agrícola de Jundiaí. 
 
A obra, contratada incialmente com a empresa SERPE - Serviços, Projetos e Execuções Ltda, 
por meio do Contrato no 108/2011, está paralisada desde o segundo semestre de 2014, com 
aproximadamente 95% de execução. 
 
2.1.3.2. Ampliação do Prédio dos Centros Acadêmicos do Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas – UFRN – Contrato 58/2013. 
 
A obra de ampliação (Contrato no 58/2013 com a empresa SERPE - Serviços, Projetos e 
Execuções Ltda) foi embargada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 
(SEMURB), estando paralisada desde agosto de 2014, com aproximadamente 47% de obra 
realizada. 
 
2.1.4. Os valores pagos pelo aluguel de imóveis de terceiros estão condizentes com o 
mercado e/ou com valores de referência e são repactuados periodicamente? 
 
Comparação entre os valores estabelecidos nos contratos e os valores praticados pelo mercado 
para imóveis similares, em anúncios de sites de aluguéis, demonstrou que não há indícios de 
sobrepreço/superfaturamento dos aluguéis. 
 
Foram ainda analisados os contratos e valores desembolsados ao longo das vigências destes, 
e ficou comprovada a adequação dos reajustes, de acordo com os índices previstos 
contratualmente. 
 
Comparativo entre os valores contratados e reajustados e os valores médios obtidos por meio de pesquisa de 

mercado 
Contrato Processo Valor 

Contrato 
(R$) 

Valor 1º 
Aditivo 

(R$) 

Valor 2º 
Aditivo 

(R$) 

Valor 3º 
Aditivo 

(R$) 

Valor Médio 
de Mercado 

(R$) 
20/2016 23077.014408/2016-46 20,85 20,85 N/A N/A 23,46 
04/2017 23077.023816/2016-99 10,94 11,21 N/A N/A 13,05 
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18/2014 23077.010692/2014-10 26,18 27,92 26,18 27,34 28,20 
59/2016 23077.065749/2016-80 19,59 19,59 N/A N/A 19,29 

Fonte: Processos citados acima e pesquisa no site www.vivareal.com.br em 14 de março de 2018. 
 
 
 
  
##/Fato## 

 
 
2.2 Em que medida o processo de escolha dos outorgados é feito de maneira a não 
beneficiar determinado particular e com prevalência do interesse público? 

2.2.1. As outorgas de uso de espaço físico são precedidas de formulação de estudos sobre 
a demanda por serviços, com abrangência suficiente e diagnóstico preciso sobre serviços 
a serem disponibilizados para a comunidade universitária? 

Verificou-se a existência de estudo de demanda realizado durante o exercício de 2009 para 
reestruturação do Centro de Convivência que, no entanto, não foi considerado e demonstrado 
nos processos de cessão de espaços na UFRN. Em relação às cantinas, foi verificada a 
existência de uma incipiente tentativa de debate com a comunidade universitária com 
participação pouco expressiva de alunos, mas com potencial de ser ampliado.  

2.2.2. O instrumento utilizado para a outorga de uso dos imóveis é adequado, evitando-
se a utilização de instrumentos mais precários para perpetuação de uso por particulares 
em situação irregular? 

As outorgas vigentes foram formalizadas mediante contrato analisado pela Procuradoria 
Jurídica da UFRN, considerado o atendimento da legislação quanto à necessidade de licitação 
e prazo definido. 

2.2.3. No caso de inviabilidade de competição ou de esta ser dispensável, a unidade 
formaliza processos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, em conformidade aos 
parâmetros legais, especialmente quanto à necessidade de manifestação prévia do órgão 
jurídico e previsão de ressarcimento pelo uso de bens das IFES por Fundações de Apoio? 

Para os processos analisados referentes a outorgas vigentes houve a formalização da dispensa 
ou inexigibilidade e análise pela Procuradoria Jurídica da UFRN. 

Os contratos nº 16/2008, referente ao uso de espaço referente a uma revistaria, e 21/2011, para 
prestação de serviços de fornecimento de lanches, além de expirados, foram firmados 
indevidamente com fundamento em dispensa de licitação 

De forma geral, os contratos de outorga são firmados por inexigibilidade de licitação, 
especialmente os firmados com as instituições bancárias: Banco do Brasil, Caixa Econômica 
Federal e Santander; cooperativas cultural e de crédito; Caixa Assistencial Universitária do 
Rio Grande do Norte (plano de saúde); associação de professores; e sindicato de docentes. 

A UFRN fundamentou de forma insuficiente a inexigibilidade de licitação para firmar o 
contrato nº 60/2013 com o Banco Santander, justificando transtorno administrativo com a 
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troca dos vínculos já formados. No entanto, a avaliação foi limitada, não sendo considerados, 
por exemplo, estudantes e servidores que não possuem vínculo com as agências localizadas 
no Centro de Convivência da UFRN, mas que podem utilizar serviços bancários e estão 
fisicamente presentes no dia a dia da Universidade. 

Nesse contexto, ainda não foram considerados os possíveis benefícios como redução de taxas 
que poderiam advir de licitação. 

Especificamente quanto a situação da Fundação de Apoio da UFRN, o contrato relativo à 
cessão do uso do imóvel por ela ocupado não se encontra vigente desde 2013, no entanto as 
previsões de ressarcimento pelo uso de outros espaços durante a realizações de projetos 
encontram-se previstos nos instrumentos específicos cujo objeto é a execução do 
projeto/obra/serviço. 

2.2.4. As concorrências, quando necessárias, são elaboradas de acordo com os 
parâmetros legais, com a devida publicidade, e com condições isonômicas (inclusive no 
julgamento das propostas), visando evitar seu direcionamento? 

Dos processos analisados, verificou-se que foi realizado processo licitatório para a concessão 
de um espaço de farmácia, para venda de livros e para cantinas, sendo que apenas para as 
cantinas há contrato vigente decorrente de processo licitatório, cujos editais do Pregão 
Presencial foram publicados no Diário Oficial da União e internet, sendo previstas condições 
isonômicas para o julgamento. 

Ainda assim, há espaços de cantinas cujo contrato se expirou há anos sem que sejam adotadas 
providência para realização de nova licitação, como é o caso dos contratos nº 16/2007 e 
21/2011. 

2.2.5. Os valores das outorgas de uso dos espaços físicos estão condizentes com o mercado 
e/ou valores de referência? 

Os valores fixados nos contratos de outorga nº 56/2008 e 55, 56, 57 e 58/2015 relativos à 
cessão de imóveis da UFRN a sindicato de docentes, associação de professores, plano de saúde 
e cooperativa cultural e de crédito, são inferiores ao preço de mercado, em descumprimento 
ao § 4º do Art. 2º da Lei nº 6.120, de 15 de outubro de 1974 e, apesar de a justificativa utilizada 
para fundamentar a redução do preço estar prevista em resolução, as condições de 
contrapartida necessárias para que as entidades façam jus à redução de preço não são 
devidamente fixadas, impedindo qualquer forma de avaliação de seu cumprimento. 

Em relação ao sindicato, cabe frisar que o contrato de outorga não se encontra vigente desde 
2013 e, apesar de o valor da remuneração ser reduzido da mesma forma que as demais 
associações e cooperativas, não é associação e, portanto, não se enquadra na regra da 
Resolução nº 17/2013-CONSAD, de 25 de abril de 2013. 

2.2.6. As outorgas de uso de espaços físicos preveem contrapartida onerosa? 
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A UFRN possui atualmente dois contratos de cessão de uso de imóveis/frações de imóveis 
sem contrapartida pecuniária, em desacordo com o art. 5º da Lei 6.120, de 15 de outubro de 
1974: 70/2014 e 30/2016. 

  
##/Fato## 

 
 
2.3 Em que medida os contratos de outorga de espaços físicos são formalizados de 
acordo com os ditames legais e possuem adequado controle quanto ao seu 
acompanhamento da execução? 

2.3.1. Os contratos possuem as cláusulas essenciais legais e passam por aprovação da 
assessoria jurídica? 

Os contratos vigentes formalizados pelo dirigente da instituição, de forma geral, passaram por 
análise da Procuradoria Jurídica da UFRN e contém cláusulas relativas à utilização do imóvel 
apenas para o fim específico a que se destina, responsabilidade do outorgante pela limpeza, 
conservação, segurança, tributos e outras despesas em decorrências instalações como água, 
energia elétrica, telefone, obrigações legais decorrentes da atividades, danos causados ao 
imóvel ou a terceiros decorrentes da execução do contrato, encargos trabalhistas, 
previdenciários e comerciais resultantes do emprego de mão-de-obra, além da impossibilidade 
de transferência do uso e de realização de alterações de infraestrutura sem consulta prévia. 

No entanto, não foram realizadas as alterações contratuais necessárias nos contratos nº 55 a 
58/2015, citadas expressamente nos pareceres jurídicos como condição para aprovação, de 
forma a atender o artigo 13 do Decreto nº 3.725, de 10 de janeiro de 2001. 

2.3.2. Há utilização de espaços físicos sem amparo contratual ou com contrato expirado? 

A UFRN possui atualmente onze contratos de outorga de uso de imóveis/frações de imóveis 
por terceiros com vigência expirada, mas cujo espaço continua ocupado. 

Além disso, foi verificada a prorrogação contratual indevida e após o encerramento da 
vigência do instrumento anterior, sendo assinados retroativamente e desconsiderados 
requisitos apontados reiteradamente por pareceres jurídicos, decisão quanto a prorrogação 
contratual com antecedência insuficiente para os trâmites necessários e sem opção de 
considerar a sua não realização por não ser vantajoso para a administração, além da ausência 
de demonstração das providências quanto ao não cumprimento contratual por parte de 
cessionária. 

2.3.3. Os reajustes pactuados contratualmente estão sendo devidamente aplicados? 

Para os contratos onerosos de outorga de uso de imóveis/frações de imóveis da UFRN 
onerosos, verificou-se que há previsão de reajuste pelo IGP-DI. No entanto, como os reajustes 
não estão sendo mais aplicados para os contratos com vigência expirada, mas os imóveis 
permanecem ocupados, a ausência de renovação com a aplicação dos reajustes devidos 
caracteriza prejuízo para a UFRN. 
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2.3.4. Os ressarcimentos relativos às despesas comuns estão sendo pagos? 

Não há previsão contratual de ressarcimento de despesas relacionadas ao consumo de água e 
energia elétrica para o contrato nº 83/2013 referente à cessão de fração de imóvel da UFRN 
para um espaço de farmácia.  
 
Para os contratos nº 56 e 61/2008; 55, 56 e 58/2015, apesar de haver previsão contratual, em 
relação a 2016 e 2017, foram identificados ressarcimentos referentes a despesas de telefone 
nos meses de setembro a dezembro de 2016 e outubro de 2017 em relação ao contrato nº 
55/2015.  
 
Não foram identificados ressarcimentos referentes às demais despesas e meses referentes ao 
contrato nº 55/2015 e a qualquer despesa comum em relação aos demais contratos, arcando a 
Universidade com o prejuízo decorrente da utilização dos cessionários nos espaços da UFRN 
dos serviços de água, luz e telefone sem ressarcimento. 
 
2.3.5. Os valores pactuados no contrato estão sendo devidamente recolhidos e 
registrados? 

Verificou-se a ausência de recolhimento de valores previstos contratualmente relativos aos 
contratos nº 83/2013 e 07/2015. 

2.3.6. A atuação dos fiscais dos contratos é adequada, inclusive com relação a atuação 
em caso de inexecução total ou parcial do contrato? 

Verificou-se a ausência de atuação de fiscais em relação aos quinze contratos de outorga 
analisados sob este aspecto, dos quais dez sequer possuem fiscais designados. Quanto ao 
contrato nº 07/2015, cujo processo foi analisado relativamente à licitação, pôde-se identificar 
atuação de fiscalização apenas em 2016 a partir de relatórios constantes no processo, ainda 
assim emitidos por servidor não designado como fiscal. 

  
##/Fato## 

 
 
2.4 A universidade está tomando as devidas providências com relação às ocupações 
irregulares de espaços físicos dos seus campi? 

As ocupações irregulares de espaços da UFRN pela Unicoopes, Natalcard e 38 quiosques 
atualmente presentes no Centro de Convivência não atendem as condições legais para cessão 
de bem público, não possuindo sequer vínculo jurídico com a Unidade Gestora para que a 
mesma possa se resguardar de eventuais disputas judiciais ou cobrar dos cessionários 
condutas, procedimentos e desempenhos visando ao atingimento dos objetivos pretendidos 
com as cessões e contribuindo para a missão da Universidade. 

  
##/Fato## 

 
 
 
3. Conclusão 
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Verificou-se, por meio do presente trabalho, que o macroprocesso finalístico “Gestão dos 
Espaços Físicos” apresenta os seguintes aspectos que contribuem para o alcance da missão da 
unidade: 

- Adequação dos valores (e reajustes) desembolsados com aluguéis dos imóveis analisados; 

- Os processos analisados de construções/reformas de imóveis utilizados pela UFRN em geral 
possuem estudos de demanda e aprovação superior de órgão colegiado.   

Por outro lado, verificou-se que os seguintes aspectos constituem obstáculos para o 
atingimento da sua missão: 

- Motivação inadequada demonstrada em processos de cessões de espaços físicos, 
desconsiderando-se estudo de demanda existente; 

- Utilização inadequada dos instrumentos da dispensa e inexigibilidade de licitação para 
fundamentar a firmatura de contrato de outorga; 

- Ausência de cláusulas contratuais previstas no art. 13 do Decreto nº 3.725, de 10 de janeiro 
de 2001; 

- Valores das outorgas inferiores aos de mercado; 

- Outorgas de uso de espaço físico sem contrapartida pecuniária; 

- Imóveis utilizados por terceiros com contrato expirado; 

- Ausência de aplicação dos índices de reajuste dos valores das contrapartidas, de 
recolhimento de valor previsto contratualmente e de ressarcimento de despesas comuns com 
água e energia elétrica; 

- Prorrogação contratual indevida e após o encerramento da vigência do instrumento anterior, 
sendo desconsiderados requisitos apontados reiteradamente por pareceres jurídicos; 

- Ausência e/ou insuficiência de atuação de fiscais para acompanhamento dos contratos de 
outorga; 

- Ocupação irregular de imóveis no centro de convivência da UFRN; 

- Existência de duas obras paralisadas por período superior a três anos com impacto financeiro 
e social. 

Nesse contexto, conclui-se que, para que a unidade cumpra adequadamente a sua missão 
institucional, é necessário adequar sua política de outorga de espaços físicos ao estudo 
existente, atualizando-o de forma a espelhar as reais necessidades de atividades a serem 
realizadas mediante a cessão a fim de contribuir para o alcance de seus objetivos institucionais, 
providenciando, conforme o caso, a devida licitação, adequações dos instrumentos de 
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contrato, avaliação da vantajosidade de prorrogações, encaminhamentos à procuradoria 
jurídica com prazo adequado. Além disso é necessário criar e adequar mecanismos de controle 
de forma que seja realizado monitoramento da vigência e cumprimento dos contratos de 
cessão de espaço físico.  
 
Faz-se necessário, ainda, tornar mais céleres os processos administrativos necessários para 
retomadas de obras paralisadas. 
 
As recomendações registradas neste relatório serão acompanhadas por meio do Plano de 
Providências Permanente da Unidade.  

 
Natal/RN, 14 de agosto de 2018. 

 
 
 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 
Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande Do Norte 
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_______________________________________________ 
Ordem de Serviço nº 201702639 
 
1 Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 

1.1 Funcionamento das Universidades Federais  

1.1.1 Funcionamento das Universidades Federais  

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 
Motivação inadequada demonstrada em processos de cessões de espaços físicos, 
desconsiderando-se estudo de demanda existente. 
 
Fato 
 
Foi verificada a existência de 27 contratos de outorga de uso de imóveis/frações de imóveis 
da UFRN por terceiros, dos quais nove se referem a espaços de cantinas, um posto de correio 
e três agências bancárias, cujos objetos são previstos no Decreto nº 3.725, de 10 de janeiro de 
2001 como atividades que se relacionam à finalidade pública. Os processos relativos aos 
demais 14 contratos, no entanto, não contemplam documentos que demonstrem serem 
fundamentados em estudos de demanda que demonstrem a ocupação planejada dos espaços 
físicos da Universidade. 

Como exemplo é possível citar despacho de 17 de julho de 2015 constante do Processo nº 
23077.051125/2015-02, referente ao Contrato nº 57/2015, acerca do interesse na manutenção 
das instalações da entidade cooperativa no Centro de Convivência da UFRN: 

“Com efeito, essas cooperativas e associações, instaladas há diversos anos, nas dependências 
no Centro de Convivência, prestam uma série incomensurável de importantes serviços [...] 
impende registrar que tais cooperativas e associações foram pensadas e constituídas 
preponderantemente por servidores desta Universidade, para prestarem serviços atinentes à 
respectiva área de atuação para a comunidade universitária, razão pela qual se justifica a 
manutenção das suas instalações no Centro de Convivência.” 

O despacho ainda cita a previsão legal, registrando o disposto no Decreto nº 3.725/2001, 
segundo o qual é possível a Administração Pública efetuar a cessão de bens, desde que para 
atendimento das necessidades da Instituição e de seus servidores. 

E conclui: “Reitere-se, as cooperativas e associações estão instaladas no Centro de 
Convivência, prestando seus importantes serviços à comunidade universitária em geral, há 
bastante tempo, fazendo parte indissociável daquele espaço. Por fim, não podemos olvidar a 
significativa atuação dessas entidades no desenvolvimento desta Universidade, de modo que 
dar-lhes apoio nada mais significa do que o reconhecimento formal desse importante papel 
que têm desempenhado na história da UFRN.” 
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A justificativa para essas ocupações demonstrada nos processos se refere ao tempo da 
ocupação, não sendo suficiente para demonstrar que as cessões atendam às necessidades da 
comunidade universitária. 
 
Nesse contexto, verificou-se a existência de estudo de demanda realizado durante o exercício 
de 2009 para reestruturação do Centro de Convivência que, no entanto, não foi considerado e 
demonstrado nos processos de cessão de espaços na UFRN. 
 
Ainda que os processos não contemplem o estudo, no entanto, há que se ressaltar sua 
existência, sendo possível identificar similaridades entre necessidades detectadas de demanda 
e o tipo de serviço oferecido pela UFRN por meio de cessão de imóveis, embora existam 
oportunidades de adequação que poderiam ser consideradas como melhoria no atendimento 
das necessidades dos usuários a partir do estudo, mesmo sem novas construções, e 
demonstradas nos processos de cessão. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
A ausência de demonstração da utilização do estudo de demanda como fundamento nos 
processos para cessão de espaços físicos se deve especialmente à percepção de 
indissociabilidade entre os ocupantes de alguns espaços e os espaços que ocupam devido à 
duração prolongada e sustentada por mais de uma gestão e administração, o que dificulta uma 
atitude da gestão atual em produzir alterações substanciais nas circunstâncias atuais. 
 
A questão da indissociabilidade encontra-se expressa em despacho de 17 de julho de 2015 
assinado pela Pró-reitora de recursos humanos e que trata de manifestação quanto ao interesse 
na manutenção das instalações de uma entidade cooperativa no Centro de Convivência Djalma 
Marinho, no entanto o entendimento exarado se refere às associações e cooperativas lá 
instaladas. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201702639/01, a unidade gestora apresentou a 
seguinte manifestação: 

“Especificamente em relação à existência de estudo sobre a demanda de serviços de modo a 
fundamentar a outorga de uso desses espaços algumas considerações devem ser feitas. 
Atualmente, são objeto de cessão onerosa, espaços destinados a: bancos, livrarias, serviços 
postais, restaurantes e lanchonetes. Algumas dessas cessões, pelo seu caráter de prestação de 
serviços à comunidade universitária, como é o caso das cessões para os bancos e para as 
cantinas dos setores de aula, estão presentes nesta UFRN há décadas, não sendo necessária, 
para elas, a realização de estudo de demanda prévio, uma vez que essas necessidades já são 
amplamente reconhecidas nesta instituição.  Algumas dessas cessões estão orientadas no 
interesse da Instituição em disponibilizar serviços à Comunidade Acadêmica através de 
associações e cooperativas constituídas preponderantemente por servidores ativos e inativos 
da UFRN ou por agências bancárias com as quais, em razão do interesse público e por 
exigência legal, membros da comunidade acadêmica e da Administração tenham de manter 
vínculo formal (bolsistas CAPES, CNPq; pesquisadores com projetos aprovados no CNPq, 
FINEP;  operacionalização da Conta Única do Tesouro Nacional na execução financeira) e 
ainda pela comunidade universitária, nas suas relações pessoais (contas para recebimento de 
salários). 
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Quando das renovações das cessões, e buscando atender à comunidade universitária, as 
condições do modelo de cessão são revisadas, buscando aprimorar e/ou trazer contrapartidas 
para a comunidade. Nesse sentido, destacamos os dois últimos processos licitatórios para a 
cessão de uso das cantinas dos setores de aula, os quais asseguraram a realização de desconto 
a ser dado pela Cessionária para o preço do serviço ofertado em relação ao valor de referência, 
conforme estabelecido no Projeto Básico da Licitação. Em relação aos cessionários 
localizados no Centro de Convivência cujas pessoas jurídicas sejam constituídas na forma de 
associações ou de cooperativas sem fins lucrativos, com atuação nas áreas de educação, 
cultura, assistência social ou saúde ou que atendam a razões de interesse público, a incidência 
dos percentuais de desconto estabelecidos na Resolução nº 17/2013-CONSAD, de 25 de abril 
de 2013, anexo X (alterada pela Resolução nº 020/2014-CONSAD, de 17 de julho de 2014, 
anexo XI) está condicionada à apresentação de contrapartidas à comunidade universitária a 
serem fixadas nos respectivos contratos, em conformidade com a natureza do serviço prestado, 
mediante proposta a ser submetida à cedente (UFRN).   
 
Por outro lado, para a outorga de uso de serviços ainda não demandados, informamos que, a 
partir da demanda levantada, são realizados debates/audiências com a comunidade a fim de 
que haja transparência e equidade na tomada de decisão do modelo a ser escolhido. Nesse 
sentido, destacamos recentemente a realização de audiências junto à comunidade estudantil 
para a solução visando ao fornecimento de lanches rápidos, a qual culminou na realização de 
licitação visando à cessão de uso dos espaços tipo “quiosques”, cujo projeto e modelo foi 
amplamente discutido com a comunidade. Seguem em anexo atas das reuniões realizadas com 
a comunidade (anexo XII) e ainda Parecer Técnico nº 716/2016-DPO/INFRA, anexo XII, que 
subsidiou a realização da licitação para cessão dos referidos espaços.” 
 
Por meio do Memorando nº 107/2018-PROAD, de 7 de agosto de 2018, a UFRN acrescentou: 
“A primeira constatação apresentada no relatório trata da ‘Ausência de estudos de demanda 
que subsidiem as cessões de espaços físicos’, recomendando-se, ao fim, que a UFRN realize 
estudos que envolvam o levantamento das reais necessidades da comunidade universitária em 
relação aos serviços disponíveis de forma a adequar a política de cessão de espaços físicos da 
UFRN às demandas reais e atuais dos usuários.  

A recomendação pautou-se na análise do Controle Interno de que, com exceção das cessões 
para os serviços de fornecimento de lanches (quiosques e cantinas), para as demais cessões 
não se demonstrou haver estudo de demanda sobre as necessidades da comunidade, sendo 
justificado por esta Universidade que essas ocupações já aconteciam há décadas, sendo 
amplamente reconhecidas na comunidade universitária.  

Face a essa análise, a constatação dessa CGU foi no sentido de que não há/houve estudos de 
demandas que subsidiem as cessões dos espaços físicos.  

Essa constatação, por seu turno, voltou-se para as ocupações presentes do Centro de 
Convivências desta UFRN. E, nesse sentido, é que pedimos reforma da constatação dessa 
CGU, uma vez que, quando da elaboração do Plano de Reestruturação do Centro de 
Convivências a UFRN realizou pesquisa para levantamento das necessidades e anseios da 
comunidade universitária a fim de subsidiar: I – eventuais intervenções estruturais no Centro 
de Convivências; II – Motivar as eventuais cessões dos espaços a serem cedidos pela UFRN.  
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As perguntas direcionadas a toda a comunidade universitária usuária dos Sistemas SIG 
(estudantes, servidores técnico-administrativos e docentes) foram as seguintes: 1) 
identificação do usuário 2) O que você acha que deve estar presente no Centro de 
Convivências entre as opções abaixo? (Foram dadas as opções de espaços que constam nas 
respostas). 3) Quais outros espaços você sugere que não foram citados nas opções acima? 4) 
Quais observações você tem sobre esse assunto?  

Os resultados constam do documento em anexo (Doc 01), do qual podemos extrair que, na 
pergunta de lista fechada (item 01), houve uma forte sinalização da comunidade universitária 
para a manutenção dos serviços atualmente presentes no Centro de Convivências (restaurante, 
farmácia, bancos, livraria, entre outros), realizados pelos cessionários através de Contratos de 
Cessão, conforme demonstra o gráfico abaixo: 
 

 
 
Fonte: Pesquisa direcionada à Comunidade Universitária através dos Sistemas SIG (2010/2011) 
 
Já com relação ao questionamento de lista aberta (item 02), foram sugeridos os serviços 
listados no gráfico abaixo, os quais, em grande parte, estão atualmente disponíveis no Centro 
de Convivências da UFRN, havendo a perspectiva de inclusão das novas demandas no Projeto 
de Ampliação do Centro de Convivências. 
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Fonte: Pesquisa direcionada à Comunidade Universitária através dos Sistemas SIG (2010/2011)  
 
Assim, a pesquisa cujos dados ora são apresentados, reforça a resposta anterior desta 
Universidade no sentido de o planejamento das demandas das atuais cessões do Centro de 
Convivências ter sido pautado no reconhecimento e consolidação dessas demandas na 
Instituição (comunidade universitária), uma vez que há a confirmação dos serviços que 
atualmente são prestados pelos diversos cessionários que estão atuando naquele centro.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Primeiramente vale destacar a existência uma tentativa de debate com a comunidade 
universitária, ainda que incipiente, com participação pouco expressiva de alunos, mas com 
potencial de ser ampliado. 
 
Em relação aos cessionários localizados no Centro de Convivência cujas pessoas jurídicas 
sejam constituídas na forma de associações ou de cooperativas sem fins lucrativos, a existência 
de previsão de contrapartidas não torna a atividade necessária, além disso, há fragilidades na 
definição e monitoramento das contrapartidas, conforme demonstrado em item próprio deste 
relatório.  
 
A questão principal, no entanto, é a ausência de demonstração nos processos de cessão o 
fundamento adequado para que sejam considerados como demandas para atendimento das 
necessidades da comunidade universitária. Nesse contexto, não é possível justificar cessões 
no fato de que “estão presentes nesta UFRN há décadas, não sendo necessária, para elas, a 
realização de estudo de demanda prévio, uma vez que essas necessidades já são amplamente 
reconhecidas nesta instituição.” 
 
Não é possível acatar este tipo de justificativa tendo em vista que as demandas não são 
imutáveis, nem de instituições, nem de pessoas. As demandas são alteradas por diversas 
razões: crescimento da instituição, ou diminuição, mudança na composição, no ambiente 
interno e externo que influencia o interno, que altera quantitativa e qualitativamente não só as 
necessidades, mas a forma como uma mesma necessidade é atendida ao longo do tempo. 
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Em décadas é possível haver alteração em todo o corpo docente, discente, de servidores e 
terceirizados de uma instituição de educação, inclusive o crescimento da UFRN ao longo das 
últimas décadas é evidente e inegável, com novas construções, novos cursos, nova 
administração, novos servidores, novas formas de administrar. Mudam as pessoas, muda o 
ambiente, mudam as necessidades e, com o passar do tempo e avanço da tecnologia os meios 
de atendimento. 
 
O administrador público não pode se furtar ao desafio de adequar os recursos disponíveis às 
necessidades atuais da instituição. 
 
Nesse contexto, cabe citar os seguintes trechos da publicação do Tribunal de Contas da União 
– TCU intitulada 10 Passos para Boa Governança:  
 
“Governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de liderança, 
estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da 
gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da 
sociedade. Cada vez mais a sociedade tem demandado dos governantes racionalização dos 
gastos públicos, equilíbrio fiscal, estabilidade monetária e investimentos em infraestrutura, 
saúde, educação, mobilidade urbana, habitação e segurança. A boa governança de 
organizações públicas contribui para a superação desses desafios.” 
 
“Considerando o necessário foco das organizações públicas na prestação de serviços de 
qualidade, o alinhamento de suas ações com as expectativas dos usuários e demais partes 
interessadas é fundamental para a otimização dos resultados. De forma geral, os gestores 
precisam satisfazer uma gama complexa de objetivos políticos, econômicos e sociais. Logo, 
o modelo de governança adotado deve propiciar o equilíbrio entre as legítimas expectativas 
das diferentes partes interessadas.” 
 
Para tanto, o conhecimento das expectativas e interesses da comunidade universitária é 
fundamental e o gestor deve procurar a cada momento encontrar novos e melhores meios de 
atendê-las. 
 
Em relação ao estudo apresentado, realizado durante o exercício de 2009, cabe ressaltar a sua 
existência, restando necessária a demonstração de sua efetiva utilização para fundamentar as 
cessões realizadas pela UFRN, adequando cada vez mais os espaços ocupados às demandas 
levantadas. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Utilizar os estudos realizados acerca das necessidades da comunidade 
universitária para fundamentar os processos de concessão ou prorrogação de contratos de 
concessões de uso de espaços físicos na UFRN, demonstrando nos processos que estão sendo 
consideradas às demandas reais e atuais dos usuários, atualizando os estudos em intervalos de 
tempo definidos não inferiores a cinco anos de forma a monitorar as eventuais mudanças de 
comportamento e necessidades dos usuários de serviços da UFRN. 
 
 
1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 
Utilização inadequada dos instrumentos da dispensa e inexigibilidade de licitação para 
fundamentar a firmatura de contrato de outorga. 
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Fato 
 
Dos processos de outorga analisados, verificou-se que foi realizado processo licitatório para 
a concessão de um espaço de farmácia, para venda de livros e para cantinas, sendo que apenas 
para as cantinas há contrato vigente decorrente de processo licitatório.  

Ainda assim, há espaços de cantinas cujo contrato se expirou há anos sem que sejam adotadas 
providência para realização de nova licitação, como é o caso dos contratos nº 16/2007 e 
21/2011, cujos vencimentos expiraram em 31 de julho de 2013 e 14 de agosto de 2013, 
respectivamente. O contrato nº 16/2008, relativo à cessão de espaço para uma revistaria se 
encontra na mesma situação, expirado e sem providência para realização de licitação.  

Os contratos nº 16/2008 e 21/2011, além de expirados, foram firmados indevidamente com 
fundamento em dispensa de licitação. 

O contrato nº 21/2011 para prestação de serviços de fornecimento de lanches foi firmado com 
fundamento legal no parágrafo único do artigo 2º da Lei 8.666/93, que trata do que se 
considera contrato para os fins da Lei, por dispensa de licitação que, no entanto, não é 
aplicável, pois não se enquadra nos casos previstos na referida Lei.  

A contratação foi realizada após a Unidade Gestora consultar a concessionária do contrato nº 
16/2007 sobre o interesse em incluir um trailer para fornecimento de lanche na Escola de 
Ciência e Tecnologia tendo em vista que não foi previsto espaço de lanchonete no projeto de 
construção do prédio. 

Nesse contexto, foi emitido o Parecer nº 002/2011 – ASJUR/PROAD, de 4 de janeiro de 2011, 
por pessoa que se denomina como acadêmica de direito e avalia a possibilidade de contratação 
para fornecimento de lanches em área determinada da UFRN como permissão de uso de 
natureza precária que “não está sujeita à Lei de Licitações, o que não significa que a licitação 
não deva ser feita sempre que possível, uma vez que é a forma justa de eleição.” 

Ainda que fosse possível acatar o posicionamento exarado no parecer, o mesmo trata a questão 
da contratação como urgente e orienta que a permissão seja efetivada “pelo prazo estritamente 
necessário para preparação das condições para que o competente procedimento licitatório 
seja deflagrado.” 

Ou seja, já naquela oportunidade houve orientação de se iniciar o procedimento licitatório 
para regularizar a questão, o que não foi feito até a presente data. 

Com relação a utilização deste tipo de parecer jurídico inadequado como balizador da atuação 
do gestor, atualmente não se demonstra mais possível, uma vez que os pareceres são emitidos 
pela Procuradoria Jurídica da UFRN e não mais por assessoria jurídica vinculada à Pró-
Reitoria de Administração. Ainda assim, cabe citar a inadequação para evitar que pareceres 
emitidos por qualquer outro profissional não vinculado a procuradoria jurídica sequer sejam 
considerados pelo gestor em suas decisões. 
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Ainda assim, a temporariedade da contratação expressa no parecer e outros documentos 
constantes do processo para a preparação de outra licitação vem se alongando desde 2011, 
pois, apesar de a vigência do contrato ter se encerrado em 2013, a execução sem cobertura 
contratual e/ou de procedimento licitatório persiste até o presente exercício. Apenas após o 
início deste trabalho de auditoria foi emitido o Memorando nº 045/2018 – DGC/PROAD, de 
23 de fevereiro de 2018, da Pró-Reitoria de Administração à Diretoria de Material e 
Patrimônio solicitando providência no sentido de dar início a processo licitatório. 

Ressalte-se que constam do processo três aditivos firmados, o último datado de 15 de fevereiro 
de 2013 com validade de seis meses, no entanto, nenhum foi submetido à assessoria jurídica. 

Da mesma forma que o contrato nº 21/2011, o contrato nº 16/2008 foi firmado com 
fundamento indevido em dispensa de licitação. 

O processo inicia com o Memorando nº 27/2008, de 20 de fevereiro, do Pró-Reitor de 
Administração ao procurador da Assessoria Jurídica da PROAD, mesma Pró-Reitoria de 
Administração, solicitando a emissão de parecer jurídico que “aponte para uma solução do 
problema sem que se corra o risco de novas ações judiciais e, ao mesmo tempo, seja 
assegurada receita pela ocupação do espaço sob análise.” 

O problema em questão se refere a tentativa de regularização de uma ocupação de espaço da 
UFRN por uma revistaria por pelo menos vinte anos e cujo proprietário teria ingressado com 
ação judicial para anular procedimento licitatório realizado em 2003 sem providências 
posteriores de resolução. 

Trecho do Parecer nº 61/2008 – ASJUR/PROAD, de 26 de fevereiro de 2008, traz o seguinte 
entendimento: 

“Se pode afirmar, com toda certeza, que a permissão de uso, a título precário, é o ato que 
melhor se aplica ao presente caso, não necessitando de licitação para ser firmado, não sendo 
ilegal o ato administrativo que permite diretamente tal avença, uma vez que se insere no poder 
discricionário do Administrador Público.” 

Importa frisar que pelo menos a firmatura de um contrato com a respectiva cobrança de 
aluguel diminui o prejuízo da UFRN pelo não recebimento de qualquer remuneração pelo uso 
do espaço, no entanto, a dispensa de licitação é indevida. Não se pode deixar de aplicar o 
instituto da Lei 8.666/93 na cessão de espaço por se tratar de permissão.  

O art. 2º da Lei 8.666/1993 estabelece que “as obras, serviços, inclusive de publicidade, 
compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando 
contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as 
hipóteses previstas nesta Lei.” 

E a cessão de espaço a um particular para fins de instalação de uma revistaria não está previsto 
nas hipóteses em que a licitação é dispensável. 
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Ressalte-se que constam do processo quatro aditivos firmados, o último datado de 31 de março 
de 2012 com validade de 12 meses, no entanto, nenhum foi submetido à assessoria jurídica. 

De forma geral, os demais contratos de outorga são firmados por inexigibilidade de licitação, 
especialmente os firmados com as instituições bancárias: Banco do Brasil, Caixa Econômica 
Federal e Santander; cooperativas cultural e de crédito; Caixa Assistencial Universitária do 
Rio Grande do Norte (plano de saúde); associação de professores; e sindicato de docentes. 

Em relação às instituições bancárias, cabe frisar que a inexigibilidade se fundamenta na 
inviabilidade de competição, pois o objetivo com a contratação no caso concreto é atender o 
maior número de servidores com vínculo bancário estabelecido nas agências do centro de 
convivência. Para demonstrar o atendimento consta do processo a informação de números 
absolutos relacionados a conta corrente de mais de 5000 servidores e pagamentos de mais de 
2.400 bolsas e, ainda, a informação que de 10.503 servidores ativos, inativos e pensionistas e 
contratos temporários que percebem pagamento pelo SIAPE, 5.789 recebem nas agencias 
localizadas no centro de convivência, detalhando os bancos. 

Em síntese, a UFRN entende que a renovação dos contratos mediante licitação prévia pode 
levar a um transtorno administrativo para a Universidade, haja vista os vínculos já formados. 

Apesar de ser razoável a justificativa do interesse em manter os mesmos bancos devido a 
transtornos de troca dos vínculos, especialmente em relação aos dois bancos oficiais com os 
quais a Universidade já obrigatoriamente mantém vínculos e cuja licitação já teria previsão 
de ser dispensada conforme inciso XXIII do artigo 24 da Lei 8.666/93, vale frisar que uma 
licitação para o terceiro banco poderia fazer com que fossem oferecidos mais benefícios à 
comunidade universitária por meio de redução de taxas.  

No entanto, considerando apenas a decisão quanto à utilização do instrumento de 
inexigibilidade e a suposta inviabilidade de competição cuja justificativa é o vínculo dos 
servidores com bancos, para fins de comprovação cabe contemplar os beneficiários da 
presença física dos bancos no campus universitário e que outros bancos poderiam oferecer 
outros benefícios para a comunidade acadêmica em caso de licitação.  

Ressalte-se que a necessidade de presença física está cada vez menor devido à informatização 
das transações, mas essa necessidade é mais ligada ao banco do que à agência. Mesmo aqueles 
com contas em agências fora do campus universitário, o vínculo com a instituição financeira 
pode justificar a presença de outro banco que não o Santander no campus. 

Nesse contexto, não é possível desprezar as informações de vínculos bancários dos demais 
4.714 servidores dentre os 10.503 servidores com a justificativa de que não possuem conta 
nas agências já existentes no campus. Se assim o for, a distribuição de servidores entre os três 
bancos é óbvia e será imutável, uma vez que são apenas estes que lá existem. 

Da mesma forma, não cabe desprezar informações quanto aos estudantes, que também fazem 
parte da comunidade universitária e utilizam os serviços bancários. São, inclusive, em maior 
número que os servidores/docentes e possuem maior necessidade de proximidade com bancos 
no campus universitário do que os inativos e pensionistas, por exemplo. 
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Nesse contexto, verificou-se que a UFRN utilizou inadequadamente a dispensa de licitação 
para firmar os contratos nº 16/2008 e 21/2011 e fundamentou de forma insuficiente a 
inexigibilidade de licitação para firmar o contrato nº 60/2013, inviabilizando a possibilidade 
de obter, por meio do devido processo licitatório, melhor oferta de serviços. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
A firmatura do contrato nº 21/2011 por dispensa de licitação deveu-se ao planejamento 
inadequado da obra relativa à Escola de Ciência de Tecnologia relativamente à ausência de 
previsão de espaço de cantina e a adoção de solução temporária de contratação de trailer junto 
a contratada de outro processo licitatório, no entanto, a continuidade da contratação até os dias 
atuais deveu-se a ausência de providências desde então para que fosse regularizado o espaço 
de cantina por meio de licitação. 
 
A firmatura do contrato nº 16/2008 por dispensa de licitação ocorreu para possibilitar a 
assinatura de contrato com o cessionário então ocupante do espaço e consequente cobrança 
pelo uso após licitação por ele questionada na justiça, sem que, no entanto, tenha-se, de fato, 
tomado providência para solução legal e definitiva da questão envolvendo essa cessão de 
espaço. 
 
Em relação à contratação do Banco Santander por inexigibilidade, deveu-se à escolha do 
gestor em evitar transtornos possivelmente ocasionados com mudanças nos bancos atuais 
presentes fisicamente no centro de convivência da UFRN e o entendimento de que a 
manutenção dos serviços prestados aos servidores atualmente atendidos seria suficiente para 
justificar a inviabilidade de competição. 
 
Além disso, verificou-se a existência do contrato de prestação de serviços financeiros e outras 
avenças nº 150/2009, de 21 de dezembro de 2009 com vigência de 60 meses, celebrado entre 
a UFRN e o Banco do Brasil, com a Funpec como aderente, cujo objeto se relaciona ao “apoio 
financeiro” à UFRN no montante de R$ 4 milhões distribuído entre esta Unidade Gestora (R$ 
2,4 milhões) e a Funpec (R$ 1,6 milhões) entre os anos de 2009 a 2013, que dispõe como 
obrigação da Universidade, entre outras, no parágrafo quarto da cláusula quarta: “A 
UNIVERSIDADE assegura ao BANCO não permitir a instalação de nenhuma outra 
instituição financeira em seus campi universitários, durante a vigência deste CONTRATO, 
exceto aquelas já existentes nesta data[...]”. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 325/18-R, de 05 de junho de 2018, a Unidade Gestora informou: 
“Especificamente em relação às constatações referentes aos contratos firmados indevidamente 
através de dispensas de licitação (objeto do item 1 da SA) e contratos de cessão expirados, 
informamos que as providências administrativas já foram reiteradas ou iniciadas visando à 
formalização dos novos contratos, seja a sua formalização viabilizada através de licitação, 
dispensa ou inexigibilidade, conforme for o caso.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Unidade Gestora não contestou o fato, mas informou sobre providências reiteradas ou 
iniciadas, no caso dos contratos nº 16/2007 e 21/2011 corresponde ao Memorando nº 45/2018 
– DGC/PROAD, de 23 de fevereiro de 2018, considerando o encerramento do prazo de 

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


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

133 

vigência dos contratos, solicita providências no sentido de dar início a Processo Licitatório. 
Ressalte-se que a vigência se encerrou em 2013 e a única providência apresentada para abrir 
licitação data de 2018, o que demonstra a incapacidade dos setores da UFRN em identificar e 
adotar providências tempestivas com vistas a garantir que a UFRN não mantenha vínculos 
com terceiros sem respaldo contratual. 
 
Cabe frisar que não foram verificadas providências ou justificativas relacionadas à 
inexigibilidade referente ao Banco Santander. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Apurar responsabilidade decorrente da contratação por dispensa de licitação 
e não realização de licitação por um período aproximado de cinco anos, mantendo-se uma 
prestação de serviço de fornecimento de lanches sem fundamento em contrato vigente e, ainda, 
assinatura de aditivo sem fundamento em parecer de assessoria jurídica. 
 
Recomendação 2: Ultimar as providências necessárias para finalizar o procedimento 
licitatório e realizar a contratação com vistas a substituir o Contrato nº 21/2011. 
 
Recomendação 3: Adotar providências efetivas com vistas a resolução da ocupação do espaço 
de revistaria no Centro de Convivência Djalma Marinho. 
 
Recomendação 4: Apurar responsabilidade decorrente da contratação por dispensa de licitação 
e não adoção de providências com vistas a regularizar a ocupação ilegal do espaço físico da 
revistaria no Centro de Convivência Djalma Marinho, mantendo-se o prestador de serviço sem 
fundamento em contrato vigente por um período aproximado de cinco anos e, ainda, assinatura 
de aditivo sem fundamento em parecer de assessoria jurídica. 
 
Recomendação 5: Realizar licitação para o espaço atualmente ocupado pelo Banco Santander 
ou, na hipótese de inexigibilidade, justificar adequadamente de forma a demonstrar de forma 
completa a inviabilidade de competição. 
 
 
1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 
Valores das outorgas a sindicato de docentes, associação de professores, plano de saúde 
e cooperativa cultural e de crédito inferiores aos de mercado. 
 
Fato 
 
Os valores previstos nos contratos de outorga nº 56/2008 e 55, 56, 57 e 58/2015, relativos à 
cessão de imóveis da UFRN a sindicato de docentes, associação de professores, plano de saúde 
e cooperativa cultural e de crédito, são inferiores ao preço de mercado. 

A tabela a seguir demonstra os valores pagos pelo espaço físico da UFRN no mesmo centro 
de convivência em relação ao m2 de área ocupada, pelos seguintes cessionários: 

Valor pago por m2 de área pelas outorgas analisadas 
Contrato Cessionário Área (m2) Valor mensal (R$)  Valor mensal por m2 (R$) 
56/2008 Sindicato dos docentes 240 871,66  3,63  
01/2010 Correios 62 1.000,13  16,13  
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66/2013 Caixa Econômica Federal 243 15.042,37  61,90  
67/2013 Banco do Brasil S/A 243 25.534,16  105,08  
56/2015 Cooperativa de Crédito 110 890,62 8,10 
57/2015 Plano de Saúde CAURN 280 1.511,37  5,40  
58/2015 Cooperativa Cultural 254 685,51  2,70  

Fonte: Contratos constante dos processos de outorga e extratos de recebimento de 2017 referente aos cessionários 

Os valores pagos por esses cessionários à UFRN são calculados de acordo com a Resolução 
nº 17/2013-CONSAD, de 25 de abril de 2013 (alterada pela Resolução nº 020/2014-
CONSAD, de 17 de julho de 2014), que prevê: 

“Art. 1º A remuneração dos imóveis cedidos pela UFRN, mediante cessão onerosa, é 
composta de duas parcelas, a primeira apurada com base na área física cedida (metros 
quadrados cedidos) e a segunda aferida pela carga dos equipamentos elétricos instalados na 
área objeto da cessão (Potência Nominal Instalada em kVA) e o respectivo consumo mensal 
de energia (Energia Consumida - kWh), através da seguinte fórmula:  

Remuneração (R$) = Área cedida (m2) x Avaliação da Área cedida (R$/m2) 

Art. 2º As áreas passíveis de cessão localizadas no Centro de Convivência Djalma Marinho 
terão sua base remuneratória deduzida a partir da avaliação de toda a edificação, 
considerado o Centro de Convivência como “imóvel atípico” na categoria de “Imóvel 
Institucional”, nos termos da ON-GEADE-004/2003 (itens 4.2.1 e 4.2.1.1), devidamente 
homologada pela Superintendência do Patrimônio da União.  

Art. 3º Os CESSIONÁRIOS cujas pessoas jurídicas sejam constituídas na forma de 
associações ou de cooperativas sem fins lucrativos, com atuação nas áreas de educação, 
cultura, assistência social ou saúde ou que atendam a razões de interesse público e sejam 
ocupantes de espaços físicos localizados no Centro de Convivência Djalma Marinho, terão 
redução na primeira parcela da remuneração devida à UFRN, apurada na forma prevista no 
art. 1º desta Resolução, nas proporções de 95% (noventa e cinco por cento) para a 
Cooperativa Cultural, 90% (noventa por cento) para a Caixa de Assistência de Saúde 
(CAURN) e para a Associação de Professores da UFRN (APURN) e 85% (oitenta e cinco por 
cento) para a Cooperativa de Crédito dos Servidores da UFRN (CREDSUPER).  

Parágrafo único. A incidência dos percentuais de desconto estabelecidos no caput deste 
artigo está condicionada à apresentação de contrapartidas à comunidade universitária a 
serem fixadas nos respectivos contratos, em conformidade com a natureza do serviço 
prestado, mediante proposta a ser submetida à Cedente (UFRN).” (Original sem grifo) 

Nesse sentido, pode-se depreender do dispositivo que há contrapartidas que devem ser fixadas 
nos contratos para que os cessionários façam jus ao desconto previsto na resolução. 

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201702639/01, a unidade gestora informou: 

“Em relação aos cessionários localizados no Centro de Convivência cujas pessoas jurídicas 
sejam constituídas na forma de associações ou de cooperativas sem fins lucrativos, com 
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atuação nas áreas de educação, cultura, assistência social ou saúde ou que atendam a razões 
de interesse público, a incidência dos percentuais de desconto estabelecidos na Resolução nº 
17/2013-CONSAD, de 25 de abril de 2013, anexo X (alterada pela Resolução nº 020/2014-
CONSAD, de 17 de julho de 2014, anexo XI) está condicionada à apresentação de 
contrapartidas à comunidade universitária a serem fixadas nos respectivos contratos, em 
conformidade com a natureza do serviço prestado, mediante proposta a ser submetida à 
cedente (UFRN).” (Original sem grifo) 

No entanto, não constam dos processos de outorga propostas ou aprovação da UFRN acerca 
do que seriam as contrapartidas dos cessionários. 

Os contratos vigentes não contêm fixação de contrapartidas ou indicação do que seria 
necessário e considerado contrapartida para fins de atendimento da condição expressa na 
resolução, impedindo qualquer forma de avaliação de seu cumprimento. Não há também 
previsão de penalidades para a ausência ou insuficiência da contrapartida. 

Os processos contêm documento emitido pelo cessionário intitulado Contrapartida da 
Cooperativa (ou CAURN ou APURN) contendo uma relação de serviços prestados a 
comunidade, o que corresponde a uma descrição de possíveis serviços realizados 
anteriormente e que poderiam ter sido consideradas contrapartidas. No entanto, não há 
parâmetro de comparação com algum serviço que tivesse sido fixado em época própria ou 
acordado previamente como contrapartida, ou avaliação quanto à efetiva realização, qualidade 
e suficiência dos serviços para fins de contrapartida. 

Nesse contexto, a situação atual demonstra que qualquer serviço realizado pelos cessionários 
em qualidade e quantidade poderia ser considerado como contrapartida, carecendo a UFRN 
de instrumentos de avaliação e cobrança. 

Em relação ao sindicato, apesar de o valor da remuneração ser reduzido da mesma forma que 
as demais associações e cooperativas, cabe frisar que não é associação e, portanto, não se 
enquadra na regra da Resolução nº 17/2013-CONSAD, de 25 de abril de 2013. 

Além disso, o contrato de outorga não se encontra vigente desde 2013, conforme citado em 
item próprio do relatório relacionado aos contratos expirados, não havendo qualquer indicação 
de contrapartidas à UFRN no processo de outorga ou justificativas quanto ao valor pago. 

Nesse contexto, verificou-se que a UFRN cedeu o uso de fração de seus imóveis a preços 
inferiores ao mercado e, apesar de a justificativa utilizada para fundamentar a redução do 
preço estar prevista em resolução, as condições não são adequadamente cumpridas. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
A manutenção dos contratos a preços inferiores ao mercado aos cessionários dos contratos nº 
56/2008 e 55, 56, 57 e 58/2015, relativos à cessão de imóveis da UFRN a sindicato de 
docentes, associação de professores, plano de saúde e cooperativa cultural e de crédito se deve 
a conjunção da percepção de indissociabilidade entre os ocupantes desses espaços e os espaços 
que ocupam, devido à duração prolongada e sustentada por mais de uma gestão e 
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administração, e a pressão dos cessionários no sentido de não alterar as circunstâncias atuais 
e, consequentemente, aumentar seus custos de funcionamento. Essas entidades são ligadas aos 
servidores, o que dificulta uma atitude da gestão atual, incluindo a reitora, Conselho de 
Administração e Pró-Reitoria de Administração, em contrariar seus interesses e gerar 
insatisfação da comunidade atendida. 
 
Inclusive há a percepção de indissociabilidade dos espaços ocupados pelos cessionários e as 
entidades ocupantes, conforme despacho de 17 de julho de 2015 assinado pela Pró-reitora de 
recursos humanos e que trata de manifestação quanto ao interesse na manutenção das 
instalações de uma entidade cooperativa no Centro de Convivência Djalma Marinho, no 
entanto o entendimento exarado se refere às associações e cooperativas lá instaladas. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 325/18-R, de 05 de junho de 2018, a Unidade Gestora informou: 
“Importa assinalar que parte dos achados acima apontados já haviam sido objeto de 
solicitações de auditoria anteriores, para as quais já foram informadas as justificativas e/ou 
providências adotadas por esta Universidade.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
As análises realizadas a partir de informações obtidas em campo junto à UFRN foram 
apresentadas no campo fato. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Adequar os serviços prestados na UFRN através de cessão de espaço físico 
às reais necessidades da comunidade universitária e não dos cessionários, inclusive utilizando 
a informação das demandas reais e atuais para prever e ajustar de forma clara, objetiva e com 
dados quantificáveis e monitoráveis. 
 
Recomendação 2: Criar ou aprimorar mecanismos de controle com vistas a identificar todas 
as contrapartidas previstas nos contratos de cessão, especialmente aqueles cujos valores são 
subsidiados, monitorando adequadamente o seu cumprimento. 
 
Recomendação 3: Avaliar os subsídios oferecidos às entidades que ocupam espaços da UFRN 
com vistas a motivar os valores de desconto e demonstrando de forma clara a relação entre 
descontos x contrapartidas. 
 
 
1.1.1.4 CONSTATAÇÃO 
 
Outorgas de uso de espaço físico sem contrapartida pecuniária. 
 
Fato 
 
A UFRN possui atualmente dois contratos de cessão de uso de imóveis/frações de imóveis 
sem contrapartida pecuniária, em desacordo com o art. 5º da Lei 6.120, de 15 de outubro de 
1974, quais sejam: 

Contratos de cessão de uso de imóveis sem contrapartida pecuniária 
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Nº 
Contrato 

Contratado Vigência 
Nome CNPJ Início Fim 

70/2014 Prefeitura Municipal de Natal 08.241.747/0001-43 02/08/2014 01/08/2019 

30/2016 
Instituto de Ensino e Pesquisa 
Alberto Santos Dumont 19.176.461/0001-48 10/05/2016 09/05/2041 

   Fonte: Contratos digitalizados. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
No exercício da competência de “contratar, rescindir ou renovar contrato” expressa no inciso 
VI do artigo 39 do Regimento Geral da UFRN: 
 
Em relação ao Contrato nº 70/2014, a Reitora assinou o Contrato de Cessão Gratuita de Uso 
de Bem Público em 20 de agosto de 2014, sem que a minuta fosse aprovada por assessoria 
jurídica, após pedido de reconsideração de preço da cessão da Secretaria de Mobilidade 
Urbana de Natal por meio do Ofício nº 988/2014-SEMOB/GS, de 29 de julho de 2014. 
 
Em relação à origem do Contrato n º 30/2016, o Reitor à época assinou o Termo de Parceria 
para a Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel, entre a UFRN e a AASDAP em 8 de 
outubro de 2004. O termo foi firmado por tempo indeterminado, com a possibilidade de 
revogação se a Associação deixasse de cumprir as metas e resultados descritos no projeto, 
destinasse o terreno para finalidade diversa da prevista no projeto ou fosse extinta. Para esta 
avaliação seriam elaborados e submetidos à UFRN anualmente Programas de Gestão 
contendo as metas e resultados esperados para o período. Apesar de haver problemas no 
implemento das condições o Reitor à época não revogou o Termo. 
 
O ato de assinatura foi fundamentado no Parecer nº 201/2004-P, de 18 de outubro de 2004, 
que opinou pela viabilidade da concessão, e, ainda, referendado pelo Conselho de 
Administração, conforme a Resolução nº 018/2004-CONSAD, de 28 de outubro de 2004, que 
autorizou a cessão do terreno medindo 99,5 hectares localizado na Escola Agrícola de Jundiaí, 
em Macaíba/RN, para edificação e implementação do Instituto Internacional de Neurociências 
em Natal, através da Associação Alberto Santos Dumont de Apoio à Pesquisa (AASDAP). 
 
O Reitor à época, além de termo de parceria, assinou, em 30 de dezembro de 2004, Escritura 
Pública de Concessão de Direito Real de Uso de Bem Imóvel. 
 
Não houve análise quanto à ilegalidade da concessão gratuita para a assinatura dos 
documentos, nem quando da emissão do parecer jurídico. O Parecer nº 201/2004-P, de 18 de 
outubro de 2004, opinou pela viabilidade da concessão “[...]certo que a avença tem por objeto 
a concessão de um terreno com vistas à instalação de um instituto de pesquisas, sem qualquer 
prestação pecuniária em favor do ente concedente. 
 
O Termo de Parceria guarda previsão expressa na própria Lei nº 9.790/99, sendo o 
instrumento adequado à regência das relações entre a Organização da Sociedade Civil e o 
Poder Público. No caso presente, é viável, portanto, sua realização mas desde que fique 
patentemente caracterizada a forma pela qual a UFRN poderá se beneficiar em contrapartida 
à gratuidade da concessão. Este benefício poderá se dar, por exemplo, através de 
participação de alunos e professores nas atividades desenvolvidas pelo instituto, com vistas 
a não somente desenvolver as pesquisas científicas na área, mas também a permitir o 
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desenvolvimento das atividades afetas a esta instituição, como o ensino e a extensão.” 
(Original sem grifo) 
 
A Reitora atual assinou o Contrato nº 30/2016 com o ISD em 10 de maio de 2016, 
fundamentada na Resolução nº 042/2013-CONSAD, de 30 de setembro de 2013, que 
autorizou à Reitora da UFRN a rescindir amigavelmente os instrumentos jurídicos decorrentes 
da Resolução nº 18/2004-CONSAD, de 28 de outubro de 2004, bem como celebrar novo 
contrato de Cessão de Uso de Bem Público com o Instituto Alberto Santos Dumont de Ensino 
e Pesquisa. Assinou, ainda, o Contrato de Gestão entre o MEC e ISD, como interveniente, em 
25 de julho de 2014. 
 
Cabe ressaltar, no entanto, tendo em vista a existência do Contrato de Gestão que regula a 
relação entre aquele Ministério e o ISD, que a Reitora da UFRN concretamente não possui 
como cedente do terreno ingerência sobre o assunto. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201702639/09, a unidade gestora apresentou a 
seguinte manifestação: 

“Antes de adentrar no mérito de cada contrato em específico, conforme solicitado no item em 
análise, imprescindível que seja feita a distinção entre a cessão gratuita – que não envolve 
contraprestação financeira ou em prestação de serviços, produtos e outros – , da cessão 
onerosa, que, ao revés, envolve tais contraprestações.  

O art. 5º da Lei nº 6.120, de 15 de outubro de 1974, consigna a vedação à cessão gratuita de 
bens imóveis das Instituições Federais de Ensino, não fazendo menção às hipóteses de cessão 
onerosa – se lhes serão através de contraprestações financeiras e/ou através de serviços, 
produtos ou outros. 

Já a Lei nº 9.636/98, mesmo sendo mais genérica em relação à Lei nº 6.120/74, traz a expressa 
possibilidade quanto à cessão gratuita “ou em condições especiais”, havendo a conceituação 
da Secretaria de Patrimônio da União2, de que esta cessão:  

“pode ser aplicado quando for necessário estabelecer encargos 
contratuais específicos, como, por exemplo, a realização de audiência 
pública e a elaboração de plano de intervenção (como instrumento de 
gestão); a prestação de serviços, como reforma e manutenção do 
imóvel; a implantação de melhorias, benfeitorias e recuperação. 
Nesses casos, os serviços a serem prestados devem ser quantificados 
no contrato, permitindo o controle e fiscalização pela Administração 
Pública.”  
  

No mesmo sentido, é a regra inscrita no art. 64 § 3º do Decreto 9.760/46, que diz:  

                                                 
2 Instrumentos de destinação. Disponível em:  
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/gestao/patrimonio-da-uniao/destinacao-deimoveis/instrumentos-de-
destinacao#6--cess-o-em-condi--es-especiais. Acesso em: 06/04/2018.  
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Art. 64. Os bens imóveis da União não utilizados em serviço público 
poderão, qualquer que seja a sua natureza, ser alugados, aforados ou 
cedidos. § 3º A cessão se fará quando interessar à União 
concretizar, com a permissão da utilização gratuita de imóvel seu, 
auxílio ou colaboração que entenda prestar.  
  

Sendo ainda mais específico, o Decreto nº 9.283, de 07 de fevereiro de 2018, ao tratar das 
hipóteses de cessão de imóveis nos termos do art. 6 §º, I, expressamente consigna a cessão 
mediante contrapartida obrigatória, seja ela financeira ou não financeira.   

Há, nos diplomas legais citados, a expressa previsão da cessão em condições de 
contraprestações/colaborações, as quais não foram disciplinadas na Lei específica nº 6.120/74.  

No caso dos contratos elencados, há a expressa motivação em todos eles de contraprestações 
devidas – aqui, leia-se, encargos contratuais, em virtude da cessão realizada.   

Com relação ao Contrato nº 70/2014, firmado entre a UFRN e a Prefeitura Municipal do Natal, 
consta dos autos a contrapartida auferida por esta UFRN com a cessão de um espaço localizado 
na Torre da TV Universitária à Prefeitura Municipal do Natal. Nesse sentido, é o teor dos 
Ofícios nº 128/2014-SEMOB/GS e 988/2014SEMOB/GS, constantes às fls. 02 e 19 do 
Processo nº 23077.005369/2014-24.  

Em relação ao Contrato nº 30/2016, firmado entre a UFRN e o Instituto Santos Dumond (ISD), 
importa assinalar que o mesmo foi firmado como Cessão Onerosa de Bem Público, uma vez 
que o imóvel circunstanciado no contrato foi posto à disposição da Cessionária em razão das 
atividades finalistas desenvolvidas pelo Instituto Internacional de Neurociências de Natal com 
suporte no Contrato de Gestão celebrado pelo CESSIONÁRIO com o Ministério de Educação, 
no qual a UFRN é interveniente, havendo diversas contrapartidas à UFRN, através do ISD, no 
suporte às atividades acadêmicas desenvolvidas no Ensino, Pesquisa e Extensão desta 
Universidade.” 

Por meio do Memorando nº 107/2018-PROAD, de 7 de agosto de 2018, a UFRN acrescentou: 
“[...] entendemos que o art. 5º da Lei nº 6.120/74 veda as hipóteses de cessão gratuita, o que 
não é o caso das hipóteses apresentadas no relatório, uma vez que em todas elas há 
contraprestações não pecuniárias/financeiras a esta Universidade, as quais, por seu turno, já 
fundamentam expressamente cessões de imóveis que as Universidades possam vir a realizar 
nas hipóteses de cessão para a instalação e a consolidação de ambientes promotores da 
inovação (art. 6º, § 2º do Decreto nº 9283/2018). Ou seja, há no recente normativo a expressa 
possibilidade de cessão dos imóveis da IFES, feita mediante contrapartida financeira ou não 
financeira, quando na condição de ICT Pública, o que, de certa forma, conflita com a leitura 
de que o art. 5º da Lei nº 6.120/74 não é permissivo para as cessões com contrapartidas não 
pecuniárias.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
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A UFRN em sua manifestação cita que a Lei nº 9.636/98, mesmo sendo mais genérica em 
relação à Lei nº 6.120/74, trata de possibilidades quanto à cessão gratuita “ou em condições 
especiais”. 

 

No entanto, mesmo que os incisos I e II do art. 18 da Lei 9.636/1998 disponham sobre a cessão 
gratuita ou em condições especiais de imóveis da União a órgãos de outras esferas de governo 
ou a pessoas físicas ou jurídicas, em se tratando de interesse público ou social; o art. 5º da Lei 
nº 6.120/1974 disciplina que em nenhuma hipótese será permitida a doação ou cessão gratuita, 
a qualquer título, de bens imóveis das instituições federais de ensino. 

 

Nesse sentido, a Advocacia-Geral da União, por meio de sua Câmara Permanente de 
Licitações e Contratos, emitiu o Parecer nº 003/2016/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, de 23 
de março de 2016, segundo o qual: 

 

“79. Feitas essas considerações, em relação à norma que versa sobre os imóveis dos IFES e 
às posteriores que versam sobre os imóveis da União, temos uma aparente 
"incompatibilidade" entre os critérios válidos para solucionar este suposto conflito de 
normas: o critério da especialidade (lei especial derroga lei geral) e o critério cronológico 
(lei posterior derroga lei anterior). 

80. A doutrina é majoritária em aplicar o critério da especialidade em detrimento do critério 
cronológico. Assim, temos que, até que nova lei especial (sobre imóveis das instituições 
federais de ensino) permita a doação ou cessão gratuita, a qualquer título, de bens imóveis 
destes entes, qualquer lei geral (sobre imóveis da União) ainda que posterior, não pode fazê-
lo. 

81. Portanto, considerando a clara distinção feita pelo Decreto-Lei n° 200/1967 e pela ampla 
doutrina administrativista entre a União e as autarquias, especificamente sobre os institutos 
da cessão gratuita e da doação de imóveis no âmbito dos IFES, entendemos que as referidas 
operações encontram óbice na legislação especial.”  

 

Quanto à possível utilização dos demais diplomas legais, além da Lei nº 6.120/74 em aspectos 
não disciplinados na lei, a vedação à cessão gratuita não oferece abertura para uma 
regulamentação de sua possibilidade por outros normativos. 

A Universidade ainda cita em sua manifestação a questão da contraprestação em produtos ou 
serviços como uma alternativa à onerosa, no entanto, os instrumentos de concessão foram 
firmados como cessão gratuita em desacordo com a Lei nº 6.120/74, ou, no caso do Contrato 
nº 30/2016, apesar de o texto do contrato apresentar a cessão como onerosa, não há de fato, 
benefícios traduzidos financeiramente à UFRN, mas apenas a garantia de ausência de prejuízo 
quando prevê que corram às expensas da cessionária as despesas com água, energia, 
manutenção, conservação e, ainda, responsabilidades de atendimento da legislação ambiental.  
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Ressalte-se que a previsão deste tipo de pagamento à UFRN por meio de ressarcimento ou 
diretamente às concessionárias de água/energia ou empresas responsáveis pela vigilância ou 
manutenção, entre outras, é praxe nos demais contratos de cessão onerosos, pois as despesas 
são de fato de quem está ocupando o imóvel e utilizando este tipo de serviço. Não possui 
relação, portanto, com a tipificação do contrato em oneroso ou não. 
 
Em relação a outros tipos de contraprestação indicadas nos contratos, são obrigações da 
cessionária compatíveis com o objetivo da cessão e previstas nos contratos da mesma forma 
que outras cláusulas de obrigação visam garantir que a cessão atenda ao interesse público e/ou 
da instituição e, ainda, visando diminuir o risco da ocorrência de prejuízos. 
 
Em relação ao Contrato nº 30/2016, firmado entre a UFRN e o Instituto de Ensino e Pesquisa 
Alberto Santos Dumont (ISD), as contraprestações não estão previstas no contrato e não são 
elaboradas pela UFRN, mas pelo Ministério da Educação, como condição para continuidade 
da cessão. O papel da Universidade, que consta como interveniente, seria analisar o Relatório 
de Avaliação emitido pelo MEC e emissão de parecer por comissão constituída pelo 
CONSAD mediante resolução, o que não ocorreu até a presente data. É possível afirmar, em 
relação a esta cessão, que a UFRN figura como observadora distante da relação entre o MEC 
e o ISD apenas como proprietária do terreno, mas que as regras são definidas por aquele 
ministério supervisor sem a sua real interferência. 
 

Ressalte-se que o Contrato nº 30/2016 relaciona-se ao Termo de Parceria para a Concessão de 
Direito Real de Uso de Imóvel, entre a UFRN e a Associação Alberto Santos Dumont de 
Apoio à Pesquisa (AASDAP), assinado em 8 de outubro de 2004. 

 

No entanto, naquela oportunidade o Decreto nº 99.509/1990 já vedava qualquer possibilidade 
de cessão gratuita de uso de imóveis da União (não apenas pelas Universidades) a clubes ou 
outras sociedades civis, portanto essa cessão já apresentava ilegalidade desde a origem 
também analisando-se o caso concreto sob o aspecto relacionado ao tipo jurídico de 
cessionário. 
 
Quanto ao Contrato nº 70/2014, de cessão gratuita, o Ofício nº 988/2014-SEMOB/GS, de 29 
de julho de 2014, corresponde a pedido de reconsideração da Secretaria de Mobilidade Urbana 
de Natal de preço estipulado para a cessão do espaço da UFRN em virtude de 
indisponibilidade orçamentária aliada à necessidade de implantação de sistema de rádio por 
meio do qual seriam repassadas informações sobre ocorrências do sistema de transporte 
público que atende também à comunidade universitária.  
 
Em relação ao conflito entre a vedação expressa no art. 5º da Lei nº 6.120/74, que veda as 
hipóteses de cessão gratuita, e o § 2º do art. 6º do Decreto nº 9.283/2018, que prevê cessão 
mediante contrapartida obrigatória, financeira ou não financeira, cabe ressaltar que o decreto 
não pode ser considerado peça legislativa suficiente para revogar ou alterar o dispositivo da 
lei ainda vigente.   
 
Nesse contexto, em que pesem os argumentos da Universidade, a Lei nº 6.120/74 é aplicável 
especificamente às suas cessões e, nesse sentido, não podem ser realizadas de forma gratuita. 
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##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Em relação ao Contrato nº 30/2016, fazer gestão junto ao Ministério da 
Educação visando esclarecer o papel da UFRN no processo de cessão e solicitando orientações 
sobre os procedimentos a adotar com vistas a cumprir o art. 5º da Lei 6.120, de 15 de outubro 
de 1974. 
 
Recomendação 2: Consultar à Assessoria jurídica quanto às possibilidades de ajustar o 
Contrato de cessão nº 70/2014 de forma a atender à legislação aplicável. 
 
 
1.1.1.5 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência de cláusulas contratuais previstas no art. 13 do Decreto nº 3.725, de 10 de 
janeiro de 2001. 
 
Fato 
 
Os contratos vigentes de cessão de espaço físico da UFRN firmados a partir de 2015 têm sido 
submetidos à Procuradoria Jurídica para análise e parecer, documentos que têm orientado a 
Unidade Gestora quanto aos requisitos a serem observados na firmatura dos contratos, sendo 
citados expressamente os incisos do artigo 13 do Decreto nº 3.725, de 10 de janeiro de 2001 
e artigo 55 da Lei 8.666/93. 

Especialmente os contratos nº 55 a 58/2015 não foram adequados apesar de os pareceres 
jurídicos citarem expressamente a condição para aprovação de se incluir nas obrigações da 
cessionária a necessidade de compatibilizar o horário de funcionamento da sua unidade com 
o horário de funcionamento da instituição cedente, a fim de atender ao inciso III do art. 13 do 
supracitado Decreto. 

O Parecer nº 447/2015/GC/PGF/PF-RN/AGU, de 24 de setembro de 2015, ainda trata de 
adequações contratuais necessárias para atendimento ao art. 13 supracitado que sejam 
incluídos dispositivos “[...] que prevejam (i) a responsabilidade da cessionária pela limpeza, 
higienização, conservação e segurança do imóvel, bem como que deverá arcar com os tributos 
e outras despesas que venham ou possa vir ocorrer em virtude da instalação de benfeitorias e 
ainda com as obrigações decorrentes de suas atividades, tais como água, energia elétrica e 
telefonia e (ii) a necessidade de a cessionária compatibilizar o horário de funcionamento da 
sua unidade com o horário de funcionamento da instituição cedente.” 

O contrato nº 56/2015, no entanto, não possui adequação em relação à minuta que demonstra 
o atendimento da orientação expressa no parecer supracitado. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
A reitora, no exercício da competência de “contratar, rescindir ou renovar contrato” expressa 
no incido VI do artigo 39 do Regimento Geral da UFRN, assinou o contrato sem as adequações 
necessárias expressas como condição em parecer jurídico. 
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O Pró-Reitor de Administração, no exercício de suas competências estabelecidas nos incisos 
I e III do Art. 95 do Regimento Interno da Reitoria de assessorar o reitor em assuntos 
administrativos e coordenar ações pertinentes à área de contratos, não atuou de forma a 
garantir que fosse realizada a adequação da minuta de contrato e encaminhou à reitora para 
assinatura versão de contrato sem as alterações necessárias ao atendimento das orientações 
contidas no parecer jurídico. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 325/18-R, de 05 de junho de 2018, a Unidade Gestora informou: 
“Especificamente em relação à constatação indicada no item 03 da SA, em relação à ausência 
de previsão nos contratos dos requisitos do art. 13 do Decreto nº 7.325/2001, conforme já 
sustentado anteriormente, considerando a análise combinada dos art. 11, 12 e 13 do Decreto 
no 3.725/01 com o art. 79 do Decreto-Lei nº 9.760 (referenciado no arts. 11 e 12 do Decreto 
no 3.725/01), percebe-se que o alcance que a legislação trouxe em relação à matéria ali 
regulamentada limita-se a imóveis que eventualmente tenham sido entregues, pela Secretaria 
de Patrimônio da União, a órgãos da Administração Pública Federal Direta, razão pela qual 
entendemos pela inaplicabilidade do art. 13 aos contratos de cessão eventualmente realizados 
por esta UFRN.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Quanto à possível inaplicabilidade do Art. 13. Decreto nº 7.325/2001 para a Administração 
Indireta, cabe ressaltar que a assessoria jurídica da UFRN por meio de parecer exigiu o 
cumprimento daqueles requisitos, o que foi de conhecimento da Unidade Gestora à época. 
 
A exigência desses requisitos pela AGU tem sido expressa nos processos analisados e estão 
de acordo com o entendimento daquele Órgão exarado por meio do PARECER n. 
00014/2015/DEPCONSU/PGF/AGU, cujo trecho destacamos a seguir. 
 
“Por oportuno, é importante referir que tanto o Decreto-Lei nº 9.760/46, como a Lei nº 
9.636/98, embora se dirijam à União, devem ser aplicados subsidiariamente aos atos de 
disposição patrimonial das entidades da Administração Indireta, no que couber, em face da 
analogia e identidade de princípios, até porque se tratam de regras de caráter geral. Sua 
aplicação deverá dar-se sempre que constatada a ausência de norma específica sobre a 
gestão de imóveis que seja destinada a estas últimas.” 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Adequar os modelos de minutas de contratos de cessão às orientações 
expressas nos pareceres jurídicos, especialmente ao art. 13 do Decreto nº 3.725, de 10 de 
janeiro de 2001. 
 
Recomendação 2: Fazer constar do processo documento que demonstre o atendimento das 
recomendações da procuradoria jurídica, contendo a descrição das modificações realizadas na 
minuta e/ou inclusão de documentos com vistas a atender o parecer jurídico ou justificativas 
para a ausência de atendimento. 
 
Recomendação 3: Apenas assinar contratos de cessão adequados às orientações expressas nos 
pareceres jurídicos ou justificar no processo o descumprimento das orientações da 
procuradoria. 
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1.1.1.6 CONSTATAÇÃO 
 
Imóveis utilizados por terceiros com contrato expirado em média há cinco anos. 
 
Fato 
 
A UFRN possui atualmente onze contratos de outorga de uso de imóveis/frações de imóveis 
por terceiros com vigência expirada, conforme segue: 

Contratos com vigência expirada 
Contrato CPF/CNPJ Início Vigência Fim Vigência 
56/2002 008.375.484-97 20/05/2002 18/05/2008 
76/2006 33.000.118/0001-79 01/08/2006 31/07/2011 
16/2007 778.579.254-20 01/02/2007 31/07/2013 
56/2008 08.493.447/0001-51 01/08/2008 31/07/2013 
61/2008  08.469.280/0001-93 01/08/2008 31/07/2013 
21/2011 778.579.254-20 21/02/2011 14/08/2013 
16/2008 790.673.604-49 01/04/2008 30/09/2013 
01/2010 34.028.316/0025-80 04/01/2010 03/01/2015 
05/2013 04.999.366/0001-77 06/02/2013 30/01/2015 
83/2013 16.870.254/0001-09 12/11/2013 11/11/2015 
70/2016 074.096.444-51 29/12/2016 29/12/2017 

Fonte: Planilhas disponibilizadas pela UFRN em resposta às SA nº 201702639/01 e 06 

Conforme se pode verificar da tabela acima, há contrato expirado há quase dez anos e cinco 
deles completam cinco anos de contrato expirado neste exercício de 2018. 

Nesse contexto, pela antiguidade, foi avaliado de forma mais detalhada o Contrato nº 56/2002, 
assinado em 20 de maio de 2002, corresponde a cessão de uso de uma fração do imóvel 
localizado no IV subsolo do Hospital Universitário Onofre Lopes com uma área de 14,12 m2 
para funcionamento de um balcão de venda de livros.  

Analisando o Processo nº 23077.040002/2002-02, verificou-se que foi oriundo da 
Concorrência nº 01/02, a qual compareceu apenas um interessado para o item relacionado à 
concessão do espaço de banca de livros, a contratada Diasnara Apoliana Costa Bandeira Mota, 
CNPJ 008.375.484-97, não sendo localizado comprovante de publicação do aviso do edital no 
processo, apenas comprovante de pagamento de publicação e da entrega do edital à contratada.  

O valor de remuneração pela cessão do espaço no contrato inicial foi de R$ 180,00 mensais 
mais o percentual de 25% para cobrir despesas de água e energia elétrica. Nos reajustes anuais 
que se seguiram nos termos aditivos firmados o percentual foi alterado para 20% para cobrir 
a despesa de energia elétrica, da seguinte forma: 

Valor remuneração contrato nº 56/2002 e aditivos 

Instrumento Data de 
assinatura 

Valor mensal 
(R$) 

Adicional para 
despesas 
água/energia 
elétrica (R$) 

Total (R$) 

Contrato Original nº 56/2002 20/5/2002 180,00 45,00 225,00 
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Instrumento Data de 
assinatura 

Valor mensal 
(R$) 

Adicional para 
despesas 
água/energia 
elétrica (R$) 

Total (R$) 

1º Termo Aditivo 20/5/2003    
2º Termo Aditivo 20/9/2003 237,28 47,46 284,74 
3º Termo Aditivo 19/5/2004 250,83 50,17 301,00 
4º Termo Aditivo 19/5/2005 276,46 55,29 331,75 
5º Termo Aditivo 19/5/2006    
6º Termo Aditivo 19/5/2007 289,71 57,94 347,65 

          Fonte: Termos aditivos constantes do processo nº 23077.040002/2002-02   

Após o 2º Termo Aditivo, os pagamentos de obrigação da cessionária começaram a se tornar 
irregulares havendo necessidade de emissão de notificações alertando que o não atendimento 
ensejará “[...] Ações de Cobrança Judicial e Reintegração de Posse do aludido espaço, sem 
prejuízo da aplicação das demais sanções contratuais.” 

Essas notificações se repetiram e foram anexadas e este e outros processos anexados ao 
principal: 23077.003471/2005-02; 23077.047795/2008-97; 23077.016303/2009-01; 
23077.049170/2009-41; 23077.008414/2010-79; 23077.025571/2010-49; e 
23077.013708/2011-01.  

As notificações pela ausência de pagamento se estenderam principalmente nos exercícios de 
2004 e 2005, mas ficaram mais constantes a partir do exercício de 2008, durante e após o 
encerramento da vigência do contrato, pois, mesmo sem respaldo contratual desde 19 de maio 
de 2008, a cessionária permanece no local exercendo suas atividades até os dias atuais. 

As notificações de 2004 e 2005 sempre informaram que o não pagamento no prazo máximo 
de cinco dias úteis seria causa da rescisão unilateral do Contrato nº 56/2002, bem como 
aplicação de penalidades de multa e suspensão. Ainda assim, novos expedientes de cobrança 
foram sendo acrescentados aos anteriores sem que fossem demonstradas providências de 
rescisão, apenas novas renovações, conforme aditivos já citados. 

Em 26 de agosto de 2008, com o contrato já encerrado pela vigência o Pró-reitor de 
Administração solicitou à Superintendência de Infraestrutura, por meio do Memo nº 185 
SECON/PROAD, avaliação do espaço ocupado pela cessionária, mas não há demonstração 
de providências no sentido de desocupar o espaço naquele momento já ocupado sem respaldo 
contratual, não há resposta sobre a avaliação ou outra providência de assinatura de novo 
contrato ou desocupação do espaço. 

Apesar de as notificações exigirem o pagamento em cinco dias úteis, as dívidas acumuladas 
foram sendo parceladas pela Universidade, sendo emitidos documentos intitulados protocolos 
de parcelamento. Do processo constam os Protocolos de Parcelamento nº 003/2008, de 
27/11/2008; nº 001/2009, de 2/12/2009; e nº 001/2011. 

Essa concessão da Universidade, no entanto, não fez com que os pagamentos fossem 
regularizados pela cessionária e as parcelas desses protocolos foram se acumulando com 
novas ausências de pagamento e cobranças nos meses e anos seguintes. 
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Os processos nº 23077.016303/2009-01, 23077.049170/2009-41 e 23077.008414/2010-79 
iniciam com documentos que informam a ausência de pagamento da concessionária em meses 
diversos nos exercícios de 2009 e 2010. Todos contêm notificações que advertem à cessionária 
sobre a possibilidade de rescisão unilateral do Contrato nº 56/2002 sem prejuízo das demais 
sanções estabelecidas no instrumento de contrato, o que na oportunidade configura-se como 
incoerente, uma vez que já não existe contrato vigente, porém nenhuma providência para 
desocupação do espaço e/ou elaboração de nova licitação para substituir a cessionária. 

O processo nº 23077.025571/2010-49 inicia da mesma forma que os citados anteriormente, 
com documentos que informam a ausência de pagamento da concessionária nos meses de 
março a maio/2010. Nesta oportunidade, no entanto, a Notificação nº 042/2010 – 
ASJUR/PROAD, de 30/6/2010, do Pró-Reitor de Administração, solicita a cessionária 
providências de pagamento em cinco dias úteis, “[...] bem como a desocupação do Espaço 
Físico localizado no Hospital Universitário Onofre Lopes, onde funciona um Ponto de Venda 
de Livros, ocupado indevidamente, uma vez que não há mais contrato celebrado entre esta 
Instituição e a notificada, considerando que a vigência do Contrato nº 56/2002 encerrou 
desde o dia 19 de maio de 2008, sob pena de serem tomadas as devidas medidas legais de 
reintegração de posse, e nesse mesmo prazo, caso entenda necessário, comparecer à 
Assessoria Jurídica desta Pró-Reitoria para tomar ciência do Processo Administrativo nº 
23077.025571/2010-49 e, querendo, apresentar a defesa que julgar necessário.” (Original 
sem grifo) 

Nesse momento, portanto, não foi notificado à cessionária que a ausência de pagamento 
poderia ensejar ação para a desocupação, mas solicita providência de pagamento bem como a 
desocupação. 

O Parecer nº 399/2009 – ASJUR / PROAD, de 14/7/2010 constante do mesmo processo 
fortalece esse entendimento. Trata da apuração de responsabilidade da cessionária quanto ao 
descumprimento das cláusulas e condições previstas no Contrato de Concessão de Uso de 
Bem Público nº 056/2002. “O fator preponderante para este caso é o constante atraso no 
pagamento das parcelas mensais do aluguel, uma vez que, mesmo com todo esforço 
empregado para o não atraso das parcelas, a reclamada não vem cumprindo com suas 
obrigações, bem como a ocupação indevida, uma vez que não há mais contrato celebrado 
entre esta Instituição e a interessada.” 

O parecer ainda cita que “[...] entendemos não haver qualquer possibilidade para a 
continuidade do referido Contrato tendo em vista que a vigência do mesmo encerrou-se 
desde o dia 19 de maio de 2008, para tanto, se faz necessário que a mesma seja notificada de 
que no prazo de até 05 (dias) úteis estarão sendo aplicadas as sanções, de multa e suspensão 
do direito de participar de licitação e contratar no âmbito da Administração Pública, pelo 
prazo de 02 (dois) anos, com registro do feito junto ao SICAF, conforme previsto nas 
Cláusulas Nona, subitem 9.1, alínea ‘II’ e ‘III’ e subitem 10.1 da Cláusula Décima, bem como 
a promoção das competentes ações de cobrança judicial e a reintegração de posse em 
decorrência do não pagamento dos alugueis que se encontram pendentes de quitação.” 
(Original sem grifo) 
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Nesse contexto, foi emitida a Notificação nº 048/2010 – ASJUR/PROAD, de 16/7/2010, do 
Pró-Reitor de Administração à cessionária, informando “[...] que no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis contados a partir do recebimento desta notificação, estarão sendo aplicadas as sanções 
de Multa e Suspensão (conforme previsto na Clásula Nona Incisos II e II do Contrato de 
Concessão de Uso nº 056/2002), bem como a promoção das competentes ações de cobrança 
judicial e a reintegração de posse em decorrência do não pagamento dos alugueis dos meses 
de março, abril e junho de 2010, no montante de R$ 1.123,11 (um mil e cento e vinte três 
reais e onze centavos) [...] caso entenda necessário, comparecer à Assessoria Jurídica desta 
Pró-Reitoria para tomar ciência do Processo Administrativo nº 23077.025571/2010-49 e, 
querendo, apresentar defesa que julgar necessário.” 

No entanto, a partir de um despacho de 22 de outubro de 2010, informando sobre a quitação 
das dívidas atrasadas do período de junho a setembro de 2010 referentes ao parcelamento 
001/2010, o Pró-Reitor de Administração emitiu despacho de 23/10/2010 com o seguinte teor: 

“Considerando as informações quanto a satisfação [...] das obrigações contratuais 
relacionadas ao pagamento do parcelamento e dos aluguéis que se encontravam pendentes, 
encaminhem-se os presentes autos à Seção de Contratos para efeito de arquivamento.” 

Nesse contexto, o que se verifica é que na oportunidade que a situação parecia se 
encaminhando para uma solução, novamente a Universidade volta ao ciclo de ausências de 
pagamento e de respaldo contratual, de cobranças e parcelamento e nenhuma providência 
efetiva para regularização da ocupação e pagamentos irregulares. 

O processo nº 23077.013708/2011-01, da mesma forma que os citados anteriormente, inicia 
com documentos que informam a ausência de pagamento da concessionária, é emitida 
notificação com advertências, mas em 12 de maio de 2011 foi realizado despacho 
encaminhado o processo à Seção de Contratos para anexar ao Contrato de Concessão de Uso 
nº 056/2002 considerando o cumprimento das obrigações. E nenhum outro processo ou 
documento foi anexado ao processo principal relativo a esse contrato, indicando que de 2011 
até fevereiro de 2018 não houve atuação da UFRN neste caso. 

Apenas após o início deste trabalho de auditoria foi emitido Ofício nº 157/2018 – 
DGC/PROAD, de 23/2/2018, ao Hospital Universitário Onofre Lopes, considerando a 
formalização do Contrato nº 055/2013-EBSERH-HUOL, que transfere a Administração do 
hospital para EBSERH e considerando que o Contrato n° 056/2002 firmado entre a UFRN e 
a cessionária teve seu prazo de vigência expirado, no intuito de solicitar providências daquela 
Unidade no sentido de dar início a um novo processo de Licitação para exploração do espaço, 
caso a unidade tenha interesse em dar continuidade aos serviços oferecidos. 

Da mesma forma, para outros cinco desses contratos há ofícios/memorandos emitidos apenas 
em 2018 entre Pró Reitoria e Diretoria da UFRN solicitando providências no sentido de dar 
início a processo de licitação e/ou outra providência sem que, no entanto, fosse demonstrada 
ação efetiva para a solução do problema. 
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Foi ainda objeto de análise detalhada e cabe citar o Contrato nº 83/2013, assinado em 12 de 
novembro de 2013, correspondente a cessão de uso de um espaço de 70 m2 localizado no 
Centro de Convivência Djalma Marinho, para exploração da farmácia escola, cujo valor 
previsto de remuneração foi de R$ 710,00 mensais e global de R$ 17.040,00 considerando o 
período de 24 meses. Ainda, foi prevista retribuição de valor de 2,5% das vendas brutas do 
concessionário do mês correspondente a partir do sétimo mês de contrato e 5% sobre o 
faturamento bruto a partir do décimo segundo mês até o encerramento do contrato. 

A modalidade de licitação escolhida para implantação da farmácia foi o Pregão Presencial, 
cuja justificativa de utilização em detrimento da forma eletrônica foi “[...] a complexidade do 
objeto e a supremacia do interesse público sobre o privado para que se alcance o melhor 
resultado para a UFRN”, sem que de fato fosse explicitado as razões pelas quais a presença 
seria tão fundamental ou imprescindível. 

O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial da União em 18 de outubro de 2013 com 
a informação de Pregão Eletrônico nº 106/2013, quando se trata de presencial, e não há no 
processo comprovante de correção ou publicação no comprasnet, comparecendo apenas a 
empresa contratada. 

Foi exigida como habilitação no edital um atestado de capacidade técnica “[...] que comprove 
ter o licitante desenvolvido atividades pertinentes e compatíveis aos constantes com os 
serviços a serem disponibilizados no(s) espaço(s) concedido, objeto deste edital.” 

Os serviços a serem prestados, conforme depreende-se das obrigações da concessionária 
constantes da cláusula terceira do edital se relacionam a prover condições para implantação 
de uma farmácia escola capaz de atender às necessidades farmacoterapêuticas de acadêmicos, 
bem como para a realização do estágio profissionalizante do curso de farmácia e prestar 
continuamente os serviços e o comércio de produtos farmacêuticos. 

O atestado apresentado, no entanto, não comprova que a contratada seja capaz de atender essas 
necessidades de acadêmicos ou que comercialize produtos farmacêuticos. O atestado é de um 
distribuidor de medicamentos que afirma fornecer regularmente à empresa licitante.  

Não houve previsão no edital de qualificação econômico-financeira. Tanto que a empresa 
vencedora, criada no ano anterior ao da licitação, possuía R$ 20.000,00 de capital social e 
demonstrou apresentar dificuldade financeira em honrar as obrigações assumidas na relação 
contratual decorrente da licitação.  

A farmácia iniciou suas atividades em 9 de junho de 2014 e em 29 de agosto de 2014 consta 
do processo o Memorando Eletrônico nº 39/2014 – DFARM/CCS da Chefe de Departamento 
de Farmácia solicitando a suspensão do pagamento do aluguel de julho e agosto de 2014 
devido à isenção supostamente prevista no contrato do pagamento por seis meses após a 
abertura. Ressalte-se que o entendimento exarado nesse memorando não condiz com o 
contrato, que estipula como prazo de contagem inicial a sua assinatura do contrato e em 
relação à cláusula de retribuição de valor, que diz respeito ao percentual do faturamento da 
empresa. O aluguel, como é tratado no memorando, corresponde à remuneração mensal de R$ 
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710,00 e não prevê isenção. Não há análises sobre esse pleito, sendo apenas deixado de se 
realizar a cobrança. 

Nesse contexto, em 17 de março de 2015 a empresa contratada solicita isenção da retribuição 
de valor e obteve pareceres favoráveis do Departamento de Farmácia e da Pró-Reitoria de 
Administração. A supressão da cláusula contratual, no entanto, foi considerada inviável pela 
procuradoria jurídica, tendo em vista que não houve o surgimento de fato superveniente, 
condição necessária para a alteração proposta, sendo o motivo apresentado relacionado à 
sazonalidade inerentes ao calendário acadêmico da Universidade previsível. Foram citados 
também os princípios da isonomia, vinculação ao instrumento convocatório e segurança 
jurídica. 

Portanto, não foi alterado o contrato, mas não foram recolhidos os valores correspondentes à 
cláusula de retribuição, mas tão somente a remuneração. 

A empresa contratada, em 28 de outubro de 2015, cerca de 15 dias antes do vencimento do 
prazo contratual, demonstrou interesse na continuidade da prestação do serviço e em 5 de 
novembro de 2015 o processo foi encaminhado à procuradoria jurídica para análise e 
opinamento sobre o aditamento contratual, sendo recebido e distribuído em 9 de novembro, 
sendo emitida diligência em 10 de novembro para que a instrução processual seja adequada. 
No dia seguinte, 11 de novembro, o processo foi reencaminhado à procuradoria jurídica com 
adição de documentos e alertando “[...] que o contrato está com o término da vigência para o 
dia 12 de novembro do corrente ano e que caso não haja renovação poderá trazer grandes 
prejuízos acadêmicos para instituição, especificamente para o Curso de Farmácia.” 

No mesmo dia 11 de novembro foi emitido parecer jurídico pelo Procurador-Geral, sem 
realizar a distribuição à mesma procuradora que emitiu a diligência anterior, o que demonstrou 
um procedimento fora do comum no intuito de cumprir os prazos da administração.  

No entanto, mesmo com toda a pressa demonstrada para viabilizar a assinatura de um termo 
aditivo que permitiria a continuidade na prestação dos serviços com respaldo contratual, sem 
interrupção, o que geraria a necessidade de novo procedimento licitatório, uma vez que não 
se renova contrato vencido, isso não ocorreu. Até os dias atuais a empresa continua prestando 
serviços de fato, mas não há qualquer suporte em instrumento contratual vigente. 

Depreende-se da análise deste trâmite processual que a gestão dos contratos na Universidade 
não é adequada e inicia procedimentos de renovação contratual com antecedência insuficiente 
para adequada instrução processual, análise jurídica e ultimação das providências necessárias 
à assinatura de instrumento jurídico. 

Cabe ressaltar, no entanto, que, em 26 de agosto de 2016, relatório da auditoria interna já 
abordava o assunto com a constatação de “Outorga de uso de imóveis ou frações de imóveis 
com contratos vencidos” recomendando providências.  

Ainda assim, no entanto, a situação das ocupações de espaços não foi regularizada, 
permanecendo a outorga de fato sem respaldo em contrato vigente. 
  
##/Fato## 
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Causa 
 
A reitora não adotou providências cabíveis no sentido de garantir a realização de 
procedimentos licitatórios e/ou promover a desocupação dos espaços, permitindo a ocupação 
de espaços físicos da UFRN sem respaldo contratual, mesmo após ser alertada pela auditoria 
interna da situação em 2016. 
 
A Auditoria Interna, no exercício das competências estabelecidas especialmente nos incisos I 
e III do Art. 332 do Regimento Interno da Reitoria, analisou a regularidade da gestão 
patrimonial da UFRN, assessorando o reitor e demais gestores da UFRN quanto à utilização 
adequada dos bens objeto de cessão, identificando contratos expirados e emitindo 
recomendações para sanar a impropriedade, no entanto, não houve atuação tempestiva do 
gestor no sentido de exigir dos setores adequados as providências necessárias para evitar a 
continuidade da situação apontada até os dias atuais. 
 
Nesse contexto, cabe citar que, conforme demonstrado no RAINT 2017, as recomendações 
daquela unidade emitidas em 2016, que permanecem com nível baixo de atendimento de suas 
recomendações, restando pendentes, ao final de 2017, 88% das recomendações emitidas 
anteriormente a 2016. 
 
O Pró-Reitor de Administração, no exercício de suas competências estabelecidas nos incisos 
I e III do Art. 95 do Regimento Interno da Reitoria de assessorar o reitor em assuntos 
administrativos e coordenar ações pertinentes às áreas patrimonial, licitações e contratos, não 
atuou suficientemente e tempestivamente de forma a contribuir para evitar que os imóveis da 
UFRN fossem ocupados sem respaldo contratual e licitação. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 325/18-R, de 05 de junho de 2018, a Unidade Gestora informou: 
“Especificamente em relação às constatações referentes aos contratos firmados indevidamente 
através de dispensas de licitação (objeto do item 1 da SA) e contratos de cessão expirados, 
informamos que as providências administrativas já foram reiteradas ou iniciadas visando à 
formalização dos novos contratos, seja a sua formalização viabilizada através de licitação, 
dispensa ou inexigibilidade, conforme for o caso.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Unidade Gestora não contestou o fato, mas informou sobre providências reiteradas ou 
iniciadas, para alguns casos correspondendo a solicitação de abertura de licitação apenas em 
2018, mesmo com vigência expirada entre 2008 e 2013: 

Situação dos contratos com vigência expirada 
Contrato Fim Vigência Situação 
56/2002 18/05/2008 Enviado Ofício nº157/2018 à Diretoria de Material e Patrimônio 

solicitando abertura de novo procedimento licitatório 
76/2006 31/07/2011 Enviado Ofício nº 149/2018 à Diretoria de Material e Patrimônio 

solicitando abertura de novo procedimento licitatório 
16/2007 31/07/2013 Enviado Memorando nº 45/2018 à Diretoria de Material e Patrimônio 

solicitando abertura de novo procedimento licitatório 
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Contrato Fim Vigência Situação 
56/2008 31/07/2013 Após envio do Oficio nº 148/2018, com a resposta da ADURN, foi 

autuado processo 23077.018867/2018-61 
61/2008  31/07/2013 Enviado Ofício nº 078/2018 enviado. O processo encontra-se em 

tramitação na Procuradoria Jurídica visando emissão de parecer 
21/2011 14/08/2013 Enviado Memorando nº 45/2018 à Diretoria de Material e Patrimônio 

solicitando abertura de novo procedimento licitatório 
16/2008 30/09/2013 Enviado Memorando nº 47/2018 à Diretoria de Material e Patrimônio 

solicitando abertura de novo procedimento licitatório 
01/2010 03/01/2015 Enviados memorando nº 117/2017 solicitando nova licitação. O 

processo encontra-se em tramitação na Procuradoria Jurídica visando 
emissão de parecer.  

05/2013 30/01/2015 Foram enviados os Memorandos eletrônicos nº 345/2016 e 299/2016 
em junho/2016 à DMP solicitando nova licitação 

83/2013 11/11/2015 Enviado Memorando eletrônico nº 186/2017 em outubro/2017 
solicitando providências do Depto de Farmácia e Memorando nº 
46/2018 à DMP visando à realização de nova Licitação 

70/2016 29/12/2017 Foi informado o aditamento em 29/12/2017, no entanto não foi 
encaminhado o aditivo 

Fonte: Planilhas disponibilizadas pela UFRN em resposta às SA nº 201702639/01; 06 e 13 
 
A análise das providências indicadas demonstra a incapacidade dos setores da UFRN em 
identificar e adotar providências tempestivas com vistas a garantir que a Universidade não 
mantenha vínculos com terceiros sem respaldo contratual. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Criar ou melhorar mecanismos de controle de forma a identificar com 
antecedência mínima de seis meses os contratos que independem da realização de 
procedimento licitatório prestes a perderem a vigência, com fluxo claro de procedimentos a 
serem adotados e seus prazos, inclusive considerando relatos de fiscalização, que, quando 
negativos, podem iniciar trâmites de providências específicas independentemente do 
encerramento da vigência. 
 
Recomendação 2: Atuar junto aos setores da UFRN de forma a aumentar o percentual de 
atendimento das recomendações da Audin de forma a não permitir que o percentual de 
recomendações pendentes do exercício anterior àquele da emissão do RAINT ultrapasse 30%. 
 
Recomendação 3: Criar ou melhorar mecanismos de controle de forma a identificar com 
antecedência mínima de um ano os contratos que dependem da realização de procedimento 
licitatório prestes a perderem a vigência, com fluxo claro de procedimentos a serem adotados 
e seus prazos, inclusive utilizando os eventuais relatos anteriores de fiscalização para adequar 
termos de referência e minimizar a repetição de ocorrências que possam ser evitadas com a 
adoção de novos procedimentos. 
 
Recomendação 4: Adotar as providências necessárias de desocupação dos espaços físicos na 
UFRN sem respaldo contratual e/ou regularização da ocupação. 
 
 
1.1.1.7 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência de aplicação dos índices de reajuste dos valores das contrapartidas dos 
contratos de cessão de imóveis. 
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Fato 
 
Para os contratos onerosos de outorga de uso de imóveis/frações de imóveis da UFRN 
onerosos, verificou-se que há previsão de reajuste pelo IGP-DI. No entanto, como os reajustes 
não estão sendo mais aplicados para os contratos com vigência expirada, mas os imóveis 
permanecem ocupados, a ausência de renovação com a aplicação dos reajustes devidos 
caracteriza prejuízo para a UFRN. 

Para o contrato nº 56/2002, por exemplo, o valor original de 180,00 foi reajustado por aditivos 
até 19 de maio de 2007 chegando ao valor de R$ 289,71. Não houve mais reajustes a partir 
desse último aditivo, sendo recolhidos até os dias atuais este mesmo valor. Utilizando-se a 
calculadora do Banco Central e aplicando o índice IGP-DI de maio de 2008 a março de 2018 
ao valor de R$ 289,71 chega-se ao valor corrigido de R$ 499,66, sendo aplicada a correção 
de 1,7246764 no período. Ressalte-se que o valor do ressarcimento de água e energia 
corresponde a 20% deste valor, ou seja, também para o ressarcimento houve prejuízo na 
ausência de reajuste. Está sendo pago até os dias atuais o valor de R$ 57,94 a título de 
ressarcimento, no entanto 20% de R$ 499,66 resulta em R$ 99,93.  

O contrato nº 56/2002 corresponde a um dos contratos na situação de ausência de reajuste, 
destacando-o dos demais o período prolongado de manutenção do mesmo valor de pagamento 
e ausência de providência na correção da impropriedade. A tabela a seguir demonstra as datas 
do fim de vigência dos contratos, que coincide com a validade dos últimos reajustes para os 
contratos: 

Nº 
Contrato Contratado – CNPJ 

Fim 
vigência 

Valor 
original 

Valor no 
último 
aditivo ou 
apostilamento 

Valor 
corrigido *  

56/2002 008.375.484-97 18/05/2008 180,00 289,71 481,75 

16/2007 778.579.254-20 31/07/2013 205,00 289,12 357,58 

16/2008 790.673.604-49 30/09/2013 200,00 275,38 336,97 

56/2008 08.493.447/0001-51 31/07/2013 700,00 871,66 1.078,07 

61/2008  08.469.280/0001-93 31/07/2013 6.000,00 7.441,44 9.203,60 

01/2010 34.028.316/0025-80 03/01/2015 750,00 1.000,13 1.178,77 

21/2011 778.579.254-20 14/08/2013 290,00 327,07 404,32 

83/2013 16.870.254/0001-09 11/11/2015 710,00 810,20 860,41 
Fonte: Contratos, aditivos e apostilamentos constantes dos processos de contrato. 

* O valor corrigido foi obtido no site do Banco Central aplicando-se o índice IGP-DI do mês seguinte ao do 
término da vigência e, contando períodos anuais, até o mês anterior àquele do término da vigência do ano de 
2017 ou 2018 de forma a não ultrapassar março de 2018 (período dos trabalhos de auditoria). 

Nesse contexto, as atividades previstas nos contratos citados na tabela supra não cumprem os 
requisitos legais para que possam ser desempenhadas pelos cessionários nas dependências do 
órgão por meio de outorga de seu espaço. 
  
##/Fato## 

Causa 
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A reitora não adotou providências cabíveis no sentido de garantir a realização de 
procedimentos licitatórios e/ou promover a desocupação dos espaços e, ainda, pleitear os 
valores de acordo com a situação fática de ocupação continuada mesmo sem respaldo 
contratual evitando assim os prejuízos decorrentes da ausência de reajustes. Permitiu a 
ocupação de espaços físicos da UFRN sem respaldo contratual e com remuneração inferior ao 
que seria devido se os contratos tivessem sido oficialmente prorrogados, mesmo após ser 
alertada pela auditoria interna da situação em 2016. 
 
A Auditoria Interna, no exercício das competências estabelecidas especialmente nos incisos I 
e III do Art. 332 do Regimento Interno da Reitoria, analisou a regularidade da gestão 
patrimonial da UFRN, assessorando o reitor e demais gestores da UFRN quanto à utilização 
adequada dos bens objeto de cessão, identificando contratos expirados e emitindo 
recomendações para sanar a impropriedade, no entanto, não houve atuação tempestiva do 
gestor no sentido de exigir dos setores adequados as providências necessárias para evitar a 
continuidade da situação apontada até os dias atuais. 
 
Nesse contexto, cabe citar que, conforme demonstrado no RAINT 2017, as recomendações 
daquela unidade emitidas em 2016, que permanecem com nível baixo de atendimento de suas 
recomendações, restando pendentes, ao final de 2017, 88% das recomendações emitidas 
anteriormente a 2016. 
 
O Pró-Reitor de Administração, no exercício de suas competências estabelecidas nos incisos 
I e III do Art. 95 do Regimento Interno da Reitoria de assessorar o reitor em assuntos 
administrativos e coordenar ações pertinentes às áreas de administração financeira, 
patrimonial, licitações e contratos, não atuou suficientemente e tempestivamente de forma a 
contribuir para evitar e garantir que os imóveis da UFRN fossem ocupados sem respaldo 
contratual, licitação e evitando os prejuízos decorrentes da ausência de reajustes. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 325/18-R, de 05 de junho de 2018, a Unidade Gestora não tratou 
especificamente do prejuízo advindo da ausência dos reajustes nos contratos expirados e 
informou: “Importa assinalar que parte dos achados acima apontados já haviam sido objeto 
de solicitações de auditoria anteriores, para as quais já foram informadas as justificativas e/ou 
providências adotadas por esta Universidade.” 
 
No entanto, como esta constatação se refere a questão dos contratos expirados e, nesse caso, 
ausência de aplicação de reajuste no período compreendido entre a expiração e os dias atuais, 
considerou-se a manifestação para esta situação apresentada por meio do mesmo ofício: 
“Especificamente em relação às constatações referentes aos [...] contratos de cessão expirados, 
informamos que as providências administrativas já foram reiteradas ou iniciadas visando à 
formalização dos novos contratos, seja a sua formalização viabilizada através de licitação, 
dispensa ou inexigibilidade, conforme for o caso.”  
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Unidade Gestora não contestou o fato, mas informou sobre providências reiteradas ou 
iniciadas para os contratos expirados, para alguns casos correspondendo a solicitação de 
abertura de licitação apenas em 2018, mesmo com vigência expirada entre 2008 e 2013. 
  
##/AnaliseControleInterno## 
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Recomendações: 
Recomendação 1: Realizar o levantamento do prejuízo com o reajuste não cobrado, buscando 
o ressarcimento junto às cessionárias. 
 
 
1.1.1.8 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência de ressarcimento de despesas comuns com água e energia elétrica. 
 
Fato 
 
Verificou-se que não houve previsão contratual de ressarcimento de despesas relacionadas ao 
consumo de água e energia elétrica para o contrato nº 83/2013 referente à cessão de fração de 
imóvel da UFRN para um espaço de farmácia.  

Em relação ao contrato nº 55/2015, apesar de haver previsão contratual, nos exercícios de 
2016 e 2017 foram verificados ressarcimentos referentes a despesas de telefone nos meses de 
setembro a dezembro de 2016 e outubro de 2017, não sendo identificados ressarcimentos 
referentes a outros meses nos referidos exercícios ou outras despesas. 

Para os contratos nº 56 e 61/2008; 56 e 58/2015, há previsão contratual de ressarcimento de 
despesas comuns, no entanto, não foram identificados os pagamentos devidos nos exercícios 
de 2016 e 2017, não havendo evidência de que foram realizadas em qualquer oportunidade 
durante a ocupação dos espaços da UFRN. 

Nesse contexto, a Universidade tem arcado com o prejuízo decorrente da utilização pelos 
cessionários nos espaços da UFRN dos serviços de água, luz e telefone sem ressarcimento. 

  
##/Fato## 

Causa 
 
O Pró-Reitor de Administração, no exercício da competência estabelecida no inciso III do Art. 
95 do Regimento Interno da Reitoria de coordenar ações pertinentes às áreas de administração 
financeira, licitações e contratos, não atuou de forma a garantir o controle adequado dos 
pagamentos e cobrança dos ressarcimentos devidos previstos contratualmente. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 325/18-R, de 05 de junho de 2018, a Unidade Gestora informou: “Com 
relação aos atrasos e/ou ausência de pagamentos das remunerações devidas contratualmente; 
ausência de aplicação dos índices de reajustes em alguns contratos e ausência de ressarcimento 
de despesas com água e energia, temos a acrescentar que, conforme informado anteriormente, 
a planilha utilizada para aferir os pagamentos, inclusive dos encargos por 
atrasos/inadimplência e ressarcimentos de despesas pelo consumo de água/energia elétrica 
e/ou outros rateios, relativamente aos bens objeto de outorga de uso pela UFRN, foi atualizada 
pela Diretoria de Gestão e Fiscalização de Contratos em janeiro/2018, de maneira que, após a 
consolidação dos trabalhos da DGC no que se refere à incorporação da planilha anteriormente 
utilizada, caso reste caracterizada a ocorrência de atraso e/ou ausência de pagamento de 
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remunerações devidas contratualmente, se procederá à abertura de processo administrativo 
visando ao ressarcimento ao erário.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Unidade Gestora não contestou o fato, mas informou sobre providências de alteração da 
planilha de controle. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Realizar o levantamento do prejuízo com a ausência do ressarcimento das 
despesas comuns previstas contratualmente e não cobradas pela UFRN, buscando o 
ressarcimento junto às cessionárias. 
 
Recomendação 2: Criar ou aprimorar mecanismos de controle com vistas a identificar todos 
os valores que devem ser cobrados conforme previsão contratual, demonstrando os 
pagamentos mês a mês das cessionárias de imóveis da UFRN. 
 
Recomendação 3: Modificar os modelos de contratos utilizados para cessão de imóveis na 
UFRN, de forma a garantir que sejam previstos ressarcimentos de despesas comuns. 
 
 
1.1.1.9 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência e/ou insuficiência de atuação de fiscais para acompanhamento dos contratos 
de outorga. 
 
Fato 
 
Foram analisados quinze contratos de outorga quanto ao aspecto de designação de fiscais e 
acompanhamento da execução, dos quais dez não possuem fiscais designados para a 
fiscalização, em descumprimento ao Artigo 67 da Lei 8.666/93, e os demais cinco contratos 
não possuem evidência de atuação de fiscalização. 

A UFRN não designou fiscais para o acompanhamento dos contratos de outorga nº 56/2002; 
76/2006; 56 e 61/2008; 01/2010; 05, 60, 66, 67 e 83/2013 e, apesar de ter designado fiscais 
para o contrato nº 45/2015, por meio da Portaria nº 76/2015 - PROAD, de 27 de julho de 2015, 
e para os contratos nº 55, 56, 57 e 58/2015, por meio da Portaria nº 136/2015 - PROAD, de 3 
de dezembro de 2015, não há documentos que evidenciem o acompanhamento da execução 
dos contratos pelos fiscais. 

Apesar de os contratos nº 61, 62, 63 e 73/2014, decorrentes do Pregão Presencial nº 20/2014, 
e 07/2015, decorrente do Pregão Presencial nº 78/2014, não terem sido especificamente 
analisados sob o aspecto de fiscalização, a partir da análise do processo de licitação, foi 
possível verificar que ocorreu fiscalização. 

No processo que originou o contrato nº 07/2015, consta a indicação de fiscais por dois dentre 
os quatro departamentos beneficiados pelos serviços prestados pela cessionária. O 
Departamento de Nutrição indicou um servidor por e-mail de 23 de fevereiro de 2015 e o 
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Departamento de Enfermagem indicou dois servidores por meio do Memorando nº 005/2015 
– DENF, de 24 de fevereiro de 2015. Não há portarias de designação no processo ou indicação 
de fiscais pelos departamentos para os contratos nº 61, 62, 63 e 73/2014. 

Para todos estes contratos foi possível verificar a existência de relatórios emitidos pelo Chefe 
do Setor de Fiscalização Administrativa de Contratos, que não corresponde a qualquer dos 
fiscais indicados, que indicam a atuação de fiscalização da Universidade em relação a 
execução desses contratos em 2016, no entanto, não há relatórios ou outros documentos 
indicando a atuação de fiscalização em 2017.  

Em relação ao contrato nº 07/2015, para fins de renovação do contrato, há um parecer 
favorável assinado pelos dois fiscais do contrato indicados pelo Departamento de Nutrição de 
22 de janeiro de 2016. Outro parecer para fins de renovação foi emitido em 13 de janeiro de 
2017 com o nome de um destes fiscais e da vice-chefe do departamento, no entanto, não 
contém assinatura. Não consta do processo qualquer outro documento relacionado aos fiscais 
do contrato nº 07/2015. 

Para fins de renovação dos contratos 61, 62, 63 e 73/2014 não há documentos de fiscais, 
apenas pronunciamento de alguns dos departamentos beneficiados pelos serviços. 

Não são demonstrados nos processos os resultados da atuação da fiscalização em 2016 entre 
elaboração de relatórios, solicitação de esclarecimento do(a) cessionário(a), análise e parecer 
da UFRN quanto à suficiência de providências eventualmente adotadas para correção de 
desvios identificados de forma que fique registrado de forma objetiva a atuação da Unidade 
Gestora para garantir que o contrato seja executado conforme as regras estabelecidas 

Verificou-se, portanto, a ausência de atuação de fiscais nos contratos de outorga 56/2002; 
76/2006; 56 e 61/2008; 01/2010; 05, 60, 66, 67 e 83/2013; 45, 55, 56, 57 e 58/2015. Quanto 
aos contratos nº 61, 62, 63, 73/2014 e 07/2015, pôde-se identificar a atuação de fiscalização 
apenas em 2016, ainda assim os relatórios foram emitidos por servidor não designado como 
fiscal e não foram devidamente demonstradas no processo as providências adotadas até a 
correção das impropriedades detectadas. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
O Pró-Reitor de Administração, no exercício da competência estabelecida no inciso III do Art. 
95 do Regimento Interno da Reitoria de coordenar ações pertinentes às áreas de licitações e 
contratos, não atuou suficientemente de forma garantir a designação de fiscais para 
acompanhamento dos contratos de outorga e, no caso da designação, não exigiu a 
manifestação periódica destes e demonstração de eventuais ocorrências decorrentes da 
execução contratual, tornando essa manifestação como condição para firmatura de 
aditamentos contratuais. 
 
O Pró-Reitor permitiu, ainda, que outro servidor que não o fiscal fosse responsável por 
verificações, demonstrando que a indicação de fiscais é considerada formal e não um 
instrumento de acompanhamento efetivo da execução contratual das outorgas. 
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Nos casos em que houve ocorrências, mesmo que não tenham sido originadas do fiscal, o Pró-
Reitor não atuou no sentido de garantir que a comprovação de sua resolução fosse condição 
imprescindível para os aditamentos contratuais, indicando, no exercício da competência 
prevista no inciso II do Art. 95 do Regimento Interno da Reitoria de assessorar a Reitora em 
assuntos administrativos, o aditamento contratual apesar das ocorrências. 
 
A reitora assinou os aditamentos contratuais apesar de estarem demonstradas no processo 
ocorrências apontadas pelos fiscais e ausência de comprovação de solução pelas cessionárias 
de espaços físicos da UFRN. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 325/18-R, de 05 de junho de 2018, a Unidade Gestora informou: “[...] 
no que diz respeito a contratos vigentes com ausência de fiscais designados e/ou fiscalização 
ineficiente, informamos que foi emitida a Portaria nº 57/2018-PROAD, de 01 de junho de 
2018, designando fiscal para os contratos nº 60/2013, 66/2013 e 67/2013, e, que, em relação 
às orientações de fiscalização de contratos, está em revisão Instrução Normativa da Pró-
Reitoria de Administração, contendo orientações gerais sobre a fiscalização de contratos 
administrativos, a qual deverá nortear a atuação de todos os fiscais dos diversos contratos 
celebrados por esta Universidade.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Unidade Gestora não contesta os fatos apontados, indicando providências como indicação 
de fiscais para três contratos, o que não soluciona a ausência de indicação em relação aos 
demais contratos. É necessário que a UFRN possua um controle que demonstre o documento 
de nomeação e nome do fiscal de cada um dos contratos de outorga, bem como demonstre os 
documentos gerados pelo mesmo no acompanhamento da execução.  
 
A elaboração e publicação de uma Instrução Normativa contendo orientações sobre a 
fiscalização deve contribuir para nortear a atuação, no entanto, deve prever não apenas 
orientação para os fiscais, mas o fluxo de fiscalização como um todo visando a garantir que 
sejam adotadas providências pelas áreas pertinentes da Universidade a partir dos relatos dos 
fiscais. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Criar ou melhorar os mecanismos de controle de forma a demonstrar em 
relatórios ou planilhas de acompanhamento os fiscais de cada contrato de cessão de bem 
imóvel da UFRN e, ainda, os documentos emitidos por eles para avaliarem o cumprimento 
das cláusulas contratuais. 
 
Recomendação 2: Criar procedimentos e rotinas padronizados de atuação dos fiscais junto aos 
contratos de cessão e registro dos resultados de forma a orientar os profissionais indicados 
para a realização desse acompanhamento no âmbito da UFRN. 
 
Recomendação 3: Estabelecer como parte da rotina de aditamento contratual a consideração 
dos relatos e manifestação dos fiscais e, ainda, a comprovação de correção de eventuais 
problemas identificados. 
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1.1.1.10 CONSTATAÇÃO 
 
Prorrogação contratual indevida e após o encerramento da vigência do instrumento 
anterior, sendo desconsiderados requisitos apontados reiteradamente por pareceres 
jurídicos. 
 
Fato 
 
Os contratos nº 61, 62, 63 e 73/2014, decorrentes do Pregão Presencial nº 20/2014, e 07/2015, 
decorrente do Pregão Presencial nº 78/2014, referem-se à cessão de uso de bem público para 
a prestação de serviços de oferta de refeições de pequeno porte para as unidades acadêmicas 

Os contratos foram prorrogados mediante três termos aditivos sem que tenham sido atendidas 
as recomendações exaradas em parecer jurídico, a partir de documento sem assinatura no caso 
do contrato nº 07/2015, e, ainda, assinados retroativamente 

Ressalte-se que, em todos os casos, o prazo de envio do processo de aditamento contratual 
para a procuradoria jurídica para fins de emissão de parecer foi exíguo e insuficiente para 
firmatura de novo instrumento e, ainda, para atendimento de eventual recomendação, 
reiteradamente com poucos dias antes do encerramento da vigência contratual do instrumento 
anterior. 

No trâmite do processo entre Pró-Reitoria de Administração e Procuradoria jurídica, 
verificou-se que, de forma geral o processo é distribuído para os procuradores, que emitem os 
pareceres jurídicos e submetem à aprovação do Procurador-Geral. Em muitos casos, no 
entanto, o próprio Procurador-Geral emitiu o parecer jurídico e, no caso da análise e 
opinamento quanto à solicitação de prorrogação do contrato nº 61/2014 que gerou a firmatura 
do 2º Termo Aditivo, o parecer jurídico assinado pelo Procurador-Geral correspondeu a uma 
folha manuscrita com o título “Despacho” sem número sem análise detalhada quanto aos 
aspectos habitualmente avaliados quando da emissão dos pareceres e com quatro parágrafos, 
um dos quais corresponde a informação acerca do término da vigência em dois dias e o último 
“Com a recomendação de que não mais venham feitos para análise sem prazo razoável para 
análise, digo exame.” 

Além disso, os processos relacionados ao aditamento são efetivamente de prorrogação. Não 
há a demonstração de haver a opção de, no caso de algum dos departamentos atendidos pelo 
contrato não considerar vantajosa a prorrogação, ser realizado novo processo licitatório. 

Em relação ao contrato nº 61/2014, o Memorando Eletrônico nº 93/2017, de 28 de agosto de 
2017, da Escola de Música, setor atendido pelo contrato na prestação dos serviços, traz a 
seguinte informação:  

“[...] somos favoráveis a renovação do contrato n° 61/2014 [...] condicionado a abertura de 
novo processo licitatório e o compromisso da contratada de cumprir com o solicitado por 
esta Unidade no sentido de melhorar a oferta de alimentos, praticar melhores preços e 
funcionamento das 07 às 21h. 
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Informamos que a empresa não vem realizando o acordado em ocasião da renovação do 
contrato ocorrido em 2016.” 

Nesse sentido, verificou-se que o Departamento de Educação Física, beneficiado pelo contrato 
nº 07/2015, não se pronunciou no sentido de considerar a prorrogação vantajosa para qualquer 
das prorrogações, pelo contrário demonstrando insatisfação com o fechamento da cantina do 
ginásio de esportes, conforme comunicado constante do processo “sem que tenha sido feito 
nenhum aviso prévio ou explicação por parte da proprietária da referida cantina. A referida 
situação está gerando protestos e constrangimentos.” 

A ausência de manifestação de cursos atendidos pelo contrato foi uma das omissões citadas 
por todos os pareceres jurídicos de renovação contratual e que deveria ter sido suprida para 
assinatura dos termos aditivos e que não ocorreu. 

Ressalte-se que a própria cessionária se manifestou desfavoravelmente a prorrogação do 
contrato nº 61/2014 e, no entanto, a Universidade em vez de demonstrar providência no intuito 
de iniciar novo procedimento licitatório, apenas providenciou novos aditivos. 

Acerca do primeiro aditamento contratual, o processo foi submetido à procuradoria jurídica 
para análise e opinamento em 25 de janeiro de 2016, menos de dez dias antes do término da 
vigência, cujo Parecer nº 30/2016/GMH/PGF/PF-RN/AGU, de 28 de janeiro de 2016, cita a 
inexistência de óbice para a prorrogação desde que observadas as recomendações nele 
elencadas. Cabe citar observação que consta do mesmo parecer de alertar a Unidade Gestora 
“Sobre a presente, instrução processual, faço notar que outra eventual solicitação de 
prorrogação de prazo do contrato objeto deste processo, obterá parecer desfavorável deste 
parecerista, caso persistam as omissões referidas nos itens 20, 21 e 22 supra, 
independentemente da data de chegada dos autos a esta Procuradoria.” 

Esses itens se referem a ausência de assinatura de documento da fiscalização quanto à 
vantajosidade da prorrogação, da manifestação dos cursos de nutrição e educação física, 
unidades beneficiadas com a prestação dos serviços da cessionária e, ainda, inserção de 
informação dos espaços cedidos no termo aditivo. Esta última recomendação foi atendida.  

Considerando a data de encaminhamento da minuta de aditivo em relação ao vencimento do 
prazo de vigência e a citação no parecer da procuradoria jurídica da data de chegada dos autos 
para análise, o período restante para cumprimento das recomendações exaradas por aquele 
órgão jurídico e, ainda, assinatura do aditivo ficou exíguo, não sendo atendidas as referidas 
recomendações condicionantes. 

Nesse contexto, apesar de o termo aditivo conter a data de 2 de fevereiro de 2016, prazo limite 
para que não perdesse a vigência o contrato original, foi assinado retroativamente, uma vez 
que o envio dos termos para assinatura foi realizado em 4 de fevereiro de 2016 e o recebimento 
pelo gabinete da reitoria foi realizado em 11 de fevereiro de 2016, não sendo factível que 
contivesse data anterior a esta última se as datas dos documentos correspondessem aos fatos 
que pretendem demonstrar.  
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Tal situação, no entanto, foi causada pela própria UFRN ao tratar da prorrogação contratual 
com antecedência insuficiente para os trâmites necessários. 

Em relação à execução do contrato, além do comunicado relativo a fechamento da cantina no 
ginásio de esportes, verificou-se que relatórios de fiscalização de 18 de março de 2016 e de 
12 de maio de 2016 citaram o descumprimento contratual da cessionária quanto à cobrança 
de preços superiores ao estabelecido por produtos das cantinas.  

Em relatório de 22 de agosto de 2016 foi citado o não fornecimento de itens obrigatórios 
constantes na relação de serviços conforme certame, o que foi novamente apontado em 
relatório de 12 de outubro de 2016. 

A informação da proprietária, conforme o relatório de fiscalização, para o não fornecimento 
dos itens obrigatórios, se relaciona ao fato de que as instalações físicas das cantinas não estão 
de acordo com as normas regulamentadoras. 

Não foi demonstrada a devida adoção de providência no processo para saneamento dessas 
questões. 

No parecer de renovação do contrato sem assinatura de 13 de janeiro de 2017, no entanto, são 
citados os fiscais e a opinião favorável pela renovação do contrato. 

Novamente para a intenção de firmatura do 2º Termo Aditivo o processo foi encaminhado à 
procuradoria jurídica em 26 de janeiro de 2017, com tempo exíguo para o vencimento do 
contrato (2/2/2017) e sem atendimento dos requisitos já exigidos no parecer anterior. 

Nesse contexto, o Parecer nº 24/2017/GMH/PGF/PF-RN/AGU, de 01 de fevereiro de 2017, 
cuja conclusão foi pela negativa da renovação contratual, reiterado pelo procurador-geral, que 
aprovou o parecer. O procurador-geral ressalva a possibilidade de acolhimento da solicitação 
caso sanados os vícios apontados, o que não ocorreu. 

O despacho da Pró-reitora Adjunta de Administração, de 2 de fevereiro de 2017, último dia 
para assinatura do termo aditivo sem que o anterior tenha perdido a vigência, encaminha o 
processo à Diretoria de Gestão e Fiscalização de Contratos para ciência e visando sanar os 
vícios elencados no parecer jurídico. 

A próxima peça do processo, no entanto, é o 2º Termo Aditivo assinado com data de 2 de 
fevereiro de 2017 e, novamente, retroativamente, tendo em vista que o despacho de 
encaminhamento do termo ao gabinete da reitoria data de 8 de fevereiro de 2017 e o 
recebimento pelo mesmo gabinete data de 9 de fevereiro de 2017, data mínima factível para 
o termo aditivo se as datas dos documentos correspondessem aos fatos que pretendem 
demonstrar. 

Ressalte-se que por meio do Ofício nº 005/2016 – Cantina IMD, de 20 de dezembro de 2016, 
a cessionária apresentou pedido de parcelamento de valores que se encontravam pendentes de 
pagamento. Despacho constante do próprio ofício da Diretora de Gestão e Fiscalização de 
Contratos, de 21/12/2016, informa que “Oficiar a contratada que a proposta não é 
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interessante para a administração, além do que as obrigações já deveriam ter sido quitadas 
na época do vencimento.” 

Anteriormente à renovação do contrato, portanto, já era de conhecimento da referida Diretoria 
a ausência de pagamentos no vencimento, o que não impediu a prorrogação. 

Da mesma forma que os anteriores, o 3º Termo Aditivo foi datado de 2 de fevereiro de 2018 
de forma retroativa. O despacho ao gabinete da reitora data de 20 de fevereiro de 2018 e o 
recebimento no gabinete data de 21 de fevereiro de 2018. A prorrogação ocorreu, novamente, 
sem atender as recomendações da procuradoria jurídica e, neste caso, nem foi inserido parecer 
dos fiscais no processo, com ou sem assinatura. Também não houve manifestação dos 
departamentos atendidos. 

Nesse contexto, demonstrou-se o gerenciamento inadequado dos contratos de cessão no 
âmbito da UFRN, sendo desconsiderados requisitos apontados reiteradamente por pareceres 
jurídicos, decisão quanto a prorrogação contratual com antecedência insuficiente para os 
trâmites necessários e sem opção de considerar a sua não realização por não ser vantajoso para 
a administração, além da ausência de demonstração das providências quanto ao não 
cumprimento contratual por parte da cessionária. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
A reitora, no exercício da competência de “contratar, rescindir ou renovar contrato” expressa 
no incido VI do artigo 39 do Regimento Geral da UFRN, assinou aditivos contratuais com 
data retroativa e sem que fossem comprovadas e demonstradas no processo as condições 
expressas em parecer jurídico. 
 
O Pró-Reitor de Administração, no exercício de suas competências estabelecidas nos incisos 
I e III do Art. 95 do Regimento Interno da Reitoria de assessorar o reitor em assuntos 
administrativos e coordenar ações pertinentes à área de licitações e contratos, iniciou 
processos de prorrogação contratual sem antecedência suficiente para decisão quanto à 
elaboração de nova licitação e/ou prorrogação ou mesmo para apenas prorrogação, de forma 
que houvesse tempo hábil para análise adequada da procuradoria jurídica, emissão de parecer, 
atendimento dos requisitos expressos nos pareceres jurídicos e, ainda, envio da minuta do 
aditamento contratual à reitora em prazo suficiente para possibilitar sua assinatura 
anteriormente ao encerramento da vigência do contrato ou aditivo anterior. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 325/18-R, de 05 de junho de 2018, a Unidade Gestora informou: 
“Importa assinalar que parte dos achados acima apontados já haviam sido objeto de 
solicitações de auditoria anteriores, para as quais já foram informadas as justificativas e/ou 
providências adotadas por esta Universidade. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
As análises realizadas a partir de informações obtidas em campo junto à UFRN foram 
apresentadas no campo fato. 
  
##/AnaliseControleInterno## 
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Recomendações: 
Recomendação 1: Encaminhar os processos de aditamento contratual relativos a imóveis 
cedidos à procuradoria jurídica para exame com antecedência mínima de 30 dias ao 
encerramento da vigência ou até 60 dias nos casos em que há tipos de minutas ou 
procedimentos ainda não avaliadas pela área jurídica e que possui potencialmente mais riscos 
de ajustes necessários a implementar. 
 
Recomendação 2: Nos processos de aditamento de contrato de cessão de imóvel que envolvem 
licitação, demonstrar no processo a vantajosidade da prorrogação, com relação ao preço, à 
satisfação dos usuários e à ausência de problemas pendentes identificados pela fiscalização, 
em detrimento da realização de outro procedimento licitatório. 
 
Recomendação 3: Encaminhar minutas de aditamentos contratuais ao gabinete da reitoria com 
prazo mínimo de sete dias, que possibilite não apenas assinatura, mas avaliação, mesmo que 
breve, pelo(a) reitor(a) dos elementos constantes do processo que fundamentam a 
prorrogação. 
 
Recomendação 4: Apenas assinar aditamentos de contratos de cessão cuja relação jurídica não 
tenha sido interrompida por meio da expiração da vigência. 
 
 
1.1.1.11 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência de recolhimento de valores previstos contratualmente. 
 
Fato 
 
Além da ausência de pagamentos relativos a despesas comuns de água, energia e telefone, 
detalhadas em item próprio deste relatório, verificou-se a ausência de recolhimento de outros 
valores previstos contratualmente relativamente aos contratos nº 83/2013 e 07/2015. 

Quanto ao contrato nº 83/2013, não houve o pagamento de 2,5% das vendas brutas a partir do 
7º mês de contrato e 5% após o 12º mês de contrato, conforme previsto na cláusula quinta do 
contrato nº 83/2013, datado de 12 de novembro de 2013, de concessão de espaço físico para 
instalação de farmácia escola na UFRN firmado a partir do Pregão Presencial nº 106/2013. 

Ressalte-se que por meio de correspondência de 17 de março de 2015 a empresa contratada 
solicitou a extinção da cobrança e da taxa de retribuição de valor prevista no instrumento 
contratual com a justificativa de que “[...] foi possível vivenciar os períodos de sazonalidade 
inerentes ao calendário acadêmico desta Instituição de Ensino, ficando evidenciado que o 
percentual arbitrado pela concedente impossibilita o pleno funcionamento das atividades 
comerciais da Farmácia Escola, o que, por consequência, culminará na inviabilização do 
desenvolvimento do projeto de ensino.” 

Ressalte-se que a própria empresa reconhece que era possível prever tal situação, mas 
argumentou que apenas após a conclusão dos doze primeiros meses de funcionamento para 
pautar a solicitação em bases sólidas, invocando a cláusula sétima do instrumento contratual 
que prevê a possibilidade de revisão dos valores remuneratórios após doze meses. 
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Não há no processo, no entanto, documentos que demonstrem as informações contidas na 
solicitação, mas tão somente a solicitação e parecer favorável do Departamento de Farmácia 
e Pró-reitoria de Administração da UFRN. 

A impossibilidade de alteração da cláusula contratual, no entanto, foi expressa no Parecer nº 
307/2015/GMH/PGF/PF-RN/AGU, de 25 de junho de 2015, que esclareceu acerca da 
alteração dos contratos a necessidade de se evidenciar e demonstrar fato superveniente, o que 
não ocorreu, uma vez que o fato não pode ser considerado superveniente se era previsível no 
momento da licitação. 

Além disso, a alteração implicaria renúncia de receita, trazendo prejuízo ao erário, e, em 
contrapartida, se tornaria mais vantajoso para o particular, havendo vício porque outros 
terceiros poderiam ter manifestado interesse em participar da licitação com essas condições 
mais favoráveis. 

Os princípios à vinculação ao instrumento convocatório e segurança jurídica também foram 
citados no parecer, que esclareceu que a cláusula sétima citada pelo contratado sobre a 
possibilidade de revisão dos valores contratuais versa sobre o reajuste, que nada mais é do que 
a correção monetária, não sendo possível utilizá-la para fundamentar a exclusão da cláusula 
quinta. 

Nesse contexto, não houve alteração contratual, no entanto, não houve pagamento do valor 
estipulado. Apesar de o processo conter parecer jurídico de 11 de novembro de 2015, dia em 
que a vigência do contrato original expirou, autorizando o aditamento do prazo do contrato, 
não há aditivos, de prazo ou valor. O serviço continua sendo prestado sem respaldo contratual 
e sem pagamento dos valores devidos relativamente ao contrato enquanto vigente e sem novos 
reajustes a partir do encerramento da vigência. 

O valor original do contrato nº 07/2015, firmado a partir do Pregão Presencial nº 78/2014 para 
fornecimento de lanches, foi de R$ 2.430,00, no entanto, como não houve cessão de espaço 
para "outras áreas próximas" de R$ 396,90, cobrou-se de cessão R$ 2.033,10 sem adequação 
contratual. Na firmatura do 1º aditivo, de 2 de fevereiro de 2016 com valor de R$ 2.240,34 já 
não consta outras áreas próximas, mas só foi pago este valor referente a novembro de 2016. 
De fevereiro a outubro o valor pago foi de R$ 2.033,10. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
O Pró-Reitor de Administração, no exercício da competência estabelecida no inciso III do Art. 
95 do Regimento Interno da Reitoria de coordenar ações pertinentes às áreas de administração 
financeira, licitações e contratos, não atuou de forma a garantir o controle adequado dos 
pagamentos e cobrança dos ressarcimentos devidos previstos em contratualmente. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 325/18-R, de 05 de junho de 2018, a Unidade Gestora informou: “Com 
relação aos atrasos e/ou ausência de pagamentos das remunerações devidas contratualmente; 
ausência de aplicação dos índices de reajustes em alguns contratos e ausência de ressarcimento 
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de despesas com água e energia, temos a acrescentar que, conforme informado anteriormente, 
a planilha utilizada para aferir os pagamentos, inclusive dos encargos por 
atrasos/inadimplência e ressarcimentos de despesas pelo consumo de água/energia elétrica 
e/ou outros rateios, relativamente aos bens objeto de outorga de uso pela UFRN, foi atualizada 
pela Diretoria de Gestão e Fiscalização de Contratos em janeiro/2018, de maneira que, após a 
consolidação dos trabalhos da DGC no que se refere à incorporação da planilha anteriormente 
utilizada, caso reste caracterizada a ocorrência de atraso e/ou ausência de pagamento de 
remunerações devidas contratualmente, se procederá à abertura de processo administrativo 
visando ao ressarcimento ao erário.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Unidade Gestora não contestou o fato, mas informou sobre providências de alteração da 
planilha de controle. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Criar ou aprimorar mecanismos de controle com vistas a identificar todos 
os valores que devem ser cobrados conforme previsão contratual, demonstrando os 
pagamentos mês a mês das cessionárias de imóveis da UFRN. 
 
 
1.1.1.12 CONSTATAÇÃO 
 
Ocupação irregular de imóveis no centro de convivência da UFRN. 
 
Fato 
 
Verificou-se a existência de ocupação de espaços físicos no Centro de Convivência da UFRN 
sem contrato ou qualquer outro instrumento de formalização das cessões por: Unicoopes; 
Natalcard; e 38 quiosques diversos de venda de produtos artesanais (vestuário, objetos 
decorativos, etc.) e alimentação. 

Primeiramente em relação à Unicoopes, em resposta à SA nº 201702639/09, a Universidade 
informou que: “A UNIÃO COOPERATIVISTA DE ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E 
EXTENSÃO DO RIO GRANDE DO NORTE, é uma sociedade cooperativa de 
responsabilidade limitada, constituída de acordo com a Lei nº 5.764 de 16.12.1971 (Lei do 
Cooperativismo) que tem por objetivo fornecer as condições necessárias ao funcionamento 
do Núcleo de Extensão e Ação Social – NEAS, bem como das atividades de Ensino, Pesquisa 
e Extensão das Faculdades Cooperativistas e outras Unidades a serem criadas, assegurando-
lhes os recursos necessários à sua manutenção, difundindo os princípios cooperativistas. 

O espaço ocupado pela referida cooperativa no Centro de Convivências se deu mediante 
disponibilização pela CREDISUPER, de espaço cedido à referida unidade (objeto do 
Contrato de Cessão nº 058/2015), considerando a interface entre as referidas cooperativas 
em diversas atividades.” 
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Depreende-se da informação que o espaço, portanto, foi cedido pelo cessionário do contrato 
nº 58/2015. Ressalte-se, no entanto, que a cláusula 2.1.3 do contrato dispõe como obrigação 
da cessionária: 

“Sob hipótese alguma transferir a presente cessão a terceiros, sendo igualmente vedada a 
sublocação da área, instalações e benfeitorias à execução deste termo, no todo ou em parte, 
considerando-se nulo de pleno direito qualquer ato direta ou indiretamente praticado para 
tal fim.” 

A ocupação, portanto, carece de respaldo contratual ou legal e pode ser considerada irregular, 
sem providências da UFRN para regularização. 

A ocupação pela Natalcard de espaço no Centro de Convivências refere-se ao serviço de 
compra de vale/tickets de transporte urbano dentro do Campus Universitário. 

Conforme informação da UFRN em resposta à SA 201702639/09: “Dado o caráter de 
utilidade pública do serviço, a ocupação se deu de forma onerosa, mas não financeira, uma 
vez que há contrapartidas e benefícios diretos à comunidade universitária.” 

Essa cessão, no entanto, além de ocorrer sem contrapartida financeira, não se fundamenta em 
instrumento contratual ou outro documento que a suporte. 

Da mesma forma, os quiosques de venda de produtos constantes do Centro de Convivência 
não possuem respaldo contratual. São 38 quiosques, 27 destinados à exposição de produtos 
artesanais, dez de alimentação/culinária e um à secretaria da Feira de Integração dos 
Servidores da UFRN – FISURN. 

Ressalte-se que a venda de lanches foi objeto de licitação para outros locais da Universidade 
e, de forma geral, não há diferenças de tipos de lanches servidos que justificariam a ausência 
de procedimento licitatório. 

Em resposta à SA 201702639/09, a Universidade informou que a ocupação dos quiosques 
nasceu do Projeto “Ampliação da renda familiar do servidor da UFRN”, cuja clientela alvo 
foi definida como filhos e cônjuges de servidores “[...] tendo sido firmado Convênio de 
Cooperação Financeira n° 5859, celebrado entre a Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte - UFRN e a Fundação Banco do Brasil, em 28/06/05”, cujas ações propostas 
englobaram especialmente a construções de 38 quiosques para exposição dos produtos 
artesanais; elaboração do estatuto da associação de artesãos da UFRN – ARTS/UFRN; entrega 
de 38 quiosques; seleção de novos associados; realização de reuniões e palestras, orientação 
e divulgação do projeto. As chaves foram entregues entre 2010 e 2012.  

Conforme projetos e documentos apresentados a UFRN estabeleceu normas de funcionamento 
da feira de artesanato e haveria pagamento de taxa. No entanto, não há contrato de cessão com 
a associação, servidores e/ou outros ocupantes dos espaços e não foram detectados 
pagamentos de taxas ou outros tipos de remuneração à UFRN pelo uso. 

Não há critérios objetivos acerca da forma de seleção dos expositores, não tendo sido 
demonstrada ampla divulgação de todo o processo e, ainda, do resultado final das escolhas 
realizadas. Ainda, não há definições quanto ao tempo de autorização da Unidade Gestora para 
a cessão do espaço para cada expositor, valor cobrado pelo uso e meios de fiscalização. 
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Ressalte-se que estava previsto no projeto a avaliação em todas as fases, no entanto foi 
verificado relatório de avaliação apenas em 4 de maio de 2017 da Coordenadora do Projeto 
agora intitulado Protalento, no qual são descritas irregularidades administrativas por parte dos 
expositores artesanais e/ou seus representantes legais e providências insuficientes da Unidade 
Gestora para regularizar de forma definitiva essas irregularidades. 

Conforme este relatório “Os participantes da FISURN, quando do início de suas atividades 
artesanais no ano de 1997, eram mais solidários e cumpriam as normas emanadas da 
DAS/UFRN com solicitude, contribuindo, sobremaneira, com os fins sociais propostos pelo 
então Projeto de Ampliação de Renda dos Servidores da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, hoje denominado de ‘Projeto de Integração e Valorização de Talentos Artesanais 
dos Servidores da UFRN – Protalento’. 

Ao contrário dos dias atuais, [...] apesar dos esforços da COAPS/DAS/UFRN, [...]as 
irregularidades cometidas pelos expositores da FISURN são constantes [...]” 

Nesse contexto, há um documento intitulado Planejamento 2018 – Plano de Ação Protalento, 
que demonstra que está sendo reestruturado esse projeto e cita que “O projeto vem enfrentando 
dificuldades quanto ao cumprimento dos objetivos para os quais fora criado.” 

As ocupações irregulares de espaços da UFRN pela Unicoopes, Natalcard e 38 quiosques 
atualmente presentes no Centro de Convivência não atendem as condições legais para cessão 
de bem público, não possuindo sequer vínculo jurídico com a Unidade Gestora para que a 
mesma possa se resguardar de eventuais disputas judiciais ou cobrar dos cessionários 
condutas, procedimentos e desempenhos visando ao atingimento dos objetivos pretendidos 
com as cessões e contribuindo para a missão da Universidade. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
A ocupação pela Natalcard de espaço no Centro de Convivência deveu-se à tolerância dos 
gestores da UFRN com a informalidade da cessão visando ao atendimento da necessidade de 
proximidade dos serviços de venda de passes aos estudantes. Como não há instrumentos 
formais ligados a esta cessão, não foi possível precisar o momento no qual foi iniciada a 
ocupação e quem era responsável à época. A reitora atual, no entanto, não adotou providências 
de forma a não permitir que a ocupação irregular pela Natacard, sem respaldo contratual e não 
onerosa, pois não há contrapartida financeira, persistisse. 
 
A ocupação dos 38 quiosques ocorreu devido à atuação do reitor à época (dezembro/1997), 
uma vez que participou do projeto de ampliação da renda familiar ao servidor e, ainda, atuou 
de forma a garantir meios financeiros necessários à construção dos espaços a serem ocupados, 
assinando o Convênio de Cooperação Financeira entre a UFRN e Fundação Banco do Brasil, 
Projeto nº 5859, de 2 de maio de 2006. A reitora atual não adotou providências de forma a 
não permitir que a ocupação irregular dos quiosques, sem respaldo contratual e não onerosa, 
pois não há contrapartida financeira, persistisse. 
 
Em relação à subcessão de espaço ocupado pela Credsuper à Unicoopes, cabe ressaltar que o 
contrato de 2015 que regula a relação da UFRN com a cessionária não iniciou a formalização 
da ocupação, constando do processo o Contrato nº 62/2006 assinado em 01 de agosto de 2006 
pelo reitor à época, não sendo possível, no entanto, precisar o momento que a subcessão foi 
iniciada com a tolerância do gestor. A reitora atual, no entanto, não atuou no sentido de 
provocar a interrupção da subcessão irregular e a aplicação das penalidades cabíveis pelo 
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descumprimento de cláusula contratual expressa que impede tal situação, permitindo a 
continuidade da ocupação irregular do espaço. 
 
O Pró-Reitor de Administração, no exercício de suas competências estabelecidas nos incisos 
I e III do Art. 95 do Regimento Interno da Reitoria de assessorar o reitor em assuntos 
administrativos e coordenar ações pertinentes às áreas de administração financeira, 
patrimonial e contratos, não atuou de forma a garantir que as cláusulas contratuais sejam 
cumpridas pelas cessionárias de espaço físico na UFRN, que a ocupação dos imóveis por 
terceiros seja fundamentada em instrumento formal e legal que regule a relação estabelecida 
entre os cessionários e a Universidade e, ainda, orientando o reitor no sentido de não permitir 
a continuidade de ocupação irregular de imóveis da UFRN, sem respaldo contratual e não 
onerosa. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 325/18-R, de 05 de junho de 2018, a Unidade Gestora informou: 
“Importa assinalar que parte dos achados acima apontados já haviam sido objeto de 
solicitações de auditoria anteriores, para as quais já foram informadas as justificativas e/ou 
providências adotadas por esta Universidade. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
As análises realizadas a partir de informações obtidas em campo junto à UFRN foram 
apresentadas no campo fato. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Consultar à Assessoria jurídica quanto às possibilidades de formalizar a 
ocupação do espaço ocupado pela Natalcard no Centro de Convivência Djalma Marinho, de 
forma a atender à legislação aplicável. 
 
Recomendação 2: Interromper a subcessão irregular pela Credsuper do espaço ocupado pela 
Unicoopes no Centro de Convivência Djalma Marinho. 
 
Recomendação 3: Verificar como as atividades exercidas nos espaços de quiosques do Centro 
de Convivência Djalma Marinho se enquadram no estudo de demandas real e atual da UFRN. 
 
Recomendação 4: Tendo em vista que a ocupação dos quiosques do Centro de Convivência 
Djalma Marinho consiste na exploração de atividade econômica pelos cessionários, 
providenciar processo de seleção transparente e que atenda a legislação em vigor, regulando 
a relação por meio de instrumentos adequados. 
 
 
1.1.1.13 CONSTATAÇÃO 
 
A obra de construção da Residência Universitária da Escola Agrícola de Jundiaí e a 
obra de ampliação do prédio dos Centros Acadêmicos do Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas estão paralisadas por período superior a 3 anos. 
 
Fato 
 

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


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

168 

Constatou-se a existência de duas obras paralisadas: 
 
Construção da Residência Universitária da Escola Agrícola de Jundiaí. 
 
A UFRN contratou a empresa SERPE - Serviços, Projetos e Execuções Ltda, por meio do 
Contrato no 108/2011, para a construção de um prédio destinado a residência universitária da 
Escola Agrícola de Jundiaí - Campus Macaíba. 
 
O referido contrato foi assinado em 9 de dezembro de 2011, com vigência até o dia  4 de 
setembro de 2012 e prazo inicial de 270 dias. 
 
O Contrato no 108/2011 foi encerrado em 27 de janeiro de 2014, não tendo ocorrido o 
recebimento dos serviços. 
 
No dia 1 de julho de 2014, Comissão de Recebimento Provisório, por meio do Parecer Técnico 
no 536/2014, apontou que a obra não tinha condições de ser recebida, pois os serviços 
encontravam-se inacabados. Destaque-se que, àquela oportunidade, foi detectado, pela 
referida comissão, que a fachada externa do prédio já apresentava patologias. 
 
No dia 23 de dezembro de 2014, a empresa SERPE - Serviços, Projetos e Execuções Ltda 
efetuou a entrega das chaves do prédio à UFRN. 
 
Em 12 de março de 2018 foi assinado Projeto Básico para a complementação da obra. O RDC 
3/2018, cujo objeto é a “contratação de empresa especializada em construção civil para a 
execução da complementação da obra da Residência Universitária da Escola Agrícola de 
Jundiaí, em Macaíba/RN”, atualmente está em fase de elaboração, não tendo sido publicado 
até a presente data, 9 de abril de 2018.  
 
Fica evidente, portanto, que há impactos financeiros decorrentes da paralisação da obra por 
um período superior a 4 anos, como pode ser observado nos seguintes trechos do Memorando 
no 146/2015-SIN, de 2 de fevereiro de 2015: 
 
“Após testes realizados o reservatório elevado do prédio apresentou vazamento necessitando 
ser refeita a sua impermeabilização correspondendo a 70.07m2 do item 6.3 da planilha 
orçamentária – Impermeabilização com manta asfáltica de poliéster com 3mm de espessura, 
inclusive ancoragem com 15 cm de altura sobre parede, regularização c/caimento para o ralo 
e proteção mecânica, incl. Caixa d’água, marquises e calhas num valor total de 70,07 m2.” 
 
“Parte da pintura externa já se encontra deteriorada devido à ação do tempo precisando ser 
refeita, corresponde ao item 12.2 Pintura em Tinta acrílica, para paredes externas” 
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Foto: Construção da Residência 
Universitária da Escola Agrícola de 
Jundiaí, Natal/RN, 3 de abril de 2018 

Foto: Construção da Residência 
Universitária da Escola Agrícola de 
Jundiaí, Natal/RN, 3 de abril de 2018 

  
Foto: Construção da Residência 
Universitária da Escola Agrícola de 
Jundiaí, Natal/RN, 3 de abril de 2018 

Foto: Construção da Residência 
Universitária da Escola Agrícola de 
Jundiaí, Natal/RN, 3 de abril de 2018 

 
A paralisação da obra também acarreta impacto social, pois, já em 2011, havia a necessidade 
da construção do referido prédio, em área externa, o que se pode constatar no Memorando no 
352/11 - EAJ, de 7 de dezembro de 2011. 
 
“No que diz respeito aos adolescentes residentes no campus de Macaíba, a garantia dos seus 
direitos fundamentais está na dependência de medidas, por parte da UFRN, que possibilitem 
separar, em residências estudantis próprias, os alunos maiores de dezoito anos de idade 
daqueles alunos na faixa etária de 12 e 18 anos. Isso implica a construção de, pelo menos, 
outra residência estudantil.” 
 
Ampliação do Prédio dos Centros Acadêmicos do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. 
 
A empresa SERPE - Serviços, Projetos e Execuções Ltda - foi contratada para a execução da 
obra de Ampliação do Prédio dos Centros Acadêmicos do Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas, por meio da Tomada de Preços no 008/2013-UFRN, o que resultou na celebração 
do Contrato no 58/2013. 
 
O contrato da obra foi assinado em 25 de setembro de 2014, com prazo de 15 meses para a 
conclusão dos serviços, tendo sido estabelecido o dia 19 de dezembro de 2014 para a data de 
término da obra. 
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Por meio do Auto de Infração no 4297, de 31 de julho de 2014, a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo (SEMURB), notificou a empresa SERPE, concedendo o prazo de 30 
dias para a apresentação do alvará de construção, o que acabou por causar o embargo total da 
obra. 
 

  
Foto: Ampliação do Prédio dos Centros 
Acadêmicos do Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas, Natal/RN, 28 de março de 2018 

Foto: Ampliação do Prédio dos Centros 
Acadêmicos do Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas, Natal/RN, 28 de março de 2018 

 
Em 27 de agosto de 2017, por meio do Memorando Eletrônico no 3/2017 – CCSA (16.00), 
registra-se que “Pelo presente, solicitamos informações sobre a obra paralisada do prédio 
dos centros acadêmicos localizada no Setor de Aulas I. Como é do conhecimento de V.S. a 
obra faz mais de três anos que se encontra parada com prejuízos para a gestão pública.  
 
Conforme disposto no Memorando Interno no 67/2018 - DP/INFRA, de 16 de abril de 2018, 
cujo assunto é “Atualização de informações sobre andamento dos projetos executivos de 
retomada das obras dos Centros Acadêmicos do CCSA”, a retomada da obra ainda se encontra 
em fase de projetos executivos. 
 
A obra, portanto, encontra-se paralisada por período superior a 3,5 anos. Tal decurso de tempo 
resultará, inevitavelmente, em impactos financeiros e sociais para a retomada da construção. 
 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Construção da Residência Universitária da Escola Agrícola de Jundiaí. 
 
A construção não foi concluída pela empresa SERPE - Serviços, Projetos e Execuções Ltda, 
que abandonou a execução da obra, tendo sido, portanto, este o fator motivador da paralisação. 
A última medição foi apresentada em 27 de janeiro de 2014, o que resulta, portanto, em um 
período superior a 4 anos posterior ao fim do Contrato no 108/2011. 
 
Embora a paralisação tenha sido causada pela empresa contratada, e ainda que se considere as 
dificuldades inerentes aos procedimentos de licitação para a retomada de uma obra, o decurso 
de tempo de 4 anos sem o início efetivo de sua retomada, ou sequer a publicação de um edital, 
implica em morosidade administrativa no trato desta situação. 
 
Ampliação do Prédio dos Centros Acadêmicos do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. 
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A paralisação, que já supera o decurso de 3,5 anos, foi motivada pelo fato de que a UFRN não 
providenciou a documentação necessária para a construção. A obra foi embargada pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) em agosto de 2014 pela 
falta de alvará.  
 
A retomada da obra se encontra atualmente ainda em fase de projetos, implicando, portanto, 
em morosidade administrativa da UFRN para execução dos procedimentos de regularização 
de documentação e procedimento licitatório. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Memorando nº 107/2018-PROAD, de 7 de agosto de 2018, a UFRN informou: 
“[...] em relação às informações já prestadas anteriormente acerca da constatação de 
‘Existência de duas obras paralisadas por período superior a três anos com impacto financeiro 
e social’, temos a acrescentar que, em relação à obra de complementação da Residência 
Universitária da Escola Agrícola de Jundiaí, já se encontra publicada a RDC nº 003/2018, com 
data de abertura das propostas prevista para o dia 21 de agosto de 2018.   

Já com relação à obra de Complementação dos Centros Acadêmicos do CCSA, informamos 
que se encontra em fase de revisão de seus projetos complementares e compatibilização 
(previsão de conclusão em setembro de 2018). Em seguida será encaminhado para 
orçamentação e elaboração de projeto básico, com previsão de publicação para licitação em 
janeiro de 2019, conforme consta do Memorando Eletrônico nº 53/2018, da Superintendência 
de Infraestrutura (Doc 03).”   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Unidade Gestora não contesta as informações acerca da paralisação, mas atualiza o 
andamento dos procedimentos necessários à retomada e conclusão das obras. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Concluir os procedimentos licitatórios necessários e reiniciar a execução da 
obra de Construção da Residência Universitária da Escola Agrícola de Jundiaí e da obra de 
Ampliação do Prédio dos Centros Acadêmicos do Centro de Ciências Sociais Aplicadas.  
 
 
1.1.1.14 INFORMAÇÃO 
 
Projeto "Campus do Cérebro" está sem orçamento para a Escola de Base 
 
Fato 
 
Observa-se pelo menos três situações jurídicas/administrativas para a atuação da UFRN no 
megaprojeto “Campus do Cérebro”, concebido pelo neurocientista brasileiro Prof. Miguel 
Ângelo Laporta Nicolelis. 
 
Primeiramente, em 28 de outubro de 2004 foi celebrado Termo de Parceria (Resolução no 
28/2004-CONSAD), cujo objeto é a concessão de direito real de uso de imóvel para a 
Associação Alberto Santos Dumont de Apoio à Pesquisa (AASDAP), referente a 
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desmembramento de terreno medindo 995.000,00 m2 (99,5 hectares), em uma área rural do 
bairro de Jundiaí, Macaíba-RN, pertencente à UFRN, para edificação e implementação do 
Instituto Internacional de Neurociências de Natal. 
 
Portanto, na primeira situação jurídica/administrativa, a UFRN atua exclusivamente como 
cedente do terreno para as edificações do “Campus do Cérebro”, ficando a execução do projeto 
a cargo da Associação Alberto Santos Dumont de Apoio à Pesquisa (AASDAP).  
 
Esta situação, em que à UFRN correspondia apenas a cessão do terreno, perdurou até 24 de 
outubro de 2007, quando foi celebrado Aditivo ao Termo de Parceria. O referido aditivo 
estabeleceu o “Campus do Cérebro” como o conjunto de duas edificações (um Centro de 
Pesquisa em Neurociência e uma Escola de Ensino Regular), e definiu a UFRN como 
executora do projeto, cujo orçamento inicialmente totalizava o valor de R$ 42.209.946,05. 
Foram celebrados com a empresa EDCON Comércio e Construções Ltda. o Contrato 41/2010 
- UFRN, cujo objeto é a construção do Centro de Pesquisa em Neurociências (Instituto 
Internacional de Neurociências Edmond e Lily Safra), e o Contrato 26/2010 - FUNPEC, cujo 
objeto é a construção da Escola de Base (Lygia Maria Rocha Leão Laporta). 
 
Passa a vigorar, então, a partir da celebração do referido Aditivo, em 24 de outubro de 2007, 
a segunda situação jurídica/administrativa, em que a UFRN atua não somente  como cedente 
do terreno, mas também como executora do projeto. 
 
Foi durante esse período, em 2008, que o Projeto Piloto (Protótipo) do Campus do Cérebro 
passou a operar, provisoriamente, sendo composto pelas seguintes unidades: 
 
a) Centro de Saúde e Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi, construído com recursos do 
Ministério da Saúde, em parceria com o Hospital Sírio-Libanês/SP, em terreno doado à 
AASDAP pelo Município de Macaíba/RN;  
  
b) Centro de Pesquisa em Neurociências (financiado pela Capes), instalado em terreno de 
1.500 m2 cedido pela UFRN na Escola Agrícola de Jundiaí; 
 
c) Escola de Base construída com financiamento da Capes em terreno cedido pela UFRN na 
Escola Agrícola de Jundiaí.  
 
 
Em 25 de julho de 2014 foi celebrado Contrato de Gestão entre o Ministério da Educação, a 
UFRN (na qualidade de interveniente), e o Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos 
Dumont (ISD), que substituiu a Associação Alberto Santos Dumont de Apoio à Pesquisa 
(AASDAP).  
 
O referido Contrato de Gestão não mudou a situação jurídica/administrativa, conforme 
disposto em sua CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES: 
 
“III – A UFRN obriga-se a: 
 
a) Finalizar a construção dos imóveis que abrigarão, respectivamente, o Instituto 
Internacional de Neurociências de Natal Edmond e Lily Safra, e a Escola de Ensino Básico 
que funcionarão no Campus do Cérebro, nos termos da Resolução no 42/2013-CONSAD, de 
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30 de setembro de 2013, condicionado ao recebimento dos valores indicados pelo MEC no 
projeto de lei orçamentária anual para esta finalidade; e 
 
b) Ceder a gestão dos imóveis concluídos ao INSTITUTO.”  
 
Em 10 de maio de 2016 foi celebrado o Contrato no 30/2016, “CONTRATO DE CESSÃO DE 
USO DE BEM PÚBLICO que entre si celebram a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE e o INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ALBERTO SANTOS 
DUMONT nos termos da Resolução 42/2013 – CONSAD e de acordo com a legislação 
pertinente”. 
 
Portanto, a partir da celebração do referido Contrato, tem-se a terceira situação 
jurídica/administrativa, a UFRN volta a atuar somente como cedente do terreno, ficando a 
responsabilidade pela finalização da execução da obra com o Instituto de Ensino e Pesquisa 
Alberto Santos Dumont (ISD).  
 
Em visita realizada no dia 3 de abril de 2018, a equipe constatou que as duas obras (Instituto 
Internacional de Neurociências Edmond e Lily Safra e Escola Lygia Maria Rocha Leão 
Laporta) ainda não haviam sido concluídas. 
 

  
Foto: Instituto Internacional de 
Neurociências Edmond e Lily Safra, 
Macaíba/RN, 3 de abril de 2018 

Foto: Instituto Internacional de 
Neurociências Edmond e Lily Safra, 
Macaíba/RN, 3 de abril de 2018 

 
 
O Centro de Pesquisa (Instituto Internacional de Neurociências Edmond e Lily Safra), embora 
ainda não concluído, está operando parcialmente. Foi iniciado, inclusive, o remanejamento 
dos equipamentos, que estavam operando no Centro de Pesquisa/Projeto Piloto, em terreno 
cedido pela UFRN na Escola Agrícola de Jundiaí. 
 
O caso da “Escola de Base” (Projeto Piloto da Escola Lygia Maria Rocha Leão Laporta), 
entretanto, enseja maior atenção, visto que, para o ano de 2018, não houve repasse 
orçamentário do MEC para seu funcionamento, fato que causou a paralisação das atividades 
da Escola de Base/Projeto Piloto, na Escola Agrícola de Jundiaí, e a consequente devolução 
de suas instalações pelo ISD para a UFRN. 
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Foto: Escola Lygia Maria Rocha Leão 
Laporta, Macaíba/RN, 3 de abril de 2018 

Foto: Escola Lygia Maria Rocha Leão 
Laporta, Macaíba/RN, 3 de abril de 2018 

 
 
Conclui-se que o investimento público na Escola Lygia Maria Rocha Leão Laporta, que é da 
ordem de dezenas de milhões de reais, está em risco, considerando que a “Escola de Base” 
está inoperante e sem orçamento para seu funcionamento. A situação é ainda mais crítica 
considerando a grave crise fiscal pela qual o país tem sido acometido nos últimos anos, com 
recorrentes contingenciamento de recursos.     
##/Fato 
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Secretaria Federal de Controle Interno 

 
 
Certificado: 201800625 
Unidade(s) Auditada(s): UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
Ministério Supervisor: MINISTERIO DA EDUCACAO 
Município (UF): Natal (RN) 
Exercício: 2017 
 
 
1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2017 e 31/12/2017 
pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da 
Instrução Normativa TCU nº 63/2010. 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho 
informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à legislação federal 
aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações 
de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade 
auditada. 

3. Foram registradas as seguintes constatações relevantes, para as quais, 
considerando as análises realizadas não foi possível atribuir a responsabilização dos agentes 
em virtude de o fato gerador da irregularidade ter ocorrido fora do período de abrangência das 
contas, conforme o artigo 19 da Decisão Normativa  - TCU Nº 163, de 6 de dezembro de 2017: 

-   Utilização inadequada dos instrumentos da dispensa e inexigibilidade de licitação para 
fundamentar a firmatura de contrato de outorga. (item 3.1.1.1) 
 
-   Outorgas de uso de espaço físico sem contrapartida pecuniária. (item 3.1.1.3) 
 
-   Ausência de cláusulas contratuais previstas no art. 13 do Decreto nº 3.725, de 10 de 
janeiro de 2001.  (item 3.1.1.4) 
 
 
4. Nestes casos, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram recomendadas 
medidas saneadoras. 

 
5. As seguintes constatações subsidiaram a certificação dos agentes do Rol de 
Responsáveis: 

Certificado de Auditoria 
Anual de Contas 
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– Concessão de trinta horas semanais de jornada de trabalho a servidores técnico-
administrativos no âmbito da Diretoria de Administração de Pessoal, a partir de um estudo de 
viabilidade da jornada flexibilizada que está em desconformidade com o Decreto nº 
1.590/1995. (item 1.1.3.1) 

– Manutenção de jornada de trabalho de trinta horas para servidores técnico-administrativos 
na Diretoria de Administração de Pessoal da UFRN por prazo superior ao experimental de 
doze meses previstos na Portaria de concessão, gerando uma concessão irregular de 
flexibilização da jornada. (item 1.1.3.2) 

– Valores das outorgas a sindicato de docentes, associação de professores, plano de saúde e 
cooperativa cultural e de crédito inferiores aos de mercado. (item 3.1.1.2) 

– Imóveis utilizados por terceiros com contrato expirado em média há cinco anos. (item 
3.1.1.5) 

– Ausência de aplicação dos índices de reajuste dos valores das contrapartidas dos contratos 
de cessão de imóveis. (item 3.1.1.6) 

– Ausência de ressarcimento de despesas comuns com água e energia elétrica. (item 3.1.1.7) 

– Ausência e/ou insuficiência de atuação de fiscais para acompanhamento dos contratos de 
outorga. (item 3.1.1.8) 

– Prorrogação contratual indevida e após o encerramento da vigência do instrumento anterior, 
sendo desconsiderados requisitos apontados reiteradamente por pareceres jurídicos. (item 
3.1.1.9) 

– Ausência de recolhimento de valores previstos contratualmente. (item 3.1.1.10) 

– Ocupação irregular de imóveis no centro de convivência da UFRN. (item 3.1.1.11) 

 
6. Diante dos exames realizados e da identificação de nexo de causalidade entre 
os atos de gestão de cada agente e as constatações mencionadas, proponho que o 
encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja conforme indicado 
a seguir: 

CPF do agente 
público 

Cargo ou função Avaliação do 
órgão de 
Controle Interno 

Fundamentação da avaliação do 
Controle Interno 

***.596.964-** Reitora Regular com 
Ressalva 

Itens 1.1.3.2, 3.1.1.5, 3.1.1.6, 
3.1.1.8, 3.1.1.9 e 3.1.1.11 do 
Relatório de Auditoria nº 
201800625 

***.290.424-** Pró-reitor de 
Administração 

Regular com 
Ressalva 

Itens 3.1.1.2, 3.1.1.5, 3.1.1.6, 
3.1.1.7, 3.1.1.8, 3.1.1.9, 
3.1.1.10 e 3.1.1.11 do Relatório 
de Auditoria nº 201800625 
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***.974.154-** Pró-reitora de 
Gestão de 
Pessoas 

Regular com 
Ressalva 

Item 1.1.3.1 do Relatório de 
Auditoria nº 201800625 

Demais 
integrantes do 
Rol de 
Responsáveis 

 Regularidade Considerando o escopo do 
Relatório de auditoria, não 
foram identificadas 
irregularidades com 
participação determinante 
destes agentes. 

 
7. Ressalta-se que dentre os responsáveis certificados por Regularidade há 
agentes cuja gestão não foi analisada por não estar englobada no escopo da auditoria de contas, 
definido conforme art. 14, § 2º, da Decisão Normativa TCU nº 156/2016. 

 
Natal (RN), 30 de agosto de 2018. 

O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela 
certificação foi decidida pelo: 

 
 

SUPERINTENDENTE DA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO NORTE 
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Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno 

 
Parecer: 201800625 
Unidade Auditada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
Ministério Supervisor: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Município/UF: Natal (RN) 
Exercício: 2017 
Autoridade Supervisora: Rossieli Soares da Silva 
 
 

1. Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do exercício 

de 2017, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), expresso a seguinte 

opinião acerca dos atos de gestão com base nos principais registros e recomendações 

formulados pela equipe de auditoria. 

 

2. Para o escopo do trabalho de auditoria foram selecionados processos e fluxos 

considerados estratégicos para a universidade, dentre os quais destaco, especialmente: a 

Gestão de Pessoas; a Estrutura, Condições de Funcionamento e Desempenho das Auditorias 

Internas; e Gestão de Uso dos Espaços Físicos 

 
3. No que se refere à Gestão de Pessoas, o escopo de avaliação contemplou 

observância da legislação sobre a remuneração, a conformidade da concessão de adicional de 

retribuição por titulação previsto na Lei n° 12.772/2012; e a conformidade da regulação e 

concessão de flexibilização da jornada de trabalho para 30 horas, considerando o estabelecido 

no Decreto n° 1.590/1995. Constatou-se que, de forma geral, há regularidade dos pagamentos 

de remuneração dos servidores e da concessão da Retribuição por Titulação, tendo sido 

identificadas situações pontuais que necessitam ser esclarecidas pelo gestor. Quanto à 

concessão da jornada de trabalho flexibilizada de 6 horas diárias e 30 horas semanais aos 

servidores técnico-administrativos em educação, verificou-se que a sua implantação na 
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Diretoria de Administração de Pessoal não atendeu aos requisitos exigidos no Decreto nº 

1.590/1995. 

 
4. Sobre o escopo a respeito das Auditorias Internas, avaliou-se questões como 

posicionamento organizacional, articulação com instâncias superiores, formalização 

estatutária, recursos de trabalho, e aprovação e eficácia do PAINT. No caso da UFRN, 

verificou-se que a unidade de Auditoria Interna se encontra vinculada diretamente ao Reitor. 

Ressalta-se, no entanto, que o Conselho de Administração aprova a indicação do chefe da 

Auditoria Interna e o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT), cujas 

prioridades ainda não são determinadas por identificação de riscos. Quanto aos normativos, 

observou-se a necessidade de aperfeiçoamento do Regimento Interno a fim de melhor 

disciplinar a atuação da unidade de Auditoria Interna. Avaliou-se que o grau de aderência das 

atividades realizadas em 2017 em relação às planejadas para o referido exercício foi acima de 

90%. De forma geral, o conjunto de quesitos checados se mostram positivamente avaliados. 

 
5. Quanto à Gestão de Uso de Espaços Físicos, buscou-se avaliar a eficiência da 

ocupação dos imóveis para as atividades típicas da Universidade, a regularidade do processo 

de escolha dos outorgados, da formalização e do acompanhamento dos contratos celebrados, 

e a efetividade das providências adotadas em relação às eventuais ocupações irregulares de 

espaços físicos nos campis Universitário. Observou-se que, em geral, os projetos relativos a 

construção, reforma e locação de imóveis apresentam estudos de demanda a fim de subsidiar 

a tomada de decisão quanto aos investimentos. Ressalta-se que não foram identificados 

imóveis com características de subutilização, em que pese a identificação de duas obras 

paralisadas há mais de três anos. Quanto à regularidade nas práticas adotadas pela gestão 

correlacionadas à formalização de contratos de outorgas de uso dos espaços físicos da UFRN, 

verificou-se a utilização de espaços físicos sem respaldo contratual, a existência de contratos 

sem contrapartida pecuniária, bem como a ausência de previsão de ressarcimento de despesas 

e também do efetivo ressarcimento das despesas previstas.  

 

6. Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei 

8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da 

IN/TCU 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no 
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Certificado de Auditoria. Desse modo, o Ministro de Estado supervisor deverá ser informado 

de que as peças sob a responsabilidade da CGU estão inseridas no Sistema e-Contas do TCU, 

com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei 8.443/92, 

e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União por meio do mesmo sistema. 

 

Brasília/DF, 29  de agosto de 2018. 

 
 
 

Diretor de Auditoria de Políticas Sociais 1 
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