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1 INTRODUÇÃO 

Em cumprimento às deliberações contidas na Seção I, Capítulo X da Instrução Normativa 

SFC nº 01, de 06/04/2001 e consoante o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 

(PAINT 2013) e a Ordem de Serviço – OS nº 017/2013, apresentamos os resultados do 

trabalho de auditoria especial, demandado pela procuradoria da UFRN, referente ao Contrato 

146/2010 firmado entre Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN e a Fundação 

Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura – FUNPEC, que tem como objeto o PROJETO 

ACADÊMICO DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA SOB O TÍTULO 

“PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM GEOLOGIA, GEOFÍSICA E INFORMÁTICA NO 

SETOR DE PETRÓLEO E GÁS NA UFRN (PRH22)", com prazo de vigência atual de 

30/10/2010 até 31/01/2015 e valor total do contrato, acrescido de seus termos aditivos, de R$ 

1.212.752,54 (um milhão, duzentos e doze mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta 

e quatro centavos). 

O período de execução deste trabalho foi de 13/08/2013 até 19/09/2013. 
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2 ESCOPO 

Este trabalho tem como objetivo analisar a formalização legal e prestação de contas do 

contrato 146/2010 – “Programa de Formação em Geologia, Geofísica e Informática no Setor 

de Petróleo e Gás na UFRN (PRH22)” celebrado entre a UFRN e a FUNPEC. A análise teve 

como base o roteiro de conformidade elaborado por esta equipe de auditoria em consonância 

com os dispositivos legais ora vigentes, quais sejam: a Lei 8.666 de junho de 1993, e suas 

alterações, a Lei 8.952 de dezembro de 1994, e suas alterações, a Portaria Interministerial 127 

de maio de 2008, revogada pela Portaria Interministerial nº 507 de novembro de 2011, o 

Decreto 5.205 de setembro de 2004 e o Decreto 6.170 de julho de 2007, revogado e alterado 

respectivamente pelo Decreto 7.641 de dezembro de 2011, além dos seguintes normativos 

internos: Resolução 028/2008 de agosto de 2008 revogada pela Resolução 028/2011 de junho 

de 2011, Portaria 26708-R de abril de 2008 e Portaria 1.140/10-R de setembro de 2010.  

Considerando que o período analisado foi de 10/12/2010 a 12/08/2013 é importante destacar 

que a prestação de contas parcial, encaminhada para analise por esta Auditoria, se referiu ao 

período de 30/12/2010 a 30/09/2012, embora o item 17.6 do contrato determinasse que as 

prestações de contas parciais fossem trimestrais. 

 

 

3 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS  

No início dos trabalhos revisamos os dispositivos legais referentes ao assunto. 

Posteriormente, a equipe de auditoria elaborou roteiro de conformidade com base nos 

normativos vigentes. 

Foram enviadas oito solicitações de auditoria, sendo as SAs 069/2013 e 073/2013 AUDIN 

para o Departamento de Contabilidade e Finanças – DCF, solicitando as prestações de contas 

do contrato 146/2010 referente aos exercícios de 2011 e 2012; a SA 075/2013 AUDIN para a 

FUNPEC, solicitando esclarecimentos sobre o processo licitatório do laboratório de geologia 

e geofísica; e as SAs 070/2013, 072/2013, 074/2013, 076/2013 e 077/2013 AUDIN para a 

Pró-Reitoria de Planejamento e Coordenação Geral – PROPLAN. 

A SA 069/2013 foi respondida pelo DCF através do Memorando nº 068/2013-DCF, em 

19/08/2013, informando que os processos de prestação de contas parciais dos períodos de 

30/12/2010 até 30/09/2012 encontravam-se na PROPLAN para emissão de Parecer Técnico e 

que a prestação de contas do período de 01/10/2012 a 31/12/2012 encontrava-se em 
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diligência. Com isso, encaminhamos a SA 070/2013 à PROPLAN, com prazo de entrega em 

21/08/2013, solicitando os processos de prestação de contas. A PROPLAN, por sua vez, 

respondeu a referida SA apenas em 29/08/2013, através do Memorando nº 122/2013-

PROPLAN, datado de 27/08/2013. Informou que os processos de prestação de contas parciais 

haviam sido devolvidos ao DCF. Dessa forma, emitimos a SA 073/2013 para o DCF 

solicitando novamente os processos de prestação de contas, os quais foram disponibilizados. 

Assim só tivemos acesso aos referidos processos no dia 29/08/2013, sendo este um dos 

motivos pelo qual a OS não foi finalizada no período previsto. 

Na SA 072/2013 foi solicitada a disponibilização de documentos que não constavam na pasta 

2552.21.1410 (contrato 146/2010), objeto de análise deste trabalho. As SAs 074/2013 e 

076/2013 foram emitidas com o objetivo de esclarecer aspectos de controle interno 

identificados no decorrer dos trabalhos. Por último, emitimos a SA 077/2013, em 10/09/2013, 

reiterando as SAs 074/2013 e 076/2013, que só foi respondida em 18/09/2013. 

A PROPLAN justificou a intempestividade no atendimento das SAs iniciais em virtude de 

auditoria do TCU que ocorreu concomitantemente com a realização deste trabalho. 

O atendimento da SA 075/2013 pela FUNPEC foi tempestivo. 

Além dos documentos que não constavam na pasta 2552.21.1410, identificamos algumas 

impropriedades, as quais foram evidenciadas no tópico 4 deste relatório.  Tais impropriedades 

deverão ser observadas, pelo gestor, de modo a evitar que se repitam futuramente, sanando 

aquelas passíveis de correção.   

 

 

4 RESULTADO DOS EXAMES 

 

ASSUNTO: FORMALIZAÇÃO LEGAL 

 

4.1 Informação 001 

Por se tratar essencialmente de inobservância aos ditames normativos e devido a sua menor 

relevância, evidenciaremos a seguir as impropriedades identificadas no decorrer da análise da 

pasta 2552.21.1410 (contrato 146/2010) que refletem fragilidades nos controles internos: 

1. Divergência entre o prazo de execução previsto no projeto de pesquisa e o prazo do 

contrato firmado com a FUNPEC para a consecução do objeto em função das metas 
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estabelecidas. O projeto de pesquisa que originou o contrato 146/2010 tinha como 

previsão vigência entre dez/2010 e dez/2012.  No entanto, o contrato firmado com a 

FUNPEC em dez/2010 teve como vigência final maio/2012; 

2. Falha no item 19.3 do contrato 146/2010 (fl. 202), tendo em vista que autoriza 

prorrogação em caráter excepcional por um período de doze meses, devendo se referir ao 

item 19.2 (prazo máximo de sessenta meses) e não ao item 19.1 (vigência do contrato), 

conforme determina o art. 57 da Lei 8.666/93; 

3. Falha no Subitem 13.1.5 (fl. 198) do contrato 146/2010, tendo em vista que faz menção à 

Cláusula Sexta (fl. 195) ao condicionar a apresentação de relatórios técnicos de 

atividades. Considerando que o repasse financeiro foi previsto em parcela única 

(dez/2010), não há como atender a essa condição. Além disso, não ficou claro se a equipe 

técnica é o NIT ou outra equipe não mencionada no contrato.  

4. Ausência de informação sobre a nota de empenho no termo de contrato 146/2010 

conforme determina o § 3º do art. 24 da Portaria Interministerial 127/2008, revogada pela 

Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011. A mesma impropriedade também foi 

constatada nos 1º e 2º termos aditivos ao contrato; 

5. Inobservância ao art. 50 da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011 que dispõe 

sobre a antecedência de 30 dias para celebração de termo aditivo. O terceiro termo aditivo 

ao contrato 146/2010 foi assinado em 17/05/2013 enquanto que a vigência do termo 

aditivo anterior tinha como término 31/05/2013; 

6. Inobservância ao art. 42 da Portaria Interministerial 127/2008, revogada pela Portaria 

Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, quanto à liberação dos recursos conforme 

previsto no cronograma de desembolso: 

Termo de Contrato Data Prevista Data do Desembolso 

Contrato 146/2010 dez/2010 fev/2011 e out/2011 

1º Termo Aditivo jul/2011 dez/20111 

2º Termo Aditivo dez/2011 e nov/20122 mai/2012 

7. Ausência de identificação (número) do Parecer Jurídico referente à análise da minuta no 

termo de contrato 146/2010 e do segundo termo aditivo; 

                                                           
1 O 1º Termo Aditivo teve como valor total R$ 567.343,72 (quinhentos e sessenta e sete mil, trezentos e quarenta e três reais 

e setenta e dois centavos). Em dez/2011, foi transferido o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Já o valor 

remanescente do 1º Termo Aditivo, R$ 67.343,72 (sessenta e sete mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e dois 

centavos), não foi liberado até a data de set/2012 (data do último período de prestação de contas disponibilizado). 

2 O valor previsto a ser liberado no mês de dez/2011, apenas foi repassado em mai/2012. Além disso, o valor que seria 

desembolsado em nov/2012 não pôde ser verificado, visto que o último período de prestação de contas disponibilizado 

corresponde ao período de jul a set/2012. 
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8. Ausência do Termo Aditivo PRH-ANP/MCT n° 22 – A, devidamente assinado e datado, 

bem como de seu extrato de publicação do Diário Oficial da União; 

9. Ausência do Termo Aditivo PRH-ANP/MCT n° 22 – B, devidamente assinado e datado, 

bem como de seu extrato de publicação do Diário Oficial da União; 

10. Ausência do período de execução do projeto a que se refere o parecer, nos Pareceres 

Técnicos de Cumprimento de Metas Acadêmicas (substituído posteriormente pelos 

Formulários de Fiscalização). Os referidos pareceres e formulário se encontram nas fls. 

795-797 (Parecer 78/2012) e 1199-1213 (Formulário de Fiscalização 23) do processo 

23077.032636/2011-93 e fls. 61-63 (Parecer 134/2012) do processo 

23077.005527/2013/65; 

11. Inobservância ao processo de juntada, estabelecido na Portaria SLTI/MPOG nº 05 de 

dezembro de 2002, dos processos administrativos 23077.055169/2010-99 e 

23077.005527/2013-65, impedindo a numeração adequada do processo, ferindo o art. 22, 

§4º da Lei 9.784/99, que dispõe que “O processo deverá ter suas páginas numeradas 

sequencialmente e rubricadas”; 

12. Ausência dos incisos VI, XX e XXI do art. 30 da Portaria Interministerial 127/2008 que 

foi revogada pela Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, que trata das 

cláusulas necessárias à formalização do Termo de Contrato. 

 

4.2 Informação 002 

Pagamento inadequado à FUNPEC através de única parcela referente ao objeto do contrato 

146/2010 que consiste na obtenção de apoio na gestão administrativa e financeira para a 

execução de contrato acadêmico. O valor de R$ 9.003,04 (nove mil, três reais e quatro 

centavos) deveria ter sido pago parceladamente em 18 vezes (vigência do contrato) à medida 

que fosse sendo realizada a gestão administrativa e financeira.  A UFRN defende que “os 

instrumentos contratuais celebrados com a fundação de apoio são de natureza singular, cujo 

objeto principal cinge-se à gestão financeira dos recursos recebidos”, concluindo que 

“somente os pagamentos a título de remuneração da fundação, pelos serviços de gestão 

financeira dos recursos repassados, devem obedecer aos ditames dos artigos 60 e 63 da Lei 

4.320/64” (Recurso interposto pela UFRN acerca do subitem 1.6.1.1 do Acórdão 11.304/2011 

– 2ª Câmara). 
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Portanto, a remuneração da fundação de apoio decorrente da gestão financeira deveria ter sido 

repassada à FUNPEC apenas quando da liquidação da despesa, ou seja, à medida que 

ocorresse a gestão administrativa e financeira. 

Destacamos que este ponto foi tratado como informação porque foi constatado que a prática 

de pagamento antecipado à FUNPEC foi sanada a partir da formalização do segundo Termo 

Aditivo, datado de 29/12/2011. 

 

4.3 Constatação 001 

Inclusão da obra laboratorial no contrato 146/2010 (projeto de pesquisa aplicada), em 

detrimento da elaboração de um novo projeto de desenvolvimento institucional com a 

fundação de apoio, visto que a construção do laboratório previsto resultaria em efetivo 

aprimoramento da Instituição de Ensino, caracterizada pela melhoria da eficácia e eficiência 

no desempenho de suas atribuições, além de estar descrita no Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI. 

4.3.1 Justificativa da Unidade: “Inicialmente o Projeto Acadêmico Programa de Formação 

em Geologia e Informática no Setor de Petróleo e Gás na UFRN – PRH 22 foi estruturado na 

vertente de pesquisa e inovação tendo-se em vista que incluía o desenvolvimento de 

procedimentos inovadores associados à formação de recursos humanos para pesquisa e 

inovação além de atingir as metas do Plano de Gestão 2003-2011. Posteriormente foi 

solicitado aditamento ao referido projeto visando à complementação e ao desdobramento das 

três grandes políticas institucionais do Plano de Gestão 2003-2011 (Política de qualidade 

acadêmica, Política de inserção social e Política de gestão universitária) de modo que 

programas considerados estruturantes para essa IFES – como o PRH 22 – pudessem expandir 

qualitativamente a demanda do mercado por meio de uma melhor formação de profissionais 

para o setor de petróleo e gás. Dessa forma, o projeto acadêmico ampliou-se em seus 

objetivos coadunando-se com os conceitos de inovação e desenvolvimento institucional, 

inclusive ao ser considerado como programa estratégico no Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI 2011-2019. À época da solicitação pela coordenação do projeto para a 

elaboração do Primeiro Termo Aditivo verificou-se que o objeto do contrato acadêmico 

original permitia a complementação e o desdobramento do projeto acadêmico. Para tanto a 

coordenadora atualizou o projeto acadêmico original no qual a sua complementação e o seu 

desdobramento ocorreram através da inclusão de uma nova meta para a implantação de um 
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laboratório especializado, designado de Laboratório de Geologia e Geofísica de Petróleo – 

LGGP II, que foi justificado por meio de seu enquadramento quanto a sua natureza 

laboratorial com vista a dar cumprimento ao artigo 1º, parágrafo 2º, da Lei nº 8.958/94 e ao 

artigo 2º, caput, do Decreto Federal nº 7.423/2010”. 

4.3.2 Análise da Auditoria Interna: Em seu art. 1º, a Lei 8.958 de dezembro de 1994 prevê 

que as Instituições Federais de Ensino Superior – IFES, sobre as quais dispõe a Lei nº 10.973 

de dezembro de 2004, poderão celebrar convênios e contratos, nos termos do inciso XIII do 

art. 24 da Lei 8.666 de junho de 1993, por prazo determinado, com fundações instituídas com 

a finalidade de dar apoio a projetos de ensino, pesquisa e extensão e de desenvolvimento 

institucional, científico e tecnológico, inclusive na gestão administrativa e financeira 

estritamente necessária à execução desses projetos. Já no § 1º do mesmo artigo define 

desenvolvimento institucional como programas, projetos, atividades e operações especiais, 

inclusive de natureza infraestrutural, material e laboratorial, que levem à melhoria 

mensurável das condições das IFES e demais ICTs, para cumprimento eficiente e eficaz de 

sua missão, conforme descrita no plano de desenvolvimento institucional. Logo, existe 

previsão legal para construção de obras laboratoriais, mediante celebração de convênio ou 

contrato com as fundações de apoio, apenas nos casos da celebração de instrumentos 

decorrentes de projetos de desenvolvimento institucional, desde que atendam aos requisitos 

acima mencionados. 

No caso específico em análise, foi acrescentada uma nova meta acadêmica ao projeto de 

pesquisa que originou o contrato 146/2010, meta esta que consistia na implantação de um 

laboratório. O gestor, na justificativa da Unidade, informa que o projeto de pesquisa 

“ampliou-se em seus objetivos coadunando-se com os conceitos de inovação e 

desenvolvimento institucional” e que “o objeto do contrato acadêmico original permitia a 

complementação e o desdobramento do projeto acadêmico”. No entanto, ao analisar a 

Resolução 028/2011 – CONSAD, constatou-se que o § 2º do art. 1º prevê a associação das 

quatro formas de projeto existentes (Ensino, Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento 

Institucional). Não se verificou, porém, que determinada forma de projeto acadêmico, uma 

vez homologado pela Pró-Reitoria competente, poderia se desdobrar, de modo a associar-se a 

outra forma de projeto acadêmico, tal qual aconteceu neste caso em análise.  

4.3.3 Sugestão/Recomendação 001: Avalie a possibilidade de alterar a Resolução 028/2011-

CONSAD de modo a prever, explicitamente, a possibilidade de desdobramento de projeto 

acadêmico, de modo a permitir que determinada forma de projeto, uma vez homologado pela 



8 

 

RA 024/2013 - AUDIN/UFRN 

 

Pró-reitoria competente, possa associar-se a outra, conforme previsto no § 2º do art. 1º da 

referida resolução. 

 

4.4 Constatação 002 

Previsão de pagamento do valor de R$ 6.907,10 (seis mil, novecentos e sete reais e dez 

centavos) à FUNPEC, no segundo termo aditivo ao contrato 146/2010, correspondente a 76% 

do valor inicial do contrato, R$ 9.003,04 (nove mil, três reais e quatro centavos), em 

desconformidade com o que prevê o § 2º do art. 65 da lei 8.666/93 cuja previsão é de, até, 

25%. 

4.4.1 Justificativa da Unidade: “Com relação à Despesa Operacional e Administrativa da 

FUNPEC, referente ao Segundo Termo Aditivo, a Fundação apresentou justificativa tomando 

por base a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do custo total referente ao valor 

aditado mediante a apresentação de nova Proposta de Preço – DOAP, inclusive com redução 

do valor destinado a sua remuneração de R$ 7.011,02 para de R$ 6.907,10 alegando a 

relevância do projeto acadêmico. Foi justificado o acréscimo de sua remuneração para compor 

o seu reequilíbrio tendo-se em vista que a relação de fato existente para a cobrança das 

despesas operacionais abrange todas as circunstâncias (prazo, complexidade, serviços 

prestados e riscos inerentes à atividade de gestão econômica e financeira) e a 

proporcionalidade do montante de recursos a ser gerenciado”. 

4.4.2 Análise da Auditoria Interna: O art. 65 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 prevê em 

seus incisos I e II as formas pelas quais os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados, 

bem como se unilateralmente pela Administração ou por acordo entre as partes. Na alínea “d” 

do inciso II estabelece que as alterações proceder-se-ão mediante acordo entre as partes 

quando seu objetivo for de restabelecer a relação “entre os encargos do contratado e a 

retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, 

objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese 

de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso 

fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual”. 

No entanto, é no § 1º do mesmo artigo onde são fixados os limites para acréscimos ou 

supressões (25% nos casos de obras, serviços ou compras e 50% nos casos de reforma de 

edifício ou de equipamento). Já no § 2º, ele enumera dois casos que poderão exceder os 
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limites acima mencionados. O primeiro, por sua vez, foi vetado e o segundo trata apenas de 

supressões resultantes de acordos celebrados entre as partes. Logo, conclui-se que a 

extrapolação dos limites estabelecidos por aquele dispositivo normativo só poderá acontecer 

se for para suprimir e não para acrescer o valor do contrato. 

4.4.3 Sugestão/Recomendação 001: Avaliar a possibilidade de formular consulta a 

Procuradoria Jurídica sobre a permissibilidade legal de se exceder o limite de 25% do valor 

dos contratos acadêmicos (§ 1º do art. 65 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993) firmados com 

as Fundações de Apoio, fundamentado na manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

inicial do contrato, tendo em vista a competência exclusiva daquele órgão de prestar 

assessoramento jurídico às Autarquias Federais. 

 

4.5 Constatação 003 

Ausência de termo aditivo ao termo de cooperação firmado entre a UFRN e ANP que 

respaldaria a realização do segundo termo aditivo ao contrato 146/2010, solicitado através do 

processo 23077.055169/2010-991, considerando que o contrato acadêmico 146/2010 foi 

firmado com a FUNPEC para atender a demanda decorrente do termo de cooperação 

celebrado com a ANP, que consiste na realização do programa intitulado “PRH 22 – 

Geologia, Geofísica e Informática para o setor Petróleo e Gás”. 

4.5.1 Justificativa da Unidade: Resposta enviada através do memorando 121/2013 – 

PROPLAN, datado de 27/08/2013: 

1. “A ausência do Termo de Cooperação e seus Termos Aditivos, assinados entre a ANP e 

UFRN, que originou o Contrato nº 146/2010-UFRN/FUNPEC, estão ausentes da pasta nº 

2552.21.1410, porque não havíamos recebido da concedente, só conseguimos obter 

cópias hoje, provenientes daquela Agência; 

2. O período de execução do Termo de Cooperação que originou o Contrato nº 146/2010-

UFRN/FUNPEC, é de 25/11/2009 até 25/05/2014; 

3. Estamos disponibilizando, em anexo, cópias do Termo de Cooperação e seus dois Termos 

Aditivos firmados entre a ANP e a UFRN, devidamente assinadas pelas Partes, referentes 

ao Contrato nº 146/2010, Projeto PRH22”. 

4.5.2 Análise da Auditoria Interna: A Auditoria Interna ao questionar a ausência do termo 

aditivo ao termo de cooperação firmado entre a UFRN e ANP que respaldaria a realização do 

segundo termo aditivo ao contrato 146/2010, não se deteve meramente à ausência de um 
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documento, que a nosso ver, seria indispensável para sua formalização. Na própria 

manifestação do gestor, resta evidenciado o recebimento intempestivo do referido documento. 

Além deste aspecto, entendemos que a coincidência da vigência final dos contratos celebrados 

com a FUNPEC decorrentes da necessidade de implementação de outros instrumentos 

celebrados entre a UFRN e outros órgãos (termo de cooperação, convênios etc.) gera uma 

fragilidade nos controles internos, tendo em vista a necessidade de tempo hábil para prorrogar 

o prazo de vigência do contrato original antes da formalização de termo aditivo com a 

FUNPEC, se constatado a exiguidade de tempo para o cumprimento do seu objeto. 

4.5.3 Sugestão/Recomendação 001: Estabelecer prazos de vigência menores com a 

FUNPEC, nos casos de contratos acadêmicos decorrentes de instrumentos celebrados entre a 

UFRN (como convenente) e outros órgãos externos (como concedente), de modo a ter tempo 

hábil para negociar eventuais prorrogações de prazo com o órgão concedente do instrumento 

original antes de celebrar termo aditivo de prazo com a fundação de apoio. 

 

4.6 Constatação 004 

Ausência de Parecer Financeiro (constante nos processos de contas parciais) nos processos de 

prorrogação de prazo dos contratos acadêmicos. 

4.6.1 Justificativa da Unidade: “A PROPLAN/UFRN, sobre os processos de prorrogação de 

vigências dos contratos firmados entre a UFRN e a FUNPEC, esclarece que: 

- O Processo do Termo Aditivo é encaminhado ao DCF para se pronunciar, emitir parecer, 

quanto à prestação de contas parcial; 

- O processo é instruído com parecer técnico de cumprimento de metas acadêmicas, emitido 

pelo Setor de Fiscalização da PROPLAN.” 

4.6.2 Análise da Auditoria Interna: O procedimento apresentado na manifestação do gestor, 

quanto à inclusão de parecer financeiro pelo DCF não restou comprovado no processo em 

análise.  A Unidade esclareceu, através de indagação oral, que a referida prática passou a ser 

adotada a partir de 2013. 

4.6.3 Sugestão/Recomendação 001: Instruir os processos de prorrogação de prazo dos 

contratos acadêmicos com o Parecer Financeiro (constante nos processos de contas parciais), 

de modo a facilitar a análise do processo pela Assessoria Jurídica. 
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ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

4.7 Informação 003 

Por se tratar essencialmente de inobservância aos ditames normativos e devido a sua menor 

relevância, evidenciaremos a seguir as impropriedades identificadas no decorrer da análise do 

processo 23077.032636/2011-93 (Prestação de Contas de 01/01/2011 a 30/09/2012) que 

refletem fragilidades nos controles internos: 

1. Intempestividade na prestação de contas por parte da FUNPEC, descumprindo o prazo 

legal de 60 dias estabelecido na portaria interministerial 507/2011: 

Prestação de Contas Data do Ofício de Entrega 
Data de 

Recebimento 

01/01/2011 a 31/03/2011 
Oficio 1798/2011 FUNPEC/SUPER. 

Datado de 18/05/2011. 
20/07/2011 

01/04/2011 a 30/06/2011 
Oficio 2586/2011 FUNPEC/SUPER.  

Datado de 11/10/2011. 
13/10/2011 

01/07/2011 a 30/09/2011 
Oficio 3062/2011 FUNPEC/SUPER.  

Datado de 02/12/2011. 
05/12/2011 

01/10/2011 a 31/12/2011 
Oficio 715/2012 FUNPEC/SUPER.  

Datado de 16/03/2012. 
19/03/2012 

01/01/2012 a 31/03/2012 
Oficio 993/2013 FUNPEC/SUPER.  

Datado de 03/05/2013. 
20/05/2013 

01/04/2012 a 30/06/2012 
Oficio 997/2013 FUNPEC/SUPER.  

Datado de 03/05/2013. 
20/05/2013 

01/07/2012 a 30/09/2012 
Oficio 1003/2013 FUNPEC/SUPER.  

Datado de 06/05/2013. 
20/05/2013 

01/10/2012 a 31/12/2012 Não entregue - 

2. Encaminhamento intempestivo de expediente à FUNPEC exigindo as prestações de 

contas trimestrais quando aquelas não foram apresentadas no prazo de 60 dias. Nas folhas 

867 e 1023 é apresentado o oficio 115/2013 - PROAD, datado de 24/04/2013, solicitando 

as prestações de contas parciais do período de 01/01/2012 a 31/03/2012, 01/04/2012 a 

30/06/2012, 01/07/2012 a 30/09/2012 e 01/10/2012 a 31/12/2012; 

3. Ausência de cópia do primeiro termo aditivo ao processo de prestação de contas referente 

ao período de sua emissão; 

4. Extrapolação dos gastos nas rubricas de diárias e passagens durante o exercício de 2011, 

sem indicação da sua origem.  

Elemento de Despesa Valor Previsto Valor Executado 

339014 – diárias R$ 18.041,93 R$ 27.346,30 

339030 – passagens  R$ 15.000,00 R$ 17.235,78 
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5. Divergência de informação do valor transferido à FUNPEC referente ao contrato 

146/2010, constante no Formulário de Fiscalização (fl. 1200) e no respectivo termo de 

contrato, acrescido de seus aditamentos; 

6. Ausência de documento que evidencie apuração de responsabilidade referente à rescisão 

do contrato nº 053/2011-FUNPEC (construção do laboratório de geologia e geofísica), 

solicitado pela coordenação do projeto, conforme consta no Formulário de Fiscalização 

(fl. 1200), ou de, pelo menos, documento que justificasse ser desnecessária a apuração. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

Com base nos trabalhos realizados concluímos que a documentação acostada ao processo 

23077.005527/2013-65, referente à solicitação do 3º termo aditivo ao contrato 146/2010, era 

insuficiente para emissão de parecer favorável, tendo em vista que não constava nos autos o 

termo aditivo ao termo de cooperação PRH-ANP/MCT nº 22 – B. Este termo é 

imprescindível, uma vez que o contrato 146/2010 firmado entre a UFRN e a FUNPEC 

decorreu justamente da necessidade de se implementar a demanda que originou o termo de 

cooperação. No entanto, o referido documento já foi disponibilizado pela PROPLAN, embora 

não esteja datado, nem acompanhado de sua publicação do Diário Oficial da União. Sua 

vigência é de 60 meses após sua publicação. 

Sugerimos atentar às informações e recomendações expedidas neste relatório, em especial a 

incluir os pareceres financeiros nos processos de prorrogação de prazo de todos os contratos 

acadêmicos; avaliar a possibilidade de formular consulta a Procuradoria Jurídica sobre a 

permissibilidade legal de se exceder o limite de 25% do valor dos contratos acadêmicos, 

fundamentado na manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato; avaliar 

a possibilidade de alterar a Resolução 028/2011-CONSAD de modo a prever, explicitamente, 

a possibilidade de desdobramento de projeto acadêmico, de modo a permitir que determinada 

forma de projeto, uma vez homologado pela Pró-reitoria competente, possa associar-se a 

outra; estabelecer prazos de vigência menores com a FUNPEC, nos casos de contratos 

acadêmicos decorrentes de instrumentos celebrados entre a UFRN, como convenente, e outros 

órgãos externos, como concedente. 
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A implementação das recomendações expedidas neste relatório facilitará tanto a análise do 

processo pela Assessoria Jurídica quando da emissão de pareceres jurídicos referentes à 

prorrogação dos contratos acadêmicos, quanto ao fortalecimento dos controles internos. 

 

 

 

 

Natal/RN, 19 de setembro de 2013. 
 

 

Bruno José Pereira Silva 

Auditor – Mat. SIAPE 1756546 

 

 

Maria Cláudia Teixeira de Cerqueira  

Contadora – CRC/RN 7625/O-0  /  Matrícula – 1622825 

 

De acordo,  

 

 

Halcima Melo Batista 

Auditora Chefe 

Contadora – CRC/RN 4884/O-9  /  Matrícula – 4198831 


