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1  INTRODUÇÃO  

 

Em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT 2013), vimos 

apresentar o resultado dos trabalhos de auditoria realizados na área de Gestão Orçamentária, 

Financeira, Patrimonial e de Suprimento de Bens e Serviços, detalhado no PAINT pela atividade 

2.2 – Convênios de Receitas e de Despesas, com o objetivo de avaliar a situação das 

transferências de recursos, em especial para a Fundação Norte Rio-Grandense de Pesquisa e 

Cultura – FUNPEC. 
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2  ESCOPO 

 

Os trabalhos de auditoria consistiram na análise dos seguintes itens: a) consistência das 

informações prestadas pela UFRN no Relatório de Gestão do exercício de 2012, comparando o 

volume de recursos transferidos com a quantidade de termos vigentes; b) situação da prestação 

de contas pelos agentes recebedores dos recursos dos instrumentos jurídicos vigentes no primeiro 

semestre de 2013; c) situação do tratamento às contas prestadas aos órgãos ou unidades 

concedentes, repassadores dos recursos dos convênios e termos de cooperação vigentes no 

primeiro semestre de 2013; d) qualidade e completude das informações referentes a contratos e 

convênios ou outros instrumentos congêneres vigentes no primeiro semestre de 2013 inseridas 

no SIASG e SICONV; e, por último e) estrutura de controles internos existentes na UFRN para 

garantir o alcance dos objetivos definidos nos referidos instrumentos jurídicos, com base nas 

impropriedades detectadas na análise dos quatro itens anteriores. 

A profundidade dos exames, detalhamento dos procedimentos, delimitação do universo auditável 

e a configuração da amostra estão evidenciados no item 3 deste relatório, especialmente no 

Quadro 2, devido a peculiaridade e a quantidade de aspectos analisados. 

 

3  DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS 

 

Inicialmente consultamos a legislação relacionada ao assunto, qual seja a Lei 8.958 de dezembro 

de 1994, a Instrução Normativa STN nº 01 de janeiro de 1997, o Decreto 6.170 de julho de 2007, 

a Portaria nº 267/08-R de abril de 2008 (UFRN), a Portaria nº 2546 de dezembro de 2010, o 

Decreto 7.423 de dezembro de 2010, a Resolução 028/2011-CONSAD de junho de 2011, a 

Portaria nº 1.130/11-R de setembro de 2011 (UFRN), a Portaria Interministerial nº 507 de 

novembro de 2011 e a Portaria TCU nº 150 de julho de 2012. 

A ordem de serviço nº 016/2013 (referente a este trabalho) foi emitida com previsão para início 

em 21/06/2013. Nos dias 05 e 09 de julho emitimos as Solicitações de Auditoria nº 049/2013, 

050/2013 e 051/2013 para o Setor de Convênios do DCF e para a PROPLAN, solicitando a 

relação dos Contratos Acadêmicos, assim como dos Convênios no qual a Universidade figurasse 

como convenente, vigentes entre 01/11/2012 e 30/06/2013, com prazo para atendimento em 10, 

11 e 15 de julho, respectivamente. Ressaltamos que tais solicitações foram feitas porque nem 

todas as informações necessárias estão disponíveis nos sistemas corporativos federais. 

O DCF, através do Memorando 131/2012-PROAD, informou que caberia à PROPLAN 

apresentar as listagens solicitadas. Até o dia 06 de agosto, não havíamos obtido resposta alguma 

da PROPLAN, ou seja, foram apresentadas respostas intempestivamente. 
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Quanto às dificuldades encontradas pela equipe de auditoria durante a realização dos trabalhos, 

podemos destacar como principal a interrupção dos trabalhos decorrente de dois fatores 

principais. O primeiro, devido à realização de auditoria operacional pelo Tribunal de Contas da 

União na UFRN, o que demandou bastante tempo da PROPLAN, a qual solicitou prorrogação de 

prazo, através do Memorando nº 116/2013-PROPLAN, para apresentar as respostas das SAs de 

nº 067/2013 e 068/2013. O segundo fator, em virtude do primeiro, foi o redirecionamento da 

equipe de auditoria para a realização de outras Ordens de Serviço. 

Diante de tais circunstâncias os trabalhos foram suspensos, tendo sido reiniciados no dia 24 de 

setembro com parte dos integrantes, passando a contar com a equipe em sua plenitude a partir do 

dia 02 de outubro.  

No decorrer dos trabalhos, foram emitidas diversas solicitações de auditoria para o DCF, 

PROPLAN e HUOL, das quais algumas foram respondidas dentro do prazo estabelecido e outras 

intempestivamente. O não atendimento das SAs no prazo foi outro fator que impactou no 

andamento dos trabalhos. O Quadro 1 descreve a relação das SAs enviadas, unidades de destino, 

prazos iniciais, novos prazos decorrentes de pedidos de prorrogação e suas respectivas datas de 

resposta. 

Quadro 1: Relação das solicitações de auditoria enviadas 

Nº da SA  Unidade Prazo Inicial Prazo Prorrogado Data da Resposta Atendimento da SA  

SA 049/2013 PROPLAN 10/07/2013  - 07/08/2013 Intempestivo 

SA 050/20131 DCF 11/07/2013 19/07/2013 23/07/2013 Intempestivo 

SA 051/2013 PROPLAN 15/07/2013  - 09/08/2013 Intempestivo 

SA 067/20131 PROPLAN 12/08/2013 02/09/2013 02/09/2013 No prazo 

SA 068/20131 PROPLAN 14/08/2013 06/09/2013 06/09/2013 No prazo 

SA 083/2013 PROPLAN 11/10/2013  - 31/10/2013 Intempestivo 

SA 084/20131 PROPLAN 11/10/2013 01/11/2013 01/11/2013 No prazo 

SA 085/2013 DCF 16/10/2013  - 18/10/2013 Intempestivo 

SA 086/20132 PROPLAN 

 

      

SA 087/20132 DCF 

 

      

SA 088/2013 PROPLAN 18/10/2013  - 18/10/2013 No prazo 

SA 089/2013 PROPLAN 24/10/2013  - 30/10/2013 Intempestivo 

SA 090/2013 PROPLAN 24/10/2013  - 04/11/2013 Intempestivo 

SA 091/2013 DCF 21/10/2013  - 21/10/2013 No prazo 

SA 092/2013 HUOL 24/10/2013  - 18/11/2013 Intempestivo 

SA 093/2013 PROPLAN 25/10/2013  - 24/10/2013 No prazo 

SA 094/2013 PROPLAN 30/10/2013  - 06/11/2013 Intempestivo 

SA 095/20132 PROPLAN 

 

      

SA 096/20132 HUOL 

 

      

SA 097/20131 PROPLAN 06/11/2013 11/11/2013 11/11/2013  No prazo 

SA 098/2013 DCF 06/11/2013  - 11/11/2013 Intempestivo 

SA 099/20131 PROPLAN 06/11/2013 11/11/2013 11/11/2013  No prazo 

SA 100/20131 PROAD 06/11/2013 11/11/2013 11/11/2013  No prazo 

SA 101/20132 PROPLAN 

 

      

SA 102/2013 PROPLAN 19/11/2013 

 

18/11/2013 No prazo 

SA 103/20132 PROPLAN 

 

      

                                                 
1 Prazo de entrega das respostas prorrogado mediante solicitação de prorrogação de prazo 
2 Reiteração de solicitações de auditoria não respondidas tempestivamente 
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Quanto à consecução dos objetivos específicos estabelecidos no Programa de Auditoria, foram 

traçados alguns aspectos a serem analisados, conforme detalhamento no Quadro 2: 

Quadro 2: Aspectos analisados 

Objetivos Específicos Aspectos Analisados 

a) Consistência das informações 

prestadas pela UFRN no 

Relatório de Gestão do exercício 

de 2012 

a1) Verificação da fidedignidade das informações prestadas no Relatório de Gestão 

de 10% dos contratos acadêmicos evidenciados no Quadro B.6.3 – Relação de 

Projetos Desenvolvidos pelas Fundações de Apoio; 

a2) Avaliação da possibilidade de inclusão dos contratos acadêmicos nos Quadros 

A.5.3, A.5.4, A.5.5, A.5.6 e A.5.7 da Portaria TCU nº 150 de julho de 2012 

conforme recomendação 002, constatação 2.2.2.6 do Relatório de Auditoria CGU 

201305993/2013; 

a3) Verificação da completude das informações prestadas no Relatório de Gestão 

do exercício de 2012, ou seja, se todos os tipos de contratos acadêmicos foram 

devidamente evidenciados no quadro B.6.3 – Relação de Projetos Desenvolvidos 

pelas Fundações de Apoio; 

b) Situação da prestação de 

contas pelos agentes recebedores 

dos recursos dos instrumentos 

jurídicos vigentes no primeiro 

semestre de 2013 

b1) Análise da prestação de contas final dos instrumentos celebrados com a 

fundação de apoio quanto aos elementos exigidos nos próprios instrumentos, bem 

como na legislação vigente à época da celebração; 

b2) Análise do cumprimento do prazo regulamentar para apresentação da prestação 

de contas final dos instrumentos celebrados com a fundação de apoio; 
b3) Análise da prestação de contas final dos instrumentos celebrados com a 

fundação de apoio quanto à efetiva análise e avaliação por parte da Universidade; 

c) Situação do tratamento às 

contas prestadas ao órgão ou 

unidade concedente, repassador 

dos recursos 

c1) Analise da formalização das pastas dos termos de cooperação com prazo de 

vigência até 31/12/2012, bem como de suas prestações de contas, uma vez que pela 

especificidade deste instrumento, elas deverão constar do Relatório de Gestão; 

c2) Verificar se os termos de cooperação firmados com a UFRN a partir do 

exercício de 2013 estão sendo registrados no SIAFI conforme estabelecido pela 

Portaria Conjunta nº 8 de novembro de 2012; 

c3) Analise da adequabilidade das prestações de contas dos convênios com prazo 

de vigência até 30/06/2013; 

c4) Avaliação os controles internos existentes na PROPLAN quanto ao 

acompanhamento dos recursos repassados à UFRN; 

d) Qualidade e completude das 

informações referentes a contratos 

e convênios ou outros 

instrumentos congêneres vigentes 

no primeiro semestre de 2013 

inseridas no SIASG e SICONV 

d1) Verificação do registro no SICONV e SIASG dos contratos acadêmicos; 

d2) Avaliação das providências adotadas pela UFRN quanto ao registro dos 

contratos acadêmicos no SICONV e SIASG, caso ainda não estejam sendo 

registrados; 

e) Estrutura de controles internos 

existentes na UFRN para garantir 

o alcance dos objetivos definidos 

nos referidos instrumentos 

jurídicos 

e1) Avaliação da adequabilidade dos setores envolvidos no fluxo dos contratos 

acadêmicos; 

e2) Avaliação dos controles internos existentes no DCF quanto à prestação de 

contas;  

e3) Avaliação dos controles internos do setor responsável pelo acompanhamento 

da remuneração da UFRN decorrentes dos contratos dos tipos C e D3; 

 

                                                 
3 Art. 2º da Resolução 028/2011 CONSAD 

(...) 

III - Tipo C – quando houver a celebração de instrumentos jurídicos entre a fundação de apoio e a UFRN, para 

atender às demandas da fundação em decorrência da captação direta de recursos por esta organização junto  a 

empresas públicas ou privadas, visando a realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e 

desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, em concordância com o art. 9º da Lei n o  10.793, de 2 de 

dezembro de 2004;  

IV - Tipo D – quando envolver a captação de recursos por meio de editais públicos ou chamadas públicas com 

instrumentos jurídicos celebrados entre fundação de apoio e as agências financ eiras oficiais de fomento, com 

a finalidade de dar apoio à UFRN, nos moldes do art. 1o -A da Lei no 8.958/94 e art.  3o-A da Lei no 

10.973/2004. 
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Discorremos, a seguir, como foi realizada a análise de cada aspecto listado no Quadro 2. As 

informações, constatações e recomendações serão evidenciadas no tópico 4 deste relatório. 

a1) Para verificar a fidedignidade das informações prestadas no Relatório de Gestão, 

selecionamos 10% dos contratos acadêmicos apresentados no Quadro B.6.3 (Relação de Projetos 

Desenvolvidos pelas Fundações de Apoio) do Relatório de Gestão do exercício de 2012, ou seja, 

08 do total de 83 instrumentos. Os contratos acadêmicos selecionados aleatoriamente foram os 

de nos 3023/2011, 139/2010, 136/2010, 3039/2011, 3146/2011, 3164/2011, 3533/2012 e 

3097/2012. 

a2) No intuito de avaliar a possibilidade de inclusão dos contratos acadêmicos nos Quadros 

A.5.3, A.5.4, A.5.5, A.5.6 e A.5.7 da Portaria TCU nº 150 de julho de 2012 conforme 

recomendação 002, constatação 2.2.2.6 do Relatório de Auditoria CGU 201305993/2013, foi 

emitida a SA 094/2013 para a PROPLAN. 

a3) Dividimos a análise da completude das informações prestadas pela UFRN no Relatório de 

Gestão do exercício de 2012 em duas partes. A primeira visando verificar se os dois blocos do 

Quadro B.6.3 (Relação de Projetos Desenvolvidos pelas Fundações de Apoio) da Portaria TCU 

nº 150 de julho de 2012 foram devidamente preenchidos. A segunda, com o objetivo de 

certificar-se do registro integral de todos os contratos acadêmicos. 

b1, b2 e b3) Realizamos consulta no SIPAC – uma vez que não há registros no SICONV – para 

extração dos contratos acadêmicos e convênios cujo prazo final da vigência estivesse entre o 

período de 01/11/12 e 30/06/13, tendo em vista a previsão de que, após 60 dias do término da 

vigência, o concedente deve tomar as medidas necessárias para o recebimento da prestação de 

contas. Para os contratos acadêmicos, a consulta realizada resultou num total de 19 instrumentos, 

dos quais um registro (nº 52/2011) não apresentava valor e continha a descrição “teste” no 

objeto, motivo pelo qual foi excluído da seleção da amostra. 

No caso dos convênios, realizamos consulta no SIAFI Gerencial para verificar as transferências 

realizadas para a fundação de apoio, durante os anos de 2012 e 2013 e, posteriormente, filtramos 

as transferências cuja vigência tinha encerrado entre 01/11/12 e 30/06/13, totalizando 05 (cinco) 

convênios. 

Para seleção das amostras utilizamos o critério da materialidade no caso dos convênios. No caso 

dos contratos acadêmicos, os contratos de nos 68/2011 e 3269/2011 foram escolhidos pela 

materialidade, enquanto que os contratos de nos 34/2009 e 25/2010 foram escolhidos por não 

terem sido indicados em relação apresentada informalmente pela unidade responsável pela 
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análise da prestação de contas. Apresentamos a seguir o Quadro 3 contendo os instrumentos 

selecionados para análise da prestação de contas. 

Quadro 3: Instrumentos selecionados para análise da prestação de contas 

Instrumento Tipo Nº Sipac Vigência Valor 

Convênio - 155/2007 26/12/2007 a 31/12/2012 R$ 21.372.753,69 

Convênio - 164/2007 28/12/2007 a 28/03/2013 R$ 33.559.815,28 

Contrato B 34/2009 26/05/2009 a 26/05/2013 R$ 446.320,00 

Contrato B 25/2010 16/04/2010 a 30/06/2013 R$ 493.422,86 

Contrato B 68/2011 30/12/2010 a 31/12/2012 R$ 3.300.000,00 

Contrato B 3269/2011 30/12/2011 a 31/12/2012 R$ 1.701.609,00 

 

 

Os valores envolvidos nos instrumentos selecionados representam aproximadamente 91,29% e 

39,66% do total dos recursos transferidos na forma de convênios e contratos acadêmicos cujas 

vigências tenham encerrado entre 01/11/12 e 30/06/13, respectivamente.  

c1) Da listagem dos instrumentos firmados pela UFRN (como convenente) vigentes entre 

01/11/2012 a 30/06/2013, disponibilizada pela PROPLAN, selecionamos os termos de 

cooperação com prazo de vigência final até 31 de dezembro de 2012. Assim, foram selecionados 

04 dos 25 termos de cooperação. 

c2) Para verificar se os termos de cooperação firmados com a UFRN a partir do exercício de 

2013 estavam sendo registrados no SIAFI conforme determina a Portaria Conjunta nº 8 de 

novembro de 2012, foram selecionados todos os 05 instrumentos cujas vigências iniciaram entre 

01/01/2013 a 30/06/2013, de um total de 25 termos de cooperação constantes na listagem 

disponibilizada pela PROPLAN. Os instrumentos selecionados foram os de nº SIPAC 45/2013, 

39/2013, 38/2013, 37/2013 e 015/2013 nos valores de 1.100.000,00, 166.472,00, 1.300.000,00, 

1.500.000,00 e 750.000,00 respectivamente. 

c3) Quanto a analise da adequabilidade das prestações de contas dos convênios, selecionamos 02 

instrumentos cujos prazos de execução encerraram-se entre os dias 01/11/2012 e 30/06/2013, de 

um total de 06 convênios constantes na listagem disponibilizada pela PROPLAN. Os 

instrumentos selecionados foram os de nos 017/2012 e 07/2012 firmados pela UFRN com a 

Secretaria de Estado da Saúde Pública e o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente nos montantes de R$ 465.375,00 e R$ 110.000,00 respectivamente. 

c4) Com o objetivo de avaliar os controles internos da PROPLAN quanto ao acompanhamento 

dos recursos repassados à UFRN, emitimos duas solicitações de auditoria. Na SA 083/2013 

foram feitos alguns questionamentos visando identificar qual era o setor responsável pelo 

acompanhamento dos instrumentos jurídicos firmados pela UFRN como convenente, o papel 
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daquela Pró-reitoria na captação dos recursos junto aos órgãos financiadores e se havia 

consolidação das informações referentes aos termos firmados nos sistemas corporativos da 

Universidade.  Já na SA 051/2013 foi solicitada a relação dos instrumentos firmados entre a 

UFRN (como convenente) e outros órgãos (como concedente), vigentes durante o período entre 

01/11/2012 e 30/06/2013. Esta última SA teve como objetivo possibilitar a comparação das 

informações prestadas pela PROPLAN com os registros no Sistema Integrado de Administração 

Financeira – SIAFI.  

d1 e d2) Para avaliar a completude das informações referentes a contratos e convênios ou outros 

instrumentos congêneres vigentes no primeiro semestre de 2013 inseridas no SIASG e SICONV, 

a Auditoria Interna realizou consultas aos dois sistemas e ao SIAFI Gerencial, além de emitir a 

SA 089/2013, na qual foi questionado se há registro de todos os instrumentos celebrados com a 

FUNPEC nos sistemas SICONV e SIASG, bem como as providências adotadas pela Instituição 

para promover a regular inserção desses instrumentos nos referidos sistemas. 

e1) Para avaliar a adequabilidade dos setores envolvidos no fluxo dos contratos acadêmicos 

foram utilizadas as técnicas de observação, análise documental, indagação escrita e entrevista. A 

Auditoria emitiu a SA 090/2013 solicitando que fossem listados todos os setores da PROPLAN 

envolvidos nesse fluxo, com descrição de suas atribuições. Também foram solicitadas 

informações sobre a existência de normativos que dispusessem sobre essas atividades. A 

Auditoria Interna ainda realizou visita in loco nos setores da PROPLAN envolvidos no fluxo dos 

contratos acadêmicos, averiguando a adequação dos processos envolvidos nessas atividades e 

entrevistando os servidores sobre as principais dificuldades encontradas no decorrer da execução 

de suas competências. 

e2) Para avaliar os controles internos existentes no DCF quanto à prestação de contas, utilizamos 

as técnicas de observação, análise documental e indagação escrita. Assim, foram emitidas 03 

Solicitações de Auditoria. Inicialmente, questionamos a Unidade quanto à composição da equipe 

de análise da prestação de contas, bem como os cursos oferecidos e a necessidade de recursos 

humanos e materiais para a boa e regular análise dos recursos transferidos. Em seguida, 

questionamos a sistemática adotada pela Unidade quando da ocorrência de atrasos na prestação 

de contas; se a análise da prestação de contas tem ocorrido no prazo legal e, caso contrário, as 

dificuldades encontradas; e, ainda, que elencasse os aspectos analisados nas prestações de contas 

relativas aos contratos acadêmicos. Por fim, indagamos sobre a utilização do sistema 

institucional para gerenciamento destes instrumentos. Realizamos, também, visita in loco no 

Setor de Convênios do DCF, solicitando alguns esclarecimentos sobre os processos de prestação 

https://siafi.tesouro.gov.br/
https://siafi.tesouro.gov.br/
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de contas, bem como sobre trâmite dos processos relativos aos contratos/projetos acadêmicos. 

Através da análise documental, buscamos verificar se os aspectos analisados nas prestações de 

contas informados pela Unidade estavam refletidos nos pareceres acostados aos processos 

analisados. Além disso, buscamos identificar a atuação da Unidade em diligenciar à Fundação de 

Apoio para justificar possíveis impropriedades detectadas. 

e3) Para avaliar os controles internos do setor responsável pelo acompanhamento da 

remuneração da UFRN decorrentes da formalização dos contratos firmados com a FUNPEC, 

foram emitidas cinco solicitações de auditoria. A SA 084/2013 foi encaminhada à PROPLAN 

com o objetivo de que fosse destacada, a partir dos contratos acadêmicos disponibilizados por 

meio do Memorando nº 103-2013-PROPLAN, a remuneração da Universidade decorrente da 

formalização dos contratos dos tipos C e D. Já as SAs 050/2013, 067/2013, 099/2013 e 100/2013 

foram encaminhadas a PROAD e a PROPLAN no sentido de identificar qual o setor responsável 

pelo acompanhamento da remuneração e informar como é feito o controle das quatro formas de 

remuneração prevista no art. 24 da Resolução 028/2011-CONSAD (aquisição de equipamentos, 

obras de infraestrutura, resultados alcançados ou recursos financeiros).  
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4  RESULTADO DOS TRABALHOS 

 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

4.1 Informação 001 (a1) 

Com base nos 08 contratos acadêmicos selecionados, entendemos como adequada e fidedigna as 

informações apresentadas no primeiro bloco do Quadro B.6.3 (Relação de Projetos 

Desenvolvidos pelas Fundações de Apoio), com exceção dos contratos constantes no Quadro 4 

que apresentaram diferenças nos valores brutos informados. 

Quadro 4: Contratos acadêmicos que apresentaram divergências no Relatório de Gestão do exercício de 2012 

Nº contrato Objeto 
Vigência Valor 

Início Fim Bruto Repassado 

3023/2011 

Dar suporte a atividades articuladas com 

grupos de pesquisa que estudam doenças 

tropicais do nosso estado e de outras 

regiões do país. 

12/09/2011 31/07/2016 4.617.196,25 4.617.196,25 

3164/2011 

Execução do projeto acadêmico intitulado 

estudo do comportamento metrológico de 

padrões e instrumentos, nas grandezas: 

comprimento, pressão, força, torque, massa, 

temperatura, volumetria e grandezas 

geométricas 

09/12/2011 24/07/2014 1.154.556,79 501.173,07 

 

O valor bruto apresentado no contrato nº 3023/2011 deveria ter sido de R$ 4.847.129,37, uma 

vez que no dia 28/12/2012 foi firmado um termo aditivo, o qual alocou R$ 229.933,12 ao 

contrato inicial. Quanto ao contrato nº 3164/2011, recomenda-se informar o valor bruto de 

acordo com o instrumento firmado, ou seja, no valor de R$ 1.204.991,86. Por conveniência, 

poder-se-ia explicar que o valor de R$ 50.435,07 ficou retido na Universidade a título de 

remuneração, conforme estabelece o capítulo VI da Resolução 028/2011-CONSAD. 

 

4.2 Informação 002 (a2) 

a2) Quanto à avaliação da possibilidade de inclusão dos contratos acadêmicos nos Quadros 

A.5.3, A.5.4, A.5.5, A.5.6 e A.5.7 da Portaria TCU nº 150 de julho de 2012 conforme 

recomendação 002, constatação 2.2.2.6 do Relatório de Auditoria CGU 201305993/2013, 

emitimos a SA 094/2013 para a PROPLAN. 

Por meio do Memorando nº 154/2013-PROPLAN foi respondido que “Há a possibilidade de 

preenchimento dos quadros citados, caso seja incluída nova modalidade denominada ‘outros 

instrumentos’”. Assim, entendemos que o único óbice para a inclusão das informações referentes 

aos contratos acadêmicos nos Quadros A.5.3, A.5.4, A.5.5, A.5.6 e A.5.7 é a ausência de 

modalidade específica denominada “Contratos Acadêmicos” ou “Demais Instrumentos 
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Congêneres”, restando claro, com base nas informações apresentadas, que os sistemas 

informatizados da UFRN contêm dados relativos aos contratos acadêmicos suficientes para o seu 

preenchimento. 

 

4.3 Informação 003 (a3) 

Quanto ao primeiro aspecto analisado referente à completude das informações prestadas no 

Relatório de Gestão do exercício de 2012, constatamos que o segundo bloco do quadro B.6.3 

(Relação de Projetos Desenvolvidos pelas Fundações de Apoio) não foi preenchido pela UFRN. 

Diante dessa impropriedade decidimos verificar os relatórios de gestão de dez Instituições 

Federal de Ensino Superior (UFPB, UFPE, UFPI, UFMG, UGRGS, UFPR, UFPA, UnB, UFSC 

e UFES). O segundo bloco tem como objetivo apurar os recursos pertencentes às IFES 

envolvidos com os projetos geridos pelas fundações, tanto quanto à descrição dos materiais 

disponibilizados, como o quantitativo de recursos humanos empregados, evidenciando-os 

inclusive em termos financeiros. Na verificação dos 10 relatórios de gestão, constatamos que 

60% das IFES retratam de alguma forma os recursos a elas pertencentes envolvidos com os 

projetos desenvolvidos por suas fundações de apoio. Com base nisso, decidimos tratar a 

impropriedade como constatação, detalhada no item 4.4. 

No que diz respeito ao segundo aspecto, verificamos que no QUADRO B.6.3 foram 

apresentados 83 instrumentos, dos quais 67 foram classificados como contrato e 16 como 

convênio. Com base nas informações registradas no SIAFI Gerencial e no SIASG, foi possível se 

certificar da integralidade daqueles instrumentos no quadro apresentado no Relatório de Gestão 

do exercício de 2012. 

 

4.4 Constatação 001 (a3) 

Não preenchimento do segundo bloco do Quadro B.6.3 (Relação de Projetos Desenvolvidos 

pelas Fundações de Apoio).  Esse bloco tem por objetivo apurar os recursos, pertencentes às 

IFES, envolvidos com os projetos geridos pelas fundações, tanto quanto à descrição dos 

materiais disponibilizados, como o quantitativo de recursos humanos empregados, evidenciando-

os inclusive em termos financeiros. 

4.4.1 Justificativa da Unidade: “As informações referidas não constam do Quadro B.6.3 em 

razão da impossibilidade de aferir os valores monetários relativos à infraestrutura material da 

UFRN necessária ao desenvolvimento dos projetos acadêmicos, bem como a quantificação 

monetária dos recursos humanos da UFRN envolvidos. Esclarecemos que em todos os projetos 

acadêmicos em execução constam a equipe de pessoas requeridas para sua execução”. 
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4.4.2 Análise da Auditoria Interna: O segundo bloco do Quadro B.6.3 é formado por cinco 

colunas referente aos recursos das IFES envolvidos com os projetos desenvolvidos por suas 

fundações de apoio, assim definidas: valor financeiro; materiais empregados; valor dos materiais 

empregados; quantitativo de recursos humanos e valor dos recursos humanos disponibilizados. 

Não obstante as dificuldades apresentadas pelo Gestor para quantificar em termos monetários o 

valor dos materiais empregados e dos recursos humanos envolvidos nos projetos, as alegações 

apresentadas não foram suficientes para justificar a ausência total do preenchimento do segundo 

bloco do quadro B.6.3, visto ser possível, ao menos, a prestação de informações parciais, a 

exemplo do verificado em relatórios de gestão de outras IFES. 

4.4.3 Sugestão/Recomendação 001: Preencher o segundo bloco do Quadro B.6.3 (Relação de 

Projetos Desenvolvidos pelas Fundações de Apoio) com base nas informações solicitadas à 

FUNPEC, que tem a responsabilidade de gerir os contratos acadêmicos. Desse modo, espera-se 

que seja evidenciado, no mínimo, os valores financeiros contratados com a Fundação de Apoio, a 

descrição dos materiais disponibilizados pela UFRN (número de salas, laboratórios etc.) e o 

quantitativo de recursos humanos envolvidos, e no que for possível, o impacto financeiro dessas 

duas últimas informações. (PROPLAN) 

 

4.5 Informações 004 (b1, b2 e b3) 

Dentre os processos selecionados na amostra e solicitados junto ao DCF, analisamos o convênio 

nº 164/2007 e o contrato acadêmico nº 3269/2011, tendo em vista que os demais não foram 

disponibilizados por esta diretoria, conforme Memorando nº 093/2013-DCF em resposta à SA 

091/2013, pelos seguintes motivos: 

Quadro 5: Instrumentos que tiveram suas prestações de contas analisadas 

Instrumentos  Justificativa quanto à situação da prestação de contas final Observação 

Convênio nº 155/2007 
Período de 01/01/2012 a 31/12/2012: Em diligência, aguardando resposta da 

Convenente para conclusão da análise. 
Não Analisado. 

Convênio nº 164/2007 Disponibilizado 
Disponibilizado pela 

PROPLAN e Analisado. 

Contrato nº 34/2009 
Período de 01/01/2012 a 26/05/2013: Não recebida – em anexo, cópia do 

ofício de solicitação e prorrogações. 
Não Analisado. 

Contrato nº 25/20104 Período 01/01/2013 a 31/12/2013: Não recebida, tendo em vista o prazo de 

vigência até 31/12/2013. 
Não Analisado. 

Contrato nº 141/20104 

Período de 01/01/2012 a 31/12/2012: Não recebida (em anexo, cópia do 

ofício de solicitação e prorrogações) e 01/01/2013 a 31/12/2013: Não 

recebida, tendo em vista o prazo de vigência até 16/12/2013. 

Não Analisado. O 

processo solicitado foi 

68/2011. 

Contrato nº 3269/2011 Disponibilizado 
Analisado (processo 

estava com a CGU). 

 

                                                 
4 Contratos Acadêmicos ainda vigentes (inconsistência das informações extraídas do SIPAC) 
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As inconsistências das informações extraídas do SIPAC fizeram com que dois contratos 

acadêmicos (nos 25/2010 e 68/2011) fossem selecionados indevidamente, um por falta de 

atualização das informações e outro pela existência de registro em duplicidade. 

No momento da extração das informações no SIPAC dos contratos acadêmicos vigentes no 

período anteriormente definido, o contrato nº 25/2010 constava como vencido desde 30/06/2013, 

conforme demonstrado na figura a seguir: 

Figura 1: Extrato do Contrato 25/2010 retirado do Sistema SIPAC 

 
 

Quanto ao contrato nº 68/2011, a resposta apresentada pelo DCF não fez menção a esse número, 

mas sim ao contrato nº 141/2010, de mesmo objeto e valor. Em nova consulta no sistema, 

identificamos duplicidade de cadastro para um mesmo “projeto acadêmico”, como se este tivesse 

dois números de contrato, levando irremediavelmente a erro. Observa-se pelas figuras 2 e 3 que 

as vigências estão divergentes, tendo em vista que houve aditivo de vigência, porém tal fato só 

foi atualizado no contrato nº 141/2010. 

Figura 2: Extrato do Contrato nº 68/2011 retirado do Sistema SIPAC 

 

 

Figura 3: Extrato do Contrato 141/2010 retirado do Sistema SIPAC 

 
 

Devido à exiguidade de tempo, não foi possível realizar testes para averiguar a quantidade de 

contratos que estão duplicados no sistema, no entanto tal inconsistência foi confirmada pela 

própria PROPLAN, através do Memorando nº 157/2013: “Durante um determinado período, 
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houve problemas no preenchimento das informações referentes a alguns projetos, que geraram 

inconsistência e/ou duplicação de cadastros desses projetos acadêmicos”. 

Apresentamos, na informação 005, a análise relativa aos instrumentos disponibilizados 

(Convênio nº 164/2007 e o Contrato Acadêmico nº 3269/2011) quanto aos aspectos definidos 

nos itens b1, b2 e b3 descritos no Quadro 2. 

 

4.6 Informação 005 (b1, b2 e b3) 

Verificamos que a prestação de contas apresentada pela Fundação de Apoio relativa aos 

instrumentos analisados por esta Auditoria Interna foi satisfatória, apresentando os documentos 

comprobatórios das despesas realizadas por Natureza de Despesa, exceto pela ausência de alguns 

elementos elencados na constatação 002 (item 4.7), o que a nosso ver não comprometeu a análise 

por parte do Setor de Convênios do DCF e a comprovação da regular aplicação dos recursos 

transferidos. 

Quanto ao cumprimento do prazo regulamentar para apresentação da prestação de contas final 

pela fundação de apoio, o Convênio nº 164/2007 e o Contrato Acadêmico nº 3269/2011 tiveram 

suas prestações de contas finais apresentadas fora do prazo definido em cada instrumento, 

configurando um atraso5 de 65 dias e 08 dias, respectivamente.  

Ademais, entendemos ser este aspecto um dos pontos críticos na relação entre a Universidade e 

sua Fundação de Apoio. Tal entendimento está corroborado pelos anexos do Memorando nº 

093/2013-DCF em que constam as notificações expedidas pela Universidade à FUNPEC, 

solicitando a apresentação das prestações de contas parciais de diversos instrumentos e da 

prestação de contas final do Contrato nº 34/2009 (selecionado na amostra), bem como das 

solicitações de prorrogação de prazo pela FUNPEC devido à ausência de documentos de 

responsabilidade dos coordenadores de cada projeto. Em que pese às reiteradas notificações 

expedidas pela Universidade no fito de obter as citadas prestações de contas, tal ação tem se 

mostrado insuficiente, uma vez que a quantidade de prestações de contas em atraso referenciadas 

nos Ofícios nº 066/2013-PROAD e 223/2013-PROAD demonstram a necessidade de outras 

ações mais efetivas, tais como a aplicação do disposto no art. 10 da Resolução 028/2011-

CONSAD.  

Quanto à análise e avaliação realizada pela Universidade em relação à prestação de contas 

apresentada pela fundação de apoio, entendemos que os pareceres financeiros e técnicos contidos 

nos instrumentos analisados estão relativamente adequados no que concerne aos itens verificados 

                                                 
5 Atraso verificado com base na cláusula de prestação de contas estipulada em cada instrumento que define o prazo 

para apresentação das prestações de contas final. Em ambos os casos são de até 30 dias. 
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e a metodologia aplicada. Porém, a nosso ver, consideramos inadequados quanto à ausência de 

análise da totalidade da execução do instrumento. 

Os pareceres financeiros constantes no Convênio nº 164/2007 e no Contrato Acadêmico nº 

3269/2011 apresentam os dados do instrumento, os dados financeiros, relatório financeiro 

explicando alguns valores apresentados, os procedimentos utilizados e o parecer financeiro 

propriamente dito. Assim, entendemos que a sua estrutura e análise, com exceção do destacado 

na constatação 004 (item 4.9), demonstraram estar compatíveis com os elementos dos processos 

analisados, inclusive discorrendo sobre os valores mais relevantes no período analisado, 

opinando pela aprovação ou não da prestação de contas para o ordenador de despesa. 

Com relação ao parecer técnico elaborado pela PROPLAN, analisamos apenas o parecer relativo 

ao Contrato nº 3269/2011 tendo em vista a ausência do referido parecer no Convênio nº 

164/2007 (conforme descrito na constatação 005). O Parecer denominado “Parecer Técnico de 

Cumprimento de Metas Acadêmicas” analisa o cumprimento das metas pactuadas e se sustenta 

nos Relatórios de Cumprimento do Objeto e Execução Físico-Financeira, além de documentos 

comprobatórios de responsabilidade dos coordenadores de cada projeto relativo ao cumprimento 

das metas, documentos estes não acostados nos autos. Por este motivo, não foi possível aferir se 

as conclusões do parecer estão devidamente respaldadas em documentos que se prestem a esse 

fim.  

No caso do convênio nº 164/2007, observamos que, devido à existência de obras de engenharia, 

há também o parecer técnico elaborado pelos engenheiros da Superintendência de Infraestrutura 

– SIN, no qual realiza análise estritamente técnica quanto à execução física dos serviços que 

compõem as medições apresentadas. Assim como o parecer financeiro, não identificamos a 

existência de um parecer técnico que alcance todas as obras realizadas no decorrer da execução 

do convênio, ou seja, a prática adotada tem sido pela elaboração de um parecer técnico para cada 

prestação de contas parcial em que haja execução de obras referente às medições pertinentes ao 

período informado.  

Tal sistemática pode comprometer algumas informações relevantes, pois conforme descrito na 

constatação 002 (item 4.7), a construção do prédio destinado aos laboratórios dos novos cursos 

de engenharia não foi concluída e não há menção desta ocorrência no parecer técnico elaborado 

pela SIN, nem no parecer financeiro elaborado pelo DCF, ambos apresentados no volume 

relativo à prestação de contas final. 

 

4.7 Constatação 002 (b1) 

Ausência de documentos na prestação de contas final do Convênio 164/2007 e do Contrato 

3269/2011.  
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Quadro 6: Documentos ausentes por instrumento analisado 

Convênio 164/2007 
1. Cópia do Plano de Trabalho aprovado e atualizado, conforme determina a Cláusula Décima Primeira, item 1 do 

referido convênio, bem como o art. 28, inciso I da Instrução Normativa 01/97-STN. 

2. Termo de Convênio na Prestação de Contas Final, conforme determina a Cláusula Décima Primeira, I, item 2 

do instrumento, bem como o art. 28, inciso II da Instrução Normativa 01/97-STN. 

3. Termo Definitivo de Recebimento de Obra devido à inexecução total da obra “CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO 

DESTINADO AOS LABORATÓRIOS DOS NOVOS CURSOS DE ENGENHARIA – CENTRO DE 

TECNOLOGIA – UFRN” prevista no Plano de Trabalho do Convênio 164/2007, conforme consta no 

Memorando nº 146/2013-SIN (fl. 4.926) e comprovado no Relatório de Execução Físico-Financeira (fl. 4.637), 

em atenção ao que determina a Cláusula Décima Primeira, I, item 9 do instrumento. 

Contrato 3269/2011 
1. Relação de bolsistas e empregados pagos pelo projeto com as respectivas cargas horárias, conforme previsto na 

Cláusula Décima Quarta, item 14.5, “f”. Além disso, a Relação de Pagamentos apresentada não contém 

algumas informações exigidas no item 14.5, “e”. 

 

4.7.1 Justificativa da Unidade: “Registre-se que a periodicidade das prestações de contas do 

Convênio nº 164/2007 foi anual, facilitando assim o acompanhamento da execução 

orçamentária e financeira do instrumento firmado ao longo ‘da sua vigência em virtude dos 

sucessivos aditamentos de prazo e ajustes necessários ao desenvolvimento do objeto pactuado. 

Dessa forma, quando apresentada a primeira prestação de contas parcial foram encaminhadas 

cópias do Termo de Convênio, Aditivos e seus anexos firmados no período da execução da 

despesa relacionada, e assim sucessivamente.  

O procedimento adotado atendeu plenamente as necessidades dos analistas, portanto tornando-

se dispensável a duplicação dessa documentação na prestação de contas parcial/final ao 

término da vigência do instrumento jurídico firmado.  

A título de complementação, segue abaixo informações quanto à localização dos instrumentos 

jurídicos e planos de trabalho, constantes no processo administrativo das prestações de contas 

recebidas: 

1ª Prestação de contas referente ao período de 28/12/2007 a 31/10/2009: 

- Fls. 127 a 147: cópias do Termo de Convênio e projeto; 

- Fls. 164 a 168: cópia do Plano de Trabalho; 

- Fls. 632: cópia da publicação; 

- Fls. 170 a 177: cópias do 1º Termo Aditivo, Plano de Trabalho e publicação;  

- Fls. 178 a 180: cópias do 2º Termo Aditivo e Plano de Trabalho; 

- Fls. 633: cópias da publicação. 

2ª Prestação de contas referente ao período de 01/11/2009 a 31/12/2010: 

- Fls. 612 a 631: cópias do terceiro e quarto Termos Aditivos, Planos de Trabalho e 

publicações. 

3ª Prestação de contas referente ao período de 01/01/2011 a 31/12/2012: 
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- Fls. 2428 a 2456: cópias do quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono Termos Aditivos, Planos de 

Trabalho e publicações. 

Por ocasião da análise financeira foi encaminhado à Superintendência de Infraestrutura-SIN, 

em 11/07/2013, o Memorando nº 58/2013-DCF, por meio do qual foram solicitados os Termos 

de Recebimentos Definitivos de várias obras executadas com recursos do Convênio nº 164/2007, 

dentre elas a obra de “CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AOS LABORATÓRIOS DOS 

NOVOS CURSOS DE ENGENHARIA – CENTRO DE TECNOLOGIA - UFRN”, objeto da CC 

09/2010.  

A SIN atendeu parcialmente à solicitação através do Memorando nº 146/2013, deixando de 

encaminhar o termo referente a obra citada, tendo em vista encontrar-se com pendencias junto à 

contratada da FUNPEC. Por oportuno informamos que o problema está judicializado, tendo 

sido ajuizada ação ordinária, através do Processo nº 0803220-60.2013.4.05.8400 – Justiça 

Federal da 5ª Região – 4ª Vara, visando a posse da obra para adoção de providências sob o 

ponto de vista patrimonial. 

Contrato 3269/2011 

Comunicamos que medidas serão adotadas com a finalidade de fazer constar na prestação de 

contas os documentos informativos de carga horária em cumprimento aos instrumentos jurídicos 

firmados, bem como às normas pertinentes. 

Quanto à falta de algumas informações na Relação de Pagamentos, conclui-se que não foi 

observado nenhum prejuízo na análise, levando-se em conta que cópias dos comprovantes 

fiscais integram a prestação de contas”. 

4.7.2 Análise da Auditoria Interna: Com relação aos documentos do Convênio nº 164/2007, 

entendemos que os documentos informados devem constar da prestação de contas final, tanto 

pela obrigatoriedade do dispositivo legal vigente à época – IN 01/97 da STN –, como para 

facilitar a análise do processo de prestação de contas final.  

O art. 28 da Instrução Normativa nº 01/97-STN estabelece em seus incisos os elementos que 

devem acompanhar a prestação de contas final: 

“Art.28. O órgão ou entidade que receber recursos, inclusive de origem 

externa, na forma estabelecida nesta Instrução Normativa, ficará sujeito a 

apresentar prestação de contas final do total dos recursos recebidos, que 

será constituída de relatório de cumprimento do objeto, acompanhada de: 

I - Plano de Trabalho - Anexo I - fls. 1/3, 2/3 e 3/3. 

II - Cópia do Termo de Convênio ou Termo Simplificado de Convênio, 

com a indicação da data de sua publicação - Anexo II. 

(...) 

§ 2º O convenente fica dispensado de juntar a sua prestação de contas 

final os documentos especificados nos incisos III a VIII e X, deste 

artigo relativos às parcelas que já tenham sido objeto de prestação de 

contas parciais.” (grifo nosso) 
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Pelo que se depreende da leitura do art. 28 descrito anteriormente, o Plano de Trabalho aprovado 

e atualizado, bem como o Termo de Convênio e seus aditivos devem constar na prestação de 

contas final apresentada pela fundação de apoio. Porém, não identificamos tais documentos na 

análise do processo referente ao Convênio 164/2007, fato este que, a nosso ver, dificulta a 

análise completa da prestação de contas final, uma vez que se faz necessário verificar em todas 

as prestações de contas parciais as modificações ocorridas no Plano de Trabalho, bem como no 

instrumento original. 

Quanto aos documentos referentes ao Contrato nº 3269/2011, a Unidade em seu pronunciamento 

concordou quanto à relação de bolsistas e empregados pagos pelo projeto com as respectivas 

cargas horárias. Quanto à relação de pagamentos, em que pese a afirmação da Unidade que “não 

foi observado nenhum prejuízo na análise”, entendemos que é necessário um ajuste de modo a 

contemplar o que foi estabelecido tanto no instrumento firmado como no item 9.2.18 do Acórdão 

2731/2008-TCU, permitindo assim a correlação direta entre cada pagamento e o seu documento 

fiscal comprobatório (incluindo o número, a data de sua emissão e o bem adquirido ou serviço 

prestado). 

4.7.3 Sugestão/Recomendação 001: Passar a exigir da Fundação de Apoio que apresente na 

prestação de contas final cópia do Plano de Trabalho atualizado, bem como o Termo de 

Convênio e seus aditivos celebrados para os instrumentos que ainda estejam em execução sob a 

égide da IN 01/97-STN. (PROAD) 

4.7.4 Sugestão/Recomendação 002: Passar a exigir da Fundação de Apoio que apresente na 

prestação de contas final a relação de bolsistas e empregados pagos pelo projeto com as 

respectivas cargas horárias, bem como a relação de pagamentos nos moldes previsto no item 

9.2.18 do Acórdão 2731/2008-TCU. (PROAD)  

4.7.5 Sugestão/Recomendação 003: Apurar se houve, por parte da Fundação de Apoio, 

devolução do valor correspondente à parte não executada referente à construção do prédio 

destinado aos laboratórios dos novos cursos de engenharia (Convênio nº 164/2007), uma vez que 

não há detalhamento da composição dos valores remanescentes devolvidos na prestação de 

contas final. Caso não tenha ocorrido tal devolução, adotar medidas administrativas cabíveis com 

vistas a restituir o valor transferido e não executado pela FUNPEC. (PROAD) 

4.8 Constatação 003 (b2) 

Ausência de ações mais efetivas, tal como a aplicação do previsto no art. 10 da Resolução 

028/2011-CONSAD aos coordenadores dos projetos que tem dado causa ao descumprimento 

sistemático do prazo de encaminhamento da prestação de contas dos contratos acadêmicos, 
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conforme afirmado pela FUNPEC através do Ofício 1697/2012-SUPER. Apresentamos, a 

seguir, quadro demonstrativo referente à situação da prestação de contas final dos instrumentos 

selecionados na amostra. 

Quadro 7: Situação da prestação de contas final dos instrumentos selecionados na amostra 

Instrumento Vigência 
Data de Recebimento 

da Prestação de Contas 
Atraso 

Convênio nº 155/2007 26/12/2007 a 31/12/2012 Processo não disponibilizado 

Convênio nº 164/2007 28/12/2007 a 28/03/2013 01/07/2013 65 dias 

Contrato nº 34/2009 26/05/2009 a 26/05/2013 Não recebida 
118 dias (até 21/10/2013, data do 

Memorando nº 093/2013-DCF). 

Contrato nº 25/2010 16/04/2010 a 30/06/2013 Processo não analisado (vigência prorrogada) 

Contrato nº 68/2011 30/12/2010 a 31/12/2012 Processo não analisado (vigência prorrogada) 

Contrato nº 3269/2011 30/12/2011 a 31/12/2012 07/02/2013 08 dias 

 

4.8.1 Justificativa da Unidade: “Não é competência da Pró-Reitoria de Administração aplicar 

aos coordenadores dos projetos acadêmicos as sanções previstas na Resolução nº 28/2011 - 

CONSAD, no entanto gestões serão feitas em conjunto com a PROPLAN, no sentido de definir 

a quem caberá esta responsabilidade”. 

4.8.2 Análise da Auditoria Interna: Pela resposta da Unidade, não está definido a quem cabe a 

aplicação da sanção prevista no art. 10 da Resolução 028/2011-CONSAD. Considerando que tal 

resolução é silente quanto a quem compete a aplicação da referida sanção, entendemos ser de 

competência do gestor máximo, podendo inclusive avaliar a necessidade de discutir o assunto 

no âmbito do CONSAD.  

Além disso, a quantidade de prestações de contas em atraso referenciadas nos Ofícios nº 

066/2013-PROAD e 223/2013-PROAD sugere a necessidade de uma ação mais efetiva para 

inibir esta prática. 

Ressaltamos que a intempestividade na entrega da prestação de contas demanda a adoção 

imediata de providências por parte da Universidade, a quem incumbe o dever legal de zelar pela 

regular aplicação dos recursos públicos repassados por meio dos instrumentos celebrados. 

4.8.3 Sugestão/Recomendação 001: Realizar um levantamento das prestações de contas em 

atraso e averiguar, em cada caso, se os coordenadores dos projetos cumpriram o disposto no 

inciso III, art. 9º da Resolução 028/2011-CONSAD no prazo estipulado, bem como se 

apresentaram os demais documentos necessários para a comprovação da regular aplicação dos 

recursos públicos. (PROAD E PROPLAN) 

4.8.4 Sugestão/Recomendação 002: Aplicar a sanção prevista no art. 10 da Resolução 

028/2011-CONSAD aos coordenadores dos projetos que tem dado causa ao descumprimento 
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sistemático do prazo de encaminhamento da prestação de contas dos contratos acadêmicos. 

(GABINETE DA REITORA) 

4.9 Constatação 004 (b3) 

Ausência de análise da totalidade dos recursos repassados no parecer financeiro (fls. 4.936-

4.938) relativo à prestação de contas final do Convênio 164/2007, uma vez que a análise 

existente refere-se tão somente ao período final em que não houve prestação de contas parcial, 

qual seja 01/01/2013 a 28/03/2013, limitando-se o parecer apenas a informar os dados 

financeiros consolidados. 

4.9.1 Justificativa da Unidade: “Faz-se necessário registrar que todas as prestações de contas 

parciais recebidas abrangendo os períodos de: 28/12/2007 a 31/10/2009 (1ª), 01/11/2009 a 

31/12/2010 (2ª), 01/01/2011 a 31/12/2012 (3ª) e 01/01/2013 a 28/03/2013 (4ª e última), 

referentes ao Convênio nº 164/2007, foram devidamente analisadas pelas áreas competentes de 

forma individualizada por período e, não tendo sido identificado nenhum impedimento, foram 

encaminhadas à representante máxima desta Universidade a quem coube expedir o parecer 

conclusivo de aprovação. 

Quanto ao parecer financeiro constante das fls. 4.936 a 4.938, afirmamos que refere-se tão 

somente à análise da prestação de contas parcial final relativa ao período de 01/01/2013 a 

28/03/2013, referenciado no próprio documento, em vista de todas as demais já terem sido 

analisadas e aprovadas. Visando promover uma visão geral da execução do convênio, em cada 

parecer financeiro emitido, correspondente à análise de cada prestação de contas parcial, 

consta um quadro resumo consolidado de todo o período abrangido nas prestações de contas já 

apresentadas e concluídas”. 

4.9.2 Análise da Auditoria Interna: A prestação de contas parcial tem como objetivo principal 

possibilitar a análise concomitante da boa e regular aplicação dos recursos pela convenente, de 

modo a evitar que recursos continuem sendo transferidos quando constatada alguma 

irregularidade na execução do objeto pactuado, evitando prejuízo maior aos cofres públicos. 

Com relação à prestação de contas final, o art. 28 da IN 01/97-STN estabelece que “O órgão ou 

entidade que receber recursos, inclusive de origem externa, na forma estabelecida nesta Instrução 

Normativa, ficará sujeito a apresentar prestação de contas final do total dos recursos recebidos, 

que será constituída de relatório de cumprimento do objeto (...)”. Assim, entendemos que não há 

no ordenamento jurídico atinente à matéria a figura da prestação de contas “parcial/final” como 

descrito pela Unidade, devendo assim existir uma prestação de contas final que contemple toda a 

execução do instrumento celebrado.  
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4.9.3 Sugestão/Recomendação 001: Passe a considerar, quando da elaboração dos pareceres 

financeiro e técnico nas prestações de contas finais, todo o período de vigência do 

convênio/contrato acadêmico. (PROAD e PROPLAN) 

 

4.10 Constatação 005 (b3) 

Ausência de Parecer Técnico e pronunciamento do ordenador de despesa sobre a aprovação da 

prestação de contas final apresentada pela Fundação de Apoio relativo ao Convênio 164/2007, 

descumprindo os prazos definidos no art. 31 da IN 01/97-STN. 

4.10.1 Justificativa da Unidade:  

Justificativa da PROAD: “Considerando que o processo relativo às prestações de contas 

parcial e parcial/final, correspondentes aos períodos de 01/11/2011 a 31/12/2012 e 01/01/2013 

a 28/03/2013, respectivamente, se encontram na Pró-Reitoria de Planejamento e Coordenação 

Geral, sugerimos o pronunciamento da mesma sobre o assunto”. 

Justificativa da PROPLAN: A PROPLAN não se manifestou sobre esta constatação. 

4.10.2 Análise da Auditoria Interna: A PROAD não se manifestou quanto ao cerne da 

impropriedade detectada, limitando-se a indicar a necessidade de pronunciamento por parte da 

PROPLAN que, por sua vez, não apresentou justificativas. 

4.10.3 Sugestão/Recomendação 001: Passe a elaborar os pareceres, bem como o 

pronunciamento do ordenador de despesa sobre a aprovação da prestação de contas final dos 

instrumentos celebrados com a fundação de apoio, com estrita observância dos prazos legais 

definidos na legislação aplicável. (PROAD e PROPLAN) 

 

4.11 Informação 006 (c3) 

Os convênios selecionados para análise da adequabilidade da prestação de contas, nos 

instrumentos em que a Universidade figure como convenente, foram os de nos 017/2012 e 

07/2012 com a Secretaria de Estado da Saúde Pública e com o Conselho Estadual dos Direitos da 

Criança e do Adolescente nos montantes de R$ 465.375,00 e R$ 110.000,00 respectivamente. 

Foi enviada a SA 092/2013 para o Hospital Universitário Onofre Lopes (reiterada pela SA 

96/2013) solicitando que fossem apresentadas informações acerca da prestação de contas do 

convênio nº 17/2012, tendo em vista que o objeto do convênio consistia em assegurar 60 leitos 

clínicos de retaguarda ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel – HMWG. Em resposta a SA 

092/2013, foi enviado o Ofício 552/2013-GDG/HUOL com a prestação de contas do convênio nº 

01/2013, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde, em substituição ao convênio nº 17/2012. 
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Considerando que a vigência final do convênio nº 01/2013 estava previsto para 20/11/20013, não 

seria a priori objeto de análise. No entanto, a prestação de contas encaminhada pelo HUOL foi 

observada por esta equipe, a qual considerou como suficiente os relatórios encaminhados, 

principalmente por se tratar de prestação de contas parcial.   

O convênio nº 07/2012 solicitado à PROPLAN através da SA 083/2013 foi disponibilizado 

através do Memorando 149/2013-PROPLAN. Ao realizar a análise desse convênio, constatamos 

que havia sido firmado um contrato acadêmico entre a UFRN e a FUNPEC (nº 2988/2013) com 

o objetivo justamente de atender ao objeto do convênio inicial, qual seja “Realizar um 

diagnóstico acerca do quadro da violação de direitos a crianças e adolescentes no estado do Rio 

Grande do Norte, identificando quais as principais formas de violência praticadas contra esse 

público, e analisando a resolutividade das políticas de atendimento”. A vigência final do contrato 

nº 2988/2013 é 18/02/2014, no entanto o convênio inicialmente firmado entre a UFRN e o 

CONSEC já havia expirado em 04/04/2013. Diante disso, decidimos tratar este ponto como 

constatação no item 4.12 deste relatório. 

Dessa forma, não foi possível se posicionar quanto à adequabilidade das prestações de contas dos 

convênios nos 017/2012 e 07/2012. Do primeiro, por ter sido substituído pelo convênio nº 

01/2013, e do segundo, pelo fato de ainda estar em curso o contrato acadêmico firmado entre a 

UFRN e a FUNPEC com o objetivo de executar o objeto inicialmente pactuado entre a UFRN e 

o CONSEC. 

 

4.12 Constatação 006 (c3) 

Não prorrogação do convênio 07/2012 cuja vigência final encerrou em 03/04/2013, tendo em 

vista a formalização de contrato acadêmico entre a UFRN e a FUNPEC (contrato nº 2988/2013) 

para a execução do objeto do convênio ora pactuado cujo prazo final para execução está previsto 

para 18/02/2014. 

4.12.1 Justificativa da Unidade: “Em razão da vigência do Convênio nº 07/2011, firmado entre 

a UFRN e o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONSEC), ter 

expirado em 04 de abril de 2013, a PROPLAN solicitou, através do Ofício nº 497/2013-

PROPLAN anexo, que a FUNPEC suspendesse a execução do Contrato nº 2988.21.1413, de 

apoio ao projeto de pesquisa intitulado “Caracterização da Violência Contra Crianças e 

Adolescentes no Estado do Rio Grande do Norte”, até a regularização da situação. O fato 

supracitado também foi informado, através do Ofício nº 520/2013-PROPLAN anexo, ao 

Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, solicitando-lhe que 

tomasse as providências necessárias à formalização de um novo instrumento jurídico para 
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assegurar a continuidade da execução do referido projeto de pesquisa, sob a coordenação da 

Profa. Ilana Lemos de Paiva”. 

4.12.2 Análise da Auditoria Interna: Entendemos que a medida adotada pela PROPLAN foi 

suficiente para sanar a impropriedade identificada. Esta Auditoria considera este item como 

atendido.  

 

ASSUNTO: FORMALIZAÇÃO LEGAL 

 

4.13 Informação 007 (c1) 

Dos 25 termos de cooperação da listagem disponibilizada pela PROPLAN foram selecionados 

04 instrumentos com vigência final até 31/12/2012 para a análise de sua formalização, bem como 

de suas prestações de contas, detalhados no Quadro 8: 

Quadro 8: Termos de cooperação com vigência final até 31/12/2012 

Nº do 

Instrumento 

Processo 

Administrativo 

Objeto Vigência Valor 

01/2010 23077.050745/2012-73 

O presente termo tem como objeto a transferência de 

recursos financeiros da UFPI para a UFRN com o 

objetivo de viabilizar a execução do projeto intitulado 

"cooperação técnica para implantação de sistemas 

informatizados de gestão de informações (...) 

01/12/2010 

a 

31/12/2012 

900.000,00 

S/N 23077.015801/2010-61 

Transferência de recursos financeiros da UFPB para a 

UFRN com o objetivo de viabilizar a execução da 

primeira etapa do projeto intitulado "cooperação 

técnica para implantação de sistemas informatizados 

de gestão de informações (...) 

29/10/2010 

a 

31/12/2012 

900.000,00 

001/2011 23077.053483/2011-18 

Instituir a cooperação técnico-científica entre os 

partícipes visando à execução de ações acadêmicas 

específicas estabelecidas no projeto acadêmico 

cadastrado na UFRN sob o nº 590/2011 para integrar 

o projeto órtese - estudo multicêntrico (...) 

29/12/2011 

a 

30/12/2012 

40.512,20 

01/2010 23077.025660/2012-57 

Veiculação de conteúdos educativos e noticiosos na 

grade de programação da TV e Rádio Universitária, 

produzidos no âmbito do IFRN, denominados IFRN 

EM PAUTA e TELEAULAS DO PROITEC, em 

horários acordados entre as partes. 

27/09/2012 

a 

27/12/2012 

30.000,00 

 

O termo de cooperação nº 01/2010 firmado entre a UFRN e a UFPI no valor de R$ 900.000,00, 

foi selecionado pela equipe de auditoria por apresentar vigência final em 31/12/2012, conforme 

listagem disponibilizada pela PROPLAN. No entanto, na análise do processo físico constatamos 

que havia um termo aditivo de prazo, alterando a vigência final de 31/12/2012 para 31/10/2013. 

Tal fato não foi observado pela PROPLAN, motivo pelo qual o referido processo foi selecionado 

indevidamente.   

Importante destacar que os termos de cooperação, de uma forma geral, exigem que suas 

prestações de contas devam integrar as contas anuais do órgão para o qual os recursos foram 

transferidos. No entanto, a cláusula nove do termo de cooperação nº 001/2011, no valor de R$ 
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40.512,20, exigia prestação de contas semestral. Diante disto, entramos em contato com o 

coordenador do projeto que originou o termo de cooperação, no intuito de esclarecer os seguintes 

pontos: a) se o valor relativo ao termo de cooperação relacionava-se exclusivamente à seção de 

bens e serviços conforme previa a cláusula sexta do instrumento firmado; e b) se houve prestação 

de contas semestral, devendo informar, em caso contrário, como o órgão repassador dos 

recursos/cessionário dos bens tomou conhecimento do cumprimento do objeto ora pactuado. O 

coordenador do projeto apresentou a seguinte resposta: “A única coisa ou bem que o 

HUOL/UFRN recebeu foi o equipamento ou material para realização do projeto. o qual ficará 

como doação ao Serviço de Cirurgia Torácica do HUOL”. Com base na resposta apresentada, 

não foi possível realizar análise quanto à regular prestação de contas do termo de cooperação 

001/2011, no valor de R$ 40.512,20. 

No que diz respeito à formalização dos termos de cooperação, esta Auditoria a considerou 

adequada. No entanto, não identificamos no Relatório de Gestão do exercício de 2012 

informações sobre a prestação de contas dos 03 termos de cooperação que se encerraram naquele 

exercício. 

 

4.14 Informação 008 (c2) 

Verificamos que os 04 termos de cooperação disponibilizados pela PROPLAN (nos 45/2013, 

38/2013, 37/2013 e 015/2013) não estão registrados no SIAFI6 conforme estabelecido na Portaria 

Conjunta nº 8 de novembro de 2012. Em que pese a obrigatoriedade de tal registro ser do 

ÓRGÃO CONCENDENTE, sua ausência causa prejuízo à Universidade no sentido de exigir 

dela maior controle quanto ao seu acompanhamento, tendo em vista que o disposto no § 4º do 

art. 3º da Resolução 028/2011-CONSAD nem sempre têm sido observado pelos coordenadores 

dos projetos, conforme evidenciado no item 4.17 deste relatório. 

Art. 3º Os projetos acadêmicos a serem desenvolvidos no âmbito desta 

Instituição Federal de Ensino Superior devem ser obrigatoriamente 

aprovados pelo plenário do Departamento ou Unidade Acadêmica 

Especializada em que se encontra lotado o seu coordenador, observando 

as determinações da Resolução no 250/2009-CONSEPE, de 29 de 

dezembro de 2009. 

(...) 

§ 4o Nos casos de autorização institucional para a participação em editais 

públicos, chamadas públicas ou outras formas de financiamento externo, 

a proposta de projeto acadêmico (pré-projeto) deverá ser cadastrada 

no sistema informacional e de gestão da UFRN, sendo submetido 

apenas o seu resumo ao Reitor, no qual deverão constar os dados básicos 

para conhecimento, tais como: órgão financiador, pesquisadores 

participantes, orçamento financeiro, objetivos e atividades que 

justifiquem a classificação quanto à natureza do projeto. (grifo nosso) 

                                                 
6 Informações extraídas em 09/08/2013 



 

24 

 

Entendemos que seria salutar informar ao órgão que realizará a descentralização de crédito da 

obrigatoriedade do registro definido na referida portaria. 

O único termo de cooperação que não foi analisado foi o de nº SIPAC 39/2013 no valor de R$ 

166.472,00, por não ter sido disponibilizado, não impactando no resultado da análise. 

 

4.15 Informação 009 (d1) 

Com base em consultas realizadas nos sistemas de governo e conforme resposta à SA 089/2013 

verificou-se: 

Registros no SIASG – Embora a PROPLAN não tenha se pronunciado sobre o preenchimento 

dos instrumentos firmados com a FUNPEC no SIASG, observou-se que todos os contratos 

acadêmicos vigentes no ano de 2013 se encontram cadastrados no referido sistema. A 

conferência dos dados limitou-se à comparação entre os números dos contratos acadêmicos, 

extraídos do SIPAC, com os números dos contratos inseridos no SIASG, ou seja, não foram 

realizadas conferências de outras informações, tais como vigência, valores ou aditamentos 

realizados. 

Registros no SICONV – Com base na manifestação do gestor e consulta ao sistema, verificou-se 

que os contratos acadêmicos firmados com a FUNPEC ainda NÃO se encontram registrados no 

Portal de Convênios (SICONV).  

Pelo fato desse item ser objeto de acompanhamento reiterado pela Controladoria-Geral da União 

(CGU) optou-se por tratá-lo como informação no presente relatório. 

 

4.16 Informação 010 (d2) 

No que concerne à avaliação das medidas adotadas pela UFRN para promover o registro dos 

instrumentos firmados com a FUNPEC nos sistemas SIASG e SICONV, a análise da Auditoria 

Interna foi empreendida nas documentações apresentadas pelos gestores e em suas 

manifestações. Em decorrência desse exame, verificou-se que a UFRN está adotando 

providências com vistas a promover o registro dos contratos acadêmicos nos sistemas em 

referência, conforme relato a seguir: 

Manifestação do gestor por meio do memorando nº 150/2013: 

“A UFRN está despendendo esforços em capacitar seus servidores na utilização do SICONV, 

inclusive, disponibilizou servidores para participar de treinamento em Natal oferecido pela 

SERPRO, mas foi insuficiente, pois o curso tinha como público alvo servidores de Prefeituras. 

Diante disso, a PROPLAN solicitou apoio da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas – 

DDP/PROGESP, no sentido de realizar treinamento presencial na UFRN, de forma articulada 

com instrutores do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, Universidade 
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Federal do Paraná-UFPR e Fundação da Universidade Federal do Paraná – FUNPAR 

(Memorando nº 96/2013-PROPLAN). Então, foi providenciado envio do ofício nº 534/13-R ao 

MPOG e a resposta veio através do email anexo informando que solicitações pontuais não 

poderiam ser atendidas naquele momento. Posto isso, a UFRN entrou em contato diretamente 

com a UFPR para agendar visita técnica nas dependências daquela instituição. Tal visita foi 

realizada nos dias 03 e 04 de outubro de 2013 à UFPR e FUNPAR, com a presença de dois 

servidores da PROPLAN, dois do DCF/PROAD e três da FUNPEC. Lá foi possível constatar os 

procedimentos adotados pela UFPR no uso do SICONV, tirar algumas dúvidas e compartilhar 

opiniões de ambas as instituições. Nesse momento a UFRN, com esse mesmo grupo de 

servidores, tem a intenção de iniciar estudos mais intensificados sobre o SICONV, para definir 

perfis no sistema de convênios; procedimentos de integração do fluxo de projetos (SIPAC-

SICONV); para então poder iniciar o processo de cadastramento. Contudo, a PROPLAN 

encontra-se com grande déficit de pessoal na sua equipe, o que está gerando uma sobrecarga de 

trabalho e consequente dificuldade de delegar aos servidores a competência para 

implementação do SICONV. Como causa desse déficit tem-se o aumento da demanda de 

trabalho inerente à Pró-Reitoria de Planejamento; aposentadoria e exoneração de servidores, e 

sua não substituição; remoção; licenças médicas; etc.”. 

Cabe discorrer sobre alguns aspectos que têm dificultado o cadastramento dos contratos 

acadêmicos firmados com a FUNPEC no SICONV, de acordo com relatos da Gestão e dos 

setores envolvidos: 

Quadro 9: Dificuldades apontadas pela PROPLAN quanto ao cadastro dos contratos acadêmicos no SICONV 

Dificuldades apontadas pela PROPLAN Análise da Auditoria Interna 

Elevado número de contratos acadêmicos; 
Conforme consulta ao SIPAC, no ano de 2013 constam 54 contratos 

acadêmicos vigentes do tipo B; 

Grande volume de recursos envolvidos em cada 

contrato; 

Na mesma consulta verificou-se que os valores totais dos contratos 

acadêmicos do tipo B, vigentes em 2013, somavam um montante de R$ 

161.854.950,63; 

Especificidade dos objetos dos contratos, pelo fato 

de derivarem de projetos acadêmicos das mais 

variadas áreas; 

Esse aspecto não foi verificado pela Auditoria Interna, devido a sua 

subjetividade; 

Déficit de pessoal nos setores da PROPLAN. 

De acordo com levantamento realizado junto aos setores da PROPLAN, há 

necessidade de pelo menos mais 06 servidores para reforçar os quadros de 

pessoal das equipes responsáveis por todo o processo de cadastro e 

acompanhamento dos contratos acadêmicos na PROPLAN. 

 

Desse modo, não obstante os esforços da UFRN, em especial da PROPLAN, observa-se que as 

medidas adotadas até o presente momento foram insuficientes para promover o efetivo registro 

dos contratos acadêmicos no SICONV. 

Diante desse cenário, algumas providências podem ser tomadas para viabilizar o cadastro, tais 

como: 
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 Reforço do quadro de pessoal dos setores da PROPLAN envolvidos no processo de 

formalização dos contratos acadêmicos; 

 Análise e revisão de todo o processo de cadastro e formalização dos contratos acadêmicos, de 

modo a averiguar se o mesmo pode ser aprimorado, demandando menos esforços dos setores 

envolvidos; e 

 Contratação de consultoria especializada em operacionalização do SICONV para auxiliar o 

cadastramento e acompanhamento da execução dos contratos acadêmicos no sistema. 

 

ASSUNTO: AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS 

 

4.17 Informação 011 (c4) 

 

A PROPLAN, através do memorando 149/2013-PROPLAN informou que o setor responsável 

pelo acompanhamento dos instrumentos jurídicos firmados pela UFRN (como convenente) é a 

Coordenadoria de Convênios e Contratos. Acrescentou que a Resolução 028/2011-CONSAD 

determina que os projetos aprovados de acordo com aquela resolução devem ser cadastrados no 

sistema informacional e de gestão da UFRN. No entanto, quanto aos termos de cooperação, 

convênios e outros instrumentos congêneres, a UFRN tem despendido esforços para formalizar 

regulamentação interna que normatize os procedimentos operacionais. 

Já o Memorando 112/2013-PROPLAN, enviado como resposta à SA 051/2013, disponibilizou, 

em seu anexo, relação contendo 34 instrumentos firmados pela UFRN como convenente, dos 

quais 01 foi classificado como acordo de cooperação, 06 como convênios, 01 como termo de 

compromisso, 01 como termo de concessão e 25 como termos de cooperação. Em consulta 

realizada no SIAFI, no dia 09/08/2013, verificamos que existiam 20 instrumentos vigentes, 

sendo 08 convênios e 12 termos de cooperação. 

Ao cotejar as duas listagens, percebemos, com base nos valores firmados, que só havia um 

convênio em comum, ou seja, 19 instrumentos registrados no SIAFI não constavam na relação 

apresentada pela PROPLAN. Considerando o fato do servidor responsável pela Coordenadoria 

de Convênios e Contratos não ter acesso ao SIAFI, concluímos que há fragilidade nos controles 

internos quanto ao acompanhamento deste tipo de instrumento. 

Entendemos que uma das formas de se realizar este acompanhamento seria fazê-lo tanto através 

do SIPAC quanto do SIAFI, uma vez que nem todos os pré-projetos são inseridos no sistema 

informacional e de gestão da UFRN, antes de serem submetidos aos órgãos financiadores 

conforme prevê o § 4º do art. 3º da Resolução 028/2011-CONSAD. Nesse caso exigir-se-ia do 
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servidor responsável pela Coordenadoria de Convênios e Contratos conhecimentos básicos do 

SIAFI para a realização das consultas.  

Evidenciaremos nos itens 4.18 e 4.19 deste relatório as constatações identificadas na realização 

dos trabalhos de auditoria quando da avaliação dos controles internos da PROPLAN no que diz 

respeito ao acompanhamento dos recursos transferidos à UFRN, oriundos de outros Ministérios, 

Instituições Oficiais de Fomento etc. 

 

4.18 Constatação 007 (c4) 

Inexistência dos convênios a seguir listados na relação enviada pela PROPLAN, através do 

Memorando 112/2013-PROPLAN, a qual continha os instrumentos celebrados pela UFRN 

(como convenente) e outros órgãos (como concedente). Destacamos na última coluna do quadro 

10 o número do projeto que originou a contratação da FUNPEC para a execução do objeto 

inicialmente pactuado com o órgão financiador. 

Quadro 10: Convênios firmados com o FNS que não constavam da listagem da PROPLAN (extraídos do 

SIAFI em 09/08/2013) 
INSTRUMENTO ORIGINAL FUNPEC 

Instrumento Concedente 
Número 

SIAFI 

Vigência 

Inicial 

Vigência 

Final 
Valor 

Número/ Ano 

de Registro 

Convênio FNS 664154 27/12/2010 31/12/2013 400.000,00 67/2011 

Convênio FNS 667900 19/10/2011 08/10/2013 925.800,00 498/2011 

Convênio FNS 667948 26/10/2011 15/10/2013 1.595.567,00 16/2012 

Convênio FNS 664165 27/12/2010 16/12/2013 3.300.000,00 68/2011 

 

4.18.1 Justificativa da Unidade: “No memorando nº 112/2013-PROPLAN, encaminhado à 

Auditoria Interna em resposta à SA 051/2013, que solicitava ‘relação dos convênios, termos de 

cooperação ou instrumentos congêneres firmados entre a UFRN (como convenente) e qualquer 

outro órgão público ou privado, com ou sem fins lucrativos, da esfera estadual, municipal ou 

federal (como concedente) vigentes durante o período correspondido entre 01/11/2012 e 

30/06/2013’, constam insertas nas pastas dos respectivos processos dos mencionados contratos 

com a FUNPEC, cópias dos Termos de Cooperação para Descentralização de Crédito firmados 

com o Ministério da Saúde. Não há, portanto, registro individualizado desses Termos de 

Cooperação no SIPAC”. 

4.18.2 Análise da Auditoria Interna: O fato de constarem cópias dos Termos de Cooperação 

decorrentes da descentralização de crédito nas pastas dos contratos acadêmicos firmados com a 

FUNPEC não afasta a impropriedade ora evidenciada. É imperioso que o servidor lotado na 

Coordenadoria de Convênios e Contratos tenha conhecimento de todos os termos firmados entre 

a UFRN e outros Ministérios, Instituições Oficiais de Fomento etc. através de mecanismos 
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informatizados, assim como prevê o § 4º do art. 3º da Resolução 028/2011-CONSAD. 

(PROPLAN)  

4.18.3 Sugestão/Recomendação 001: Crie mecanismo que condicione a assinatura de 

instrumentos decorrentes de captação externa de recursos à comprovação de registro do projeto 

submetido ao órgão financiador, no módulo de “Projetos” do SIPAC ou viabilize acesso ao 

SIAFI por parte do servidor responsável pela Coordenadoria de Convênios e Contratos, de modo 

que este possa ter acesso a todos os instrumentos desta natureza, inclusive aqueles cujos projetos 

iniciais não tenham sido cadastrados no módulo de “Projetos” do SIPAC conforme prevê § 4º do 

art. 3º da Resolução 028/2011-CONSAD. (PROPLAN) 

 

4.19 Constatação 008 (c4) 

Desatualização no SIPAC de projetos referentes a termos de cooperação firmados entre a UFRN 

(como convenente) e a Agência Nacional do Petróleo (como concedente). O Quadro 11 contém 

informações dos projetos cadastrados no módulo “Projetos” do SIPAC e o Quadro 12 contém 

informações sobre os termos de cooperação firmados entre a UFRN e a ANP extraídos do SIAFI. 

Quadro 11: Relação de projetos cadastrados no módulo de “Projetos” no SIPAC 

Nº/Ano 

Registro 

Nº/Ano 

Cadastro 

Projeto Título do Projeto Vigência Data Final Status Valor R$ 

- 160/2001 281.10.0001 ANP 014/2001 - direito 17/08/2001  31/10/2012 Vencido 3.141.375,08 

30/2000 142/2000 266.11.1000 

ANP 030/2000 - química-

''programa multidisciplinar em 

petróleo e gás'' 

17/08/2000  31/10/2012 Vencido 6.392.000,00 

23/2000 140/2000 264.10.0000 ANP 023/2000 - geologia 17/08/2000  31/10/2012 Vencido 8.919.700,00 

28/2000 141/2000 265.11.0100 

Engenharia de processos em 

plantas de petróleo e gás 

natural 

17/08/2000  31/10/2012 Vencido 9.548.119,85 

 

Quadro 12: Termos de Cooperação firmados entre a UFRN e a ANP registrados no SIAFI (extraídos em 

09/08/2013) 

Concedente 
Número 

SIAFI 
Objeto 

Data 

Inicial 
Data Final Valor 

ANP 423055 

Regular as condições e responsabilidades dos participes 

para com a realização do programa intitulado curso de 

especialização a nível de graduação em direito. 

17/08/2001 27/11/2013 3.744.991,70 

ANP 398232 

Regular as condições e responsabilidades dos participes 

para com a realização do programa intitulado programa 

multidisciplinar em petróleo e gás, com ênfase no setor 

petróleo e gás. 

17/08/2000 27/11/2013 7.426.038,23 

ANP 398228 

Regular as condições e responsabilidades dos participes 

para com a realização do programa intitulado formação 

em geologia, geofísica e informática no setor petróleo e 

gás natural, com ênfase no setor petróleo e gás 

(doravante designado "programa"). 

17/08/2000 27/11/2013 10.251.526,57 

ANP 398245 

Regular as condições e responsabilidades dos participes 

para com a realização do programa intitulado 

engenharia de processos em plantas de petróleo e gás 

natural, com ênfase no setor petróleo e gás. 

17/08/2000 27/11/2013 11.193.919,87 
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4.19.1 Justificativa da Unidade: “A PROPLAN e a PROAD definirão, em conjunto, as 

providências necessárias à atualização das informações referentes aos termos de cooperação, 

de modo a equiparar os registros entre o SIPAC e o SIAFI”. 

4.19.2 Análise da Auditoria Interna: Pelo teor da justificativa apresentada, a PROPLAN 

concordou com a impropriedade detectada. 

4.19.3 Sugestão/Recomendação 001: Acompanhe e mantenha atualizados os projetos 

registrados no SIPAC referentes aos instrumentos firmados entre a UFRN (como convenente) e 

qualquer outro órgão (como concedente). (PROPLAN) 

 

4.20 Informação 012 (e1) 

Em decorrência dos exames realizados nos setores da PROPLAN responsáveis pelo 

gerenciamento dos contratos acadêmicos, identificamos: 

 Existência de definição clara dos setores envolvidos no processo de tramitação dos projetos 

acadêmicos entre a UFRN e a FUNPEC, conforme fluxogramas apresentados pelas 

Unidades; 

 Normatização, por meio da Resolução nº 028/2011 – CONSAD, das etapas do processo, 

desde o registro inicial do projeto acadêmico até sua prestação de contas final. Ademais, são 

definidos os responsáveis por cada etapa, suas competências e os prazos a serem 

observados; 

 A UFRN fornece consultoria aos coordenadores dos projetos acadêmicos, disponibilizando 

manuais e modelos de documentos, minimizando a ocorrência de erros formais; 

 A utilização de checklist referente à documentação exigida nos processos, mitigando a 

ocorrência de falhas operacionais; 

 Déficit de pessoal nos setores da PROPLAN conforme levantamento realizado na Unidade 

mediante aplicação de questionário, apresentado no Quadro 13. 
 

Quadro 13: Dimensionamento do quadro de pessoal dos setores da PROPLAN 

Setor Servidores lotados 

Lotação ideal 

(segundo a equipe 

dos setores) 

Déficit de 

pessoal no 

setor 
Escritório de Projetos e Coordenação 01 servidor  03 servidores 02 servidores 

Análise de Projetos 02 servidores 03 servidores 01 servidor 

Setor de Minutas 02 servidores 03 servidores 01 servidor 

Setor de Nota Técnica 01 servidora + 02 terceirizadas 03 servidores - 

Setor de Fiscalização 02 servidores 04 servidores 02 servidores 

Totais 10 servidores 16 servidores 06 servidores 
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Em relação ao registro dos dados referentes aos contratos acadêmicos nos sistemas 

informacionais da UFRN observa-se que seu registro ocorre apenas parcialmente no SIPAC, fato 

corroborado pelo gestor através do Memorando 157/2013-PROPLAN: 

 “No projeto original de informatização da tramitação dos projetos acadêmicos da UFRN que 

resultem, ou não, em convênios ou contratos acadêmicos com a FUNPEC, pretendia-se que 

todos os documentos pertinentes à instrução desses fossem cadastrados e anexados no SIPAC. 

Todavia, na época da sua implantação, por insuficiência de pessoal da PROPLAN, resolveu-se 

que a informatização ficaria limitada ao cadastramento das informações indispensáveis à 

tramitação institucional dos projetos acadêmicos no SIPAC.” 

Dessa forma, podemos avaliar como satisfatório o sistema de controle interno da PROPLAN 

responsável pelo gerenciamento dos contratos acadêmicos, do ponto de vista de normatização e 

divisão das atividades. No entanto, alguns entraves como o déficit de pessoal e informatização 

apenas parcial dos contratos acadêmicos têm dificultado os setores a desempenharem plenamente 

o acompanhamento adequado da execução desses contratos. 

 

4.21 Informação 013 (e2) 

No tocante aos controles internos existentes na unidade responsável pela análise da prestação de 

contas, identificamos que: 

 A equipe é composta por 04 (quatro) colaboradores, os quais participaram de 04 

cursos/treinamentos realizados de setembro de 2010 até os dias atuais, conforme Ofício nº 

126/2013-DCF em resposta à SA 085/2013, porém não ficou esclarecido quais os 

colaboradores que participaram de cada curso informado; 

 A Unidade apresentou checklist utilizado na análise da prestação de contas e planilhas 

utilizadas para controle das prestações de contas recebidas, indicando o responsável pela 

análise e o status, bem como detalhou os aspectos analisados; 

 Foi informado que expede notificações com prazos determinados para atendimento, quando 

verificado o atraso na entrega da prestação de contas; 

 Identificamos a atuação efetiva por parte da equipe de análise da prestação de contas ao 

diligenciar a prestação de contas final do Contrato nº 3269/2011 (Diligência nº 006/2013 – 

fl. 3.607), solicitando justificativas à Fundação de Apoio sobre algumas diferenças 

encontradas; 

 Informou ainda que se encontra em desenvolvimento na Superintendência de Informática, 

programa para o controle efetivo das prestações de contas através do SIPAC; 

 Quanto à necessidade de incremento de recursos humanos e materiais para consecução 

adequada de suas atribuições, o Setor de Convênios, por meio do DCF, apontou pela 
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necessidade de “(...) mais dois servidores de nível superior para composição do quadro, 

preferencialmente contadores, dada a natureza das atividades desenvolvidas.”. 

Por todo o exposto, podemos afirmar, com razoável segurança, que os controles internos 

existentes no DCF7, quanto à análise da prestação de contas, são satisfatórios.  Entretanto, 

percebe-se nitidamente a necessidade de ajustes no sistema SIPAC, bem como o incremento de 

servidores de nível superior (preferencialmente contadores, devido à natureza das atividades 

desenvolvidas), de modo a torná-lo ainda mais efetivo. 

 

4.22 Informação 014 (e3) 

No sentido de avaliar os controles internos dos setores responsáveis pelo acompanhamento da 

remuneração da UFRN decorrentes dos contratos dos tipos C e D, emitimos a SA 084/2013 

solicitando à PROPLAN que informasse o valor da remuneração da UFRN decorrente da 

formalização daqueles tipos de contrato. Por meio do Memorando nº 151/2013-PROPLAN foi 

encaminhado listagem dos contratos acadêmicos vigentes no período de 01/11/2012 a 

30/06/2013 discriminando as diversas formas de remuneração devida à UFRN. 

De acordo com o art. 24 da Resolução 028/2011-CONSAD, a UFRN pode ser remunerada por 

quatro formas distintas, sendo três delas facilmente mensuráveis em termos financeiros: a) 

aquisição de equipamentos; b) obras de infraestrutura e c) recursos financeiros. 

Art. 24.  Nos casos de projetos de pesquisa provenientes de órgãos de 

fomento e projetos de desenvolvimento institucional, científico e 

tecnológico, a remuneração da Universidade será estabelecida no 

instrumento contratual, podendo consistir em aquisição de 

equipamentos, obras de infraestrutura, resultados alcançados ou 

recursos financeiros. (grifo nosso) 

Conforme levantamento efetuado com base na resposta encaminhada por meio do Memorando nº 

151/2013-PROPLAN, verificou-se que a remuneração dos contratos acadêmicos dos tipos C e D 

corresponde ao montante de R$ 23.724.529,29 (vinte e três milhões, setecentos e vinte quatro 

mil, quinhentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos), assim distribuídos: 

Quadro 14: Detalhamento da remuneração da UFRN decorrente dos contratos dos tipos C e D vigentes entre 

01/11/2012 e 30/06/2013 

Forma de Remuneração Valor em R$ 
Equipamentos e materiais permanentes 13.204.453,11 

Obras e instalações 9.947.455,42 

Remuneração financeira 21.679,33 

 

Quanto ao controle destas formas de remuneração pela PROAD e PROPLAN, emitimos às SAs 

050/2013, 067/2013, 099/2013 e 100/2013, as quais foram respondidas por meio dos 

                                                 
7 Quanto aos contratos acadêmicos dos tipos B e A/B 
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Memorandos 131/2013-PROAD, 141/2013-PROPLAN, 155/2013-PROPLAN e 201/2013-

PROAD respectivamente. Concluímos que não há, por parte daquelas Pró-reitorias, controle da 

remuneração devida à UFRN decorrente dos contratos dos tipos C e D, a não ser pela simples 

identificação dos valores arrecadados pela FUNPEC, os quais são divididos entre os Centros 

Acadêmicos, Unidades Executoras e o Fundo Acadêmico conforme o art. 21, inciso IV da 

Resolução nº 028/2011-CONSAD. Ou seja, o procedimento atualmente existente não garante o 

controle efetivo dos valores a receber, uma vez que estes teriam que ser confrontados com os 

valores devidos. Quanto às outras formas de remuneração, nada foi informado. 

Constatamos que a Resolução nº 028/2011-CONSAD que fixa normas para disciplinar o 

relacionamento entre a UFRN e Fundação de Apoio, carece de dispositivo quanto à prestação de 

contas da remuneração devida a UFRN decorrentes dos contratos aqui discutidos. 

Entendemos que nos dois casos, mesmo a UFRN não transferindo recursos para a FUNPEC, 

como ocorre nos contratos do tipo B8, os instrumentos firmados pela Universidade deverão 

conter cláusulas que prevejam prestação de contas por parte da fundação de apoio com relação à 

remuneração a ela devida pela execução do objeto contratado. Depreende-se, portanto que 

independentemente da prestação de contas realizada pela FUNPEC junto aos órgãos 

financiadores (Instituições Oficiais de Fomento, Empresas Privadas etc.), também deverá ser 

obrigatório prestação de contas à UFRN, nem que esta abranja apenas os documentos referentes 

à incorporação das obras, materiais e equipamentos ao seu patrimônio ou arrecadação dos 

recursos financeiros, todos eles previstos no Plano de Trabalho. 

Evidenciaremos nos itens 4.23.3, 4.23.4, 4.23.5, 4.23.6, e 4.23.7 deste relatório 

recomendações/sugestões visando sanar a impropriedade ora identificada. 

 

4.23 Constatação 009 (e3) 

Ausência de setor/servidor responsável pelo controle da remuneração da UFRN decorrentes dos 

contratos dos tipos C e D firmados com a FUNPEC (aquisição de equipamentos, obras de 

infraestrutura, resultados acadêmicos ou recursos financeiros). 

4.23.1 Justificativa da Unidade: 

                                                 
8 Art. 2º da Resolução 028/2011 CONSAD 

(...) 

II - Tipo B – quando envolver repasses de recursos f in ancei ros  pel a  UFRN à fundação de apoio para a realização de 

atividades acadêmicas e gestão administrativa e financeira de projetos acad êmico s ,  n a  fo rma do  ar t .  1 o  da  Lei  n o  

8 .958/94;  
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Justificativa da PROAD: “Não há, no âmbito da Diretoria de Contabilidade e Finanças, 

elementos que propiciem o acompanhamento da remuneração da UFRN oriunda dos contratos 

tipos C e D. Diante de tal questionamento informamos que esta Pró-Reitoria, juntamente com a 

PROPLAN, tomará as providências necessárias no sentido de estabelecer procedimentos que se 

adequem ao acompanhamento das receitas oriundas desse tipo de relação FUNPEC x 

terceiros”. 

Justificativa da PROPLAN: “Reafirmamos que a PROPLAN exerce a fiscalização sobre a 

remuneração da UFRN sob a forma de resultados acadêmicos dos projetos de tipo B e AB, 

conforme prevê a Resolução nº 028/2011-CONSAD. Informamos que estão sendo feitas gestões 

junto à PROAD no sentido de definir, em curto espaço de tempo, qual será o setor responsável 

pelo controle da remuneração da UFRN nas situações citadas por essa Auditoria”. 

4.23.2 Análise da Auditoria Interna: As alegações apresentadas pelos Gestores corroboram a 

impropriedade identificada. 

4.23.3 Sugestão/Recomendação 001: Disponibilize mensalmente ao DCF relação atualizada dos 

contratos dos tipos C e D vigentes firmados com a FUNPEC, destacando o valor da remuneração 

da UFRN, inclusive na forma de recursos financeiros de modo que aquela Diretoria de 

Contabilidade e Finanças possa realizar a devida conciliação dos valores financeiros recolhidos 

pela FUNPEC. (PROPLAN) 

4.23.4 Sugestão/Recomendação 002: Designe servidor para realizar conciliação dos valores 

recolhidos pela FUNPEC a título de remuneração financeira dos Contratos dos tipos C e D, 

conforme detalhado nos Plano de Trabalho de cada projeto, a ser encaminhada mensalmente pela 

PROPLAN. (PROAD) 

4.23.5 Sugestão/Recomendação 003: Avalie a possibilidade de incluir cláusula nos termos de 

contrato dos tipos C e D firmados entre a UFRN e a FUNPEC ou edição de normativo interno 

que preveja o encaminhamento, quando do término da execução do contrato, da relação de todos 

os bens e obras infra-estruturais incorporados ao patrimônio da UFRN (incluindo documentação 

comprobatória), a título de prestação de contas, quando forem estas as formas de remuneração da 

UFRN. (PROPLAN)  

4.23.6 Sugestão/Recomendação 004: Avalie a possibilidade de atribuir ao setor de Convênios 

(DCF) competência para analisar a prestação de contas dos contratos dos tipos C e D quanto à 

remuneração da UFRN, quer seja ela na forma de recursos financeiros, aquisição de materiais, 

equipamentos ou obras de infraestrutura, nem que a referida prestação de contas consista apenas 

da relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos. (PROAD) 
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4.23.7 Sugestão/Recomendação 005: Solicite à FUNPEC que encaminhe mensalmente ao DCF 

relação dos valores recolhidos à Conta Única da União em nome da UFRN, informando pelo 

menos o número do registro de arrecadação (RA) e a descrição detalhada da referência de modo 

a viabilizar a realização da conciliação dos valores financeiros, uma vez que nem todos os 

recolhimentos são efetuados a título de remuneração dos contratos dos tipos C e D. (PROAD) 
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6  CONCLUSÃO 

 

O volume dos recursos repassados à FUNPEC no exercício de 2012 representou cerca de 20% do 

montante executado pela UFRN com despesas correntes (exceto de pessoal) e de capital. No 

exercício de 2012 foi repassado à FUNPEC R$ 66.607.106,75, (sessenta e seis milhões, 

seiscentos e sete mil, cento e seis reais e setenta e cinco centavos), valor expressivo quando 

comparado com os R$ 344.198.714,58 (trezentos e quarenta e quatro milhões, cento e noventa e 

oito mil, setecentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos) executados a título de despesa, 

classificados como outras despesas correntes e de investimentos. Daí a importância de se 

verificar a eficiência, eficácia e efetividade da Universidade quanto aos controles internos 

existentes nas diversas Unidades da UFRN envolvidas com as transferências de recursos para sua 

fundação de apoio. 

Conforme pode ser verificado no Quadro 2, foram analisados 15 aspectos relacionados aos 

controles internos da PROAD e da PROPLAN, tanto quanto às transferências de recursos para a 

FUNPEC, como em relação ao acompanhamento dos instrumentos firmados entre a UFRN e 

outros Ministérios, Instituições Oficiais de Fomento etc., tendo em vista que parte desses 

recursos também é repassada à fundação de apoio. 

O tópico 4 deste relatório inclui 23 itens, dos quais 14 são informações e 09 constatações. Tais 

itens encontram-se dispostos e ordenados por assunto, inclusive com indicação à qual aspecto se 

refere. As informações refletem o resultado da análise de cada aspecto, bem como evidencia as 

impropriedades que por suas particularidades, não foram tratadas como constatação. As 

constatações contemplam as impropriedades mais relevantes identificadas pela equipe de 

auditoria, as quais culminaram em recomendações/sugestões que serão acompanhadas 

posteriormente através do Plano de Providências Permanente - PPP. 

Destacamos no Quadro 15 os pontos positivos identificados na realização dos trabalhos e os 

pontos críticos que, a nosso ver, merecem um tratamento mais efetivo por parte da gestão. 

Quadro 15: Pontos fortes e críticos identificados durante a realização dos trabalhos de auditoria 

Pontos Fortes Pontos Críticos 

1. Normas internas que regulamentam a relação dos 

contratos acadêmicos entre a UFRN e a FUNPEC; 

1. Deficiência nos controles internos do setor responsável pelo 

acompanhamento dos instrumentos firmados pela UFRN como 

convenente; 

2. Utilização de checklists como forma de conferência dos 

documentos exigidos; 

2. Ausência de normas que regulamentem os procedimentos 

internos referentes à captação de recursos juntos a outros 

Ministérios, instituições oficiais de fomento etc; 

3. Ausência de registro dos instrumentos firmados com a 

FUNPEC nos sistemas informacionais quanto à execução dos 

contratos acadêmicos, prejudicando a transparência e o controle 

sobre a aplicação desses recursos. 

3. Criação de Escritório de Projetos para dar assistência 

aos servidores interessados em elaborar projetos 

acadêmicos; 

4. Inexistência de setor/servidor responsável pela comprovação da 

remuneração da UFRN dos contratos dos tipos C e D; 

5. Déficit de pessoal nos setores da PROPLAN e no setor de 

Convênios do DCF; 
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4. Esforços administrativos no sentido de aprimorar os 

sistemas corporativos da instituição utilizados para fazer o 

acompanhamento da gestão dos projetos e contratos 

acadêmicos; 

6. Imprecisão quanto à definição da Unidade competente em 

aplicar as sanções previstas no art. 10 da Resolução 028/2011-

CONSAD, que prevê responsabilização aos coordenadores que 

não observarem aos prazos estipulados, especialmente quanto ao 

envio do Relatório de Metas Físicas e de Cumprimento do objeto; 

7. Incompletude das informações constantes nos Relatórios 

Financeiros e Pareceres Técnicos, especialmente quanto à análise 

da totalidade do período de execução. 

 

Dentre os aspectos críticos listados anteriormente, destacamos três deles, por entendermos ser de 

maior relevância quanto às fragilidades dos controles internos na relação UFRN x FUNPEC. 

O primeiro diz respeito à inexistência de controle efetivo quanto à remuneração dos contratos 

dos tipos C e D, que pelo volume de recursos financeiros envolvidos nos contratos vigentes entre 

01/11/2012 a 30/06/2013 no montante de R$ 23.724.529,29 (vinte e três milhões, setecentos e 

vinte quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos), requer mais 

efetividade por parte da Gestão no acompanhamento de sua remuneração, quer seja ela pela 

aquisição de equipamentos, obras de infraestrutura, resultados acadêmicos ou recursos 

financeiros. 

Já o segundo aspecto, refere-se à intempestividade da apresentação da prestação de contas pela 

FUNPEC, justificado por alguns fatores, dentre eles o atraso no envio dos Relatórios de Metas 

Físicas e de Cumprimento do objeto por parte dos coordenadores dos projetos. Ressaltamos esta 

justificativa por entendermos que esta prática pode ser mitigada pela Universidade, quer seja 

proativamente, pela criação de uma cultura junto aos coordenadores dos projetos, de modo a 

demonstrar a necessidade da entrega tempestiva dos relatórios, mostrando-lhes as consequências 

do seu descumprimento não só para eles, como para toda a instituição; ou através de medidas 

coercitivas tal qual a aplicação do art. 10º da Resolução nº 028/2011-CONSAD, que prevê 

responsabilização para os coordenadores que não observarem aos prazos estipulados. 

Por fim, o terceiro aspecto crítico a ser destacado é a ausência de registro dos contratos 

acadêmicos no Portal de Convênios – SICONV. Pelo fato de já existir recomendação do órgão 

de Controle Interno (CGU) quanto à obrigatoriedade de inseri-los no referido sistema, nos 

limitamos a verificar se a Universidade já está cumprindo a recomendação, e em caso contrário, 

quais a medidas adotadas por ela para atendê-la. Durante a realização dos trabalhos a UFRN 

apresentou algumas dificuldades de cunho operacional (evidenciadas no item 4.10 deste 

relatório), que segundo ela tem dificultado a utilização do SICONV. No entanto, entendemos que 

é de fundamental importância a solução do aspecto crítico mencionado no parágrafo anterior, no 

sentido de viabilizar a utilização do Portal de Convênios, uma vez que a apresentação 

intempestiva da prestação de contas pela fundação de apoio implicaria na obrigatoriedade do 

órgão concedente (nesse caso, a UFRN) registrar a inadimplência da FUNPEC no SICONV por 

omissão do dever de prestar contas, conforme previsto no § 3º do art. 72 da Portaria 
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Interministerial CGU/MF/MP nº 507/2011. Destarte, tanto a FUNPEC quanto a UFRN precisam 

trabalhar conjuntamente no sentido de regularizar os prazos de apresentação da prestação de 

contas, principalmente pelo fato de serem parceiras no que diz respeito ao cumprimento do 

objeto de interesse comum ora pactuado. 

Concluímos que a implementação e o cumprimento das recomendações/sugestões deste relatório 

contribuirão com a Gestão da UFRN no sentido de aprimorar os controles internos, evitando-se 

desperdícios de recursos, situações de inadimplência junto a órgãos financiadores, maior 

eficiência na relação com a fundação de apoio, maior transparência etc. 

 

 

 

Natal, 27 de dezembro de 2013. 
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