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PARECER DO ÓRGÃO DE AUDITORIA INTERNA-Exercício

de 2009

A Coordenadoria
de Controle Interno, órgão responsável pela Auditoria Interna da
Universidade Federal da Bahia, cumprindo atribuição estabelecida no Decreto n? 3.591, de
06/09/2000, com redação que lhe foi dada pelo Decreto n o 4304, de 06 de julho de 2002, apresenta o
seu Parecer sobre o processo de Prestação de Contas Anual,
Os exames, durante o exercício de 2009, foram efetuados por amostragem e conduzidos de
acordo com as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal e compreenderam:
a) planejamento dos trabalhos, considerando a relevância, a materialidade e criticidade das áreas a
serem auditadas, bem como os controles internos adotados pela Entidade.
b) avaliação das práticas e das conformidades dos atos de gestão, bem como dos principais atos
administrativos constantes nos processos internos da Entidade.
l-Dos controles internos administrativos

--

da unidade

Entendendo controle interno como o conjunto de métodos e procedimentos adotados pela
organização para assegurar a salvaguarda dos ativos, promover a eficiência e aderência aos normativos
internos e externos, a Coordenadoria de Controle Interno, nos diversos documentos produzidos, seja
no exercício 2009, seja em exercícios anteriores, sempre alertou a alta administração da Universidade
acerca das fragilidades dos controles internos da Universidade.
Essa fragilidade resulta da combinação de uma série de fatores organizacionais específicos da
UFBA, dentre os quais podemos destacar:
•
falta de procedimentos escritos que orientem sobre a maneira mais adequada de realizar as
atividades nos diversos setores da Universidade;
•
falta de definição clara das funções e responsabilidades
das diversas instâncias
administrativas da Universidade;
•
normativo interno desatualizado;
•
inexistência de indicadores gerenciais que possam avaliar os níveis de eficiência/eficácia/
efetividade;
• cultura do improviso e informalismo.

2-Da regularidade dos processos licitatórios
Através dos valores de execução orçamentária, observa-se que houve uma redução do
percentual de contratações diretas em relação ao volume total das compras da Universidade. No
exercício 2008, as contratações diretas correspondiam a 72% (setenta e dois por cento) das compras,
no ano seguinte, esse valor foi reduzido para 63% (sessenta e três por cento).
Apesar de esse índice ainda ser muito elevado, consideramos que houve um avanço na medida
em que há um decréscimo gradativo das contratações diretas no âmbito da Universidade; as quais são
consideradas como um dos pontos de maior criticidade nos planos de auditoria da UFBA.
Em relação à formalização dos processos, constatamos que nos procedimentos de dispensa de
licitação por valor, há uma evolução na formalização dos processos, principalmente, com aceitação,
por parte das unidades, da exigência referente à pesquisa de mercado junto a três fornecedores e da
comprovação da regularidade fiscal.
No tocante aos processos licitatórios, mais especificamente nas contratações de obras e
serviços de engenharia, ainda se verificam muitas impropriedades na composição dos processos, as
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quais estão presentes desde a inclusão de CPMF nas planilhas de preço até a falta de atualização de
aditivos e cronograma durante a execução das obras.

3- Do gerenciamento da execução dos convemos, acordos e. ajustes, especialmente quanto à
oportunidade, formalização e acompanhamento.
Considerando as constatações presentes no Relatório Auditoria do Exercício de 2009 da
Controladoria Geral da União - CGU e as ações previstas no Plano de Auditoria Interna da CCI,
verifica-se que ainda permanecem muitas das principais impropriedades apontadas nos exercícios
anteriores, principalmente nos aspectos relativos à fragilidade das rotinas administrativas e da
formalização dos processos.
Vale ainda ressaltar que a Universidade não possui um sistema eficiente de controle sobre os
recursos que foram repassados para fundação. Dessa forma, é muito comum a ocorrência de atrasos da
apresentação de Prestação de Contas e na obtenção de informações sobre o andamento dos projetos.
Por fim, faz-se necessário a elaboração e aprovação de norma interna que regule o
relacionamento da Universidade e as fundações de apoio.

I

5-Do cumprimento das determinações exaradas pelo Tribunal de Contas da União e das
recomendações expedidas pelo Órgão de Controle Interno

I

No exercício de 2009, as determinações do Tribunal de Contas da União se concentraram nos
atos relativos à área de pessoal e no julgamento da contas do exercício 2003. Apesar da adoção de
providências por parte dos órgãos responsáveis, verifica-se que a implementação e avaliação dos
resultados alcançados estão se dando em ritmo bem inferior ao requerido.
Quanto ao cumprimento das recomendações expedidas pela Controladoria Geral da União,
verificamos que se faz necessária uma atenção maior por parte dos gestores nos aspectos relativos à
definição, à implantação e à atualização das ações constantes do Plano de Providências da UFBA.
Ao encaminhar o Plano de Providências incompleto, ou sem realizar a devida atualização, a
Universidade dificulta não tão somente o relacionamento com a Controladoria Geral da União, como
também despreza uma importantíssima ferramenta gerencial, a qual poderia ser utilizada para eliminar
as impropriedades apontadas nas auditorias.

I

Ante o exposto, a Coordenadoria de Controle Interno, órgão de Auditoria Interna opina que a
Prestação de Contas Anual da Universidade Federal da Bahia-UFBA, relativa ao exercício de 2009,
está em condições de ser submetida à apreciação a aprovação dos Conselhos Superiores da
Universidade, da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União, dessa forma
cumprindo o gestor a obrigação de Prestar Contas.

I
I
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É o Parecer. SMJ.
Salvador, 25

U.

de 2010

Carlos Roberto dos Santos Sousa
Coordenador
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PROCESSO N°: 23066.015733/10-15
INTERESSADO: Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - PROPLAD
ASSUNTO: Prestação de Contas da UFBA - 2009

PARECER
Senhores Conselheiros,

o

presente processo apresenta a Prestação de Contas da Universidade Federal da Bahia-UFBA
pertinente ao exercício financeiro de 2009, ora submetida à apreciação deste Conselho de
Curadores, em conformidade ao que estabelece os arts. 12, § 3° e 31, inc. XI do Estatuto da
UFBA aprovado pelos Conselhos Superiores em 23/11.2009.
A referida Prestação de Contas foi elaborada de acordo com as determinações da Instrução
Normativa TCU N° 57, de 27 de agosto de 2008 e da Portaria CGU 2270, de 04 de novembro
~e
2009 sendo composta de: i) Rol de responsáveis; ii) Relatório de Gestão 2009,
destacando a localização dos seguintes itens: Declaração do contador responsável pela
unidade jurisdicionada sobre as informações constantes do Siafi; e Declaração da área
responsável atestando que as informações de convênios, contratos, repasses e termos de
parcerias firmadas estão disponíveis e atualizadas no SIASG e SICONV; iii) Relatório Contábil
com as correspondentes Demonstrações Contábeis; iv) Parecer do Órgão de Auditoria
Interna - Exercício de 2009.
Cabe salientar que o objetivo deste Parecer é emitir uma opinião sobre a Prestação de Contas
de 2009 da UFBA. Para tanto se apresentarão, no primeiro momento, os artefatos relevantes
descritos no Relatório de Gestão e, em seguida, serão analisadas as Demonstrações
Contábeis, juntamente com o parecer do Órgão de Auditoria Interna.
PRESTAÇÃO DE CONTAS
1. Relatório de Gestão

1.1. No item Responsabilidades Institucionais da Unidade - Papel da Unidade na Execução de
Políticas Públicas, destaque-se:
a)

o engajamento
com as responsabilidades institucionais da unidade, que são
reafirmadas na atualização do seu Estatuto, que nos seus objetivos institucionais são
elencados, dentre outros, os compromissos da instituição com o social; a excelência
acadêmica; o processo de desenvolvimento local, regional, nacional e global; e a
implementação e cultivo de princípios éticos na formulação das suas políticas e ações;
b) participação intensa e decidida no projeto do MEC denominado de Programa de Apoio a
Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI, instituído
pelo Decreto nO 6.096/2007, que tem como objetivo a ampliação do acesso e
permanência na educação superior e que foi firmado com o Acordo de Metas nO 8, em
2008, sendo fortemente impulsionado em 2009;
c) implantação de novos cursos noturnos, como forma de aumentar a produtividade das
instalações e recursos materiais da universidade e permitir o atendimento de
1
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segmentos da sociedade, que se não efetuada a oferta destas novas vagas, não teri~y
como realizar os seus estudos;
d) ações relacionadas às políticas públicas constantes do Plano Plurianual- PPA, do
governo federal, que tratam da ampliação de vagas, novas modalidades de cursos,
contratação de servidores docentes, técnicos e administrativos, investimentos de infraestrutura e custeio, assistência ao estudante de graduação e ao funcionamento da
graduação, pesquisa e extensão, fizeram com que a Universidade, no decorrer de
2009, desse continuidade ao seu processo de crescimento, transformação e
desenvolvimento institucional a partir de discussões e deliberações nos seus Conselhos
Superiores.
1.2. Em relação aos Programas e Ações sob a Responsabilidade da Unidade verificou-se que,
na maioria das situações, os desvios de metas foram mínimos, o que indica a efetividade dos
instrumentos de controle utilizados. No entanto, cabem algumas observações, tendo em vista
a materialidade das variações:

/"\

a) no Programa 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União: Ação 0181 Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis, a meta física traçada foi
para atender, em que pese a não menção na previsão física, 5.878 pessoas, sendo
todavia beneficiadas apenas 5.802 pessoas, ou seja 98,2% do previsto, com absorção
de 99,1% dos recursos. O custo unitário executado de R$ 41.955,20 por beneficiário é
superior ao custo previsto de R$ 41.766,351. Constou no Relatório de Gestão
Financeira 2009, que a meta financeira fora 100% alcançada, quando na verdade
somente foi alcançado 98,2%;
b) no Programa 0750 - Apoio Administrativo: Ação 2003 - Ações de Informática, por ser
uma ação recém incluída no Orçamento do MEC, acarretou dificuldade para a unidade
no que tange ao planejamento e aquisição de material permanente, em virtude da
mudança da classificação, tendo dificultado inclusive o cumprimento da meta
financeira. Parte dos equipamento de TI deixaram de ser adquiridos, contudo a unidade
reagiu, ainda que no final do exercício.
c) ainda no Programa 0750 - Apoio Administrativo, a Ação 2004 - Assistência Médica e
Odontólógica aos servidores e seus dependentes, teve a meta física inicialmente
prevista de 29.014 pessoas, servidores, ex-servidores e seus dependentes alterada
para 19.671, sendo executado o atendimento de 1.667. A meta financeira inicial de
R$10.322.871,00 teve bloqueados pelo MEC R$8.700.000,00, restando para a UJ o
crédito de R$1.622.871,00, que foi executado 98% ou R$1.608.083,19. O benefício da
assistência médico-hospitalar encontra-se atualmente regulamentada pela Portaria
Normativa nO 3, de 30/07/2009, do MPO/SRH que institui também o auxílio de caráter
indenizatório mediante ressarcimento, nas condições que indica, para todo e qualquer
servidor, dependentes e pensionistas que tenha convênio e/ou contrato com
operadoras de planos de saúde. A exigência de comprovação mensal tem trazido
dificuldades, principalmente para pensionistas e aposentados.
d) merece destaque o Programa 1073 - Brasil Universitário, onde a maioria das ações foi
executada como prevista e algumas tiveram variações positivas, como Ação 119V REUNI Readequação da Infra-estrutura da UFBA, que atendeu mais estudantes do que
o previsto (2.190/2.530) com menos recursos (R$15.259.356/R$15.205.159),
embora
dificuldades de grandes proporções tenham surgido no planejamento, realização e
acompanhamento dos certames licitatórios, tendo sido pagos R$8.533.048,13; este
2
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programa teve ainda as ações 1H59 - Expansão do Ensino Superior Barreiras que permitiu o investimento de R$5.726.389 (despesa liquidada), dos qua~"./
foram pagos R$1.509.787,53, para o atendimento de 360 estudantes; e 1H60 Expansão do Ensino Superior - Campus· de Vitória da Conquista que investiu
R$5.450.283 (despesas liquidada), dos quais foram pagos R$546.310,92, para o
atendimento previsto de 210 estudantes; ainda destaca-se a Ação 4002 - Assistência
ao Estudante do Ensino de Graduação que para a previsão de 835 beneficiá rios de
meta física, acabou realizando o atendimento de 902 estudantes, superando a previsão
inicial em mais 8%, com a absorção de 98,87 dos recursos inicialmente estimados;
também tiveram
aumento quantitativo
e de performance,
a ação 4009 Funcionamento de cursos de graduação; por último cumpre ressaltar os avanços que
vêm ocorrendo com a Pós-Graduação na UJ, tendo sido alcançados a marca de 100
cursos stricto sensu (Mestrado e Doutorado), dos quais atualmente 10 (dez) cursos
estão no grupo considerado pela CAPEScomo padrão de excelência internacional, com
o conceito 6 e o programa 1375 - Desenvolvimento da Pós-Graduação e da Pesquisa
mostra o esforço que vem sendo feito.
1.3. No item Desempenho Operacional, destaca-se os aspectos a seguir:
~1 .. 3.1.

observa-se ao cotejar a evolução das dotações orçamentárias nos exercícios de 2008 e
2009 com os ajustes da movimentação dos créditos no decorrer do período a que se refere,
classificadas nas categorias econômicas Despesas Correntes e Despesas de Capital, que no
último período, as Despesas Correntes aumentam em 50,2%, enquanto as Despesas de
Capital contraem-se em 15;4%. Dentro do item Despesas Correntes sobressaem-se o grupo
de despesa Outras Despesas Correntes, onde o elemento de despesa 39 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica passa de R$68.034.934,24 em 2008 para R$87.665.513,83 em
2009, expandindo-se portanto em mais 48,9%;
1.3.2. verifica-se no exame da evolução dos Gastos Gerais, que no período de 2007 a 2009,
os pagamentos efetuados com Cartão de Pagamento do Governo Federal foram reduzidos
drasticamente, passando de R$14.811,51 em 2007, R$5.028,73 em 2008 e apenas R$400,00
em 2009. Já os pagamentos com Suprimento de Fundos saem de R$456.056,50 em 2007,
ficam em R$422.808,72 em 2008 e alcançam somente R$9.090,59 em 2009. Ressalta-se no
entanto que o Cartão de Pagamento do Governo Federal e o Suprimento de Fundos são
mecanismos de pagamento e não de classificação de despesa. Recomenda-se que seja
indicada a correspondente e adequada classificação dos gastos ali alocados.

1.4. No item Indicadores de Desempenho observa-se os indicadores para 2009 resultantes da
relação Custo Corrente/Aluno Equivalente com Hospitais Universitários de R$11.912,33 e sem
Hospitais Universitários de R$10.287,72. Já a relação Aluno de Tempo Integral/Professor
Equivalente de 40 horas é de 12,34. Os alunos de graduação da Universidade no total de
25.796 em face do total de alunos, incluindo os de pós-graduação stricto sensu Mestrado e
Doutorado de 3.299, representam 88,7%. Outro indicador, a Taxa de Sucesso na Graduação,
posição ao final de 2009, TSG - 2009, resultante da relação Total de diplomados no ano/
tempo médio de permanência do alunado nos vários cursos, é de 68%.
1.5. Com relação à Conta Restos a Pagar no Exercício e Saldos de Restos a Pagar de
Exercícios Anteriores, observa-se que como de praxe, os mesmos estão segregados em
Restos a Pagar Processados e em Restos a Pagar Não Processados. Trata-se de uma prática
recorrente no Governo Federal e que, por certo revela-se um elemento que dificulta a
eficiência/eficácia da administração pública, conforme segue. Os Restos a Pagar processados,
são gastos referentes a obras e serviços que já foram executadas e prestados e contam com
a correspondente medição e atesto do fornecimento por parte do servidor encarregado: em
3
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outras palavras, tratam-se de despesas liquidadas. Já os Restos a Pagar não processades0
são gastos que somente foram empenhados no final do exercício, nada tendo sido executaõse
e na maioria das vezes, a seleção dos fornecedores/prestadores foram feitas sem o tempo
necessário para uma adequada seleção. No entanto, pode-se observar que os Restos a Pagar
não processados são justamente os mais expressivos.
1.6. O item Demonstrativo de Transferências (Recebidas e Realizadas) no exercício apresenta
um crescimento de 0,9% em relação ao ano anterior. Os recursos recebidos pela UFBA em
apoio a projetos de pesquisa e extensão foram da ordem de 46,5 milhões, sendo 33 milhões
descentralizados pelo Governo federal, dos quais 31,5 milhões de reais foram executados e o
restante proveniente de órgãos públicos estaduais e municipais, e de empresas privadas.
Foram firmados três contratos com a Secretaria Municipal de Saúde, com recursos do
Sistema Único de Saúde, no valor de R$105.583.743,72, para prestação de serviços médicos
pelo Complexo Hospitalar da UFBA.

~

1.7. O item Informações Consideradas pelos Responsáveis como Relevantes para a Avaliação
da Conformidade e do Desempenho da Gestão está subdividido em oito partes: 1- Ensino de
Graduação, apresenta as atividades desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Graduação PROGRAD,especialmente as relativas ao Plano de Reestruturação das Universidades Federais
~·REUNI; 2- Ensino de Pós-Graduação, enfatiza a ampliação de programas no âmbito da
UFBA e a melhoria da avaliação dos cursos existentes por parte da CAPES; 3- Pesquisa,
expõe a importância e o crescimento da pesquisa, a sua produção e disseminação nas
diversas áreas do conhecimento;
4- Extensão Universitária, apresenta as ações
extensionistas, com destaque para a ampliação dos Programas: Atividade Curricular em
Campo e Fórum Comunitário de Combate Violência (FCCV), Realização do Seminário Escola
Nova e do primeiro Seminário Interativo Ensino, Pesquisa e Extensão da UFBA e a
implantação Sistema de Registro e Acompanhamento das Atividades de Extensão- SIATEX;
5- Assistência ao Estudante, descreve as metas realizadas, chamando atenção para a
inclusão da UFBA no Plano Nacional de Assistência Estudantil do MEC; 6- Gestão de
Pessoas, enfatiza a formulação de políticas de desenvolvimento de recursos humanos,
administração de pessoal, assistência à saúde e social e integração da comunidade
universitária; 7- Planejamento Institucional, destaca o Projeto de Acessibilidade, os
Programas de Expansão da Planta Física da UFBA e as Ações de Investigação e Controle dos
Bens Imóveis da UFBA; 8- Gestão Administrativa, ênfase na divisão de contratos de
despesas e receitas, com destaque para o acompanhamento mais sistemático dos contratos
terceirizados, pregão de limpeza, vigilância e portaria, passagens áreas e serviços afins.
2. Relatórios Contábeis
O Relatório de Prestação de Contas constitui-se do Balanço Orçamentário; do Balanço
Financeiro; do Balanço Patrimonial;
da Demonstração das Variações Patrimoniais;
Demonstração das Variações Patrimoniais por Natureza; Demonstração das Variações
Patrimoniais Natureza e Função, conforme determina o Decreto-Lei nO 200/67 e a Lei
4.320/64.
2.1 O Orçamento foi estimado, inicialmente, em R$ 646.578.751,00.
No decorrer do
exercício, foi modificado em razão dos créditos suplementares no total de R$ 195.190.689,00
e redução de R$ 15.983.232,00. Em relação às transferências recebidas de diversos órgãos,
como CAPES, SESu, SECAD, FNDE/MEC, ANP, FNS, Ministério do Esporte, Ministério das
Cidades, Secretaria Nacional de Juventude (SNJ/PR), Secretaria Especial de Direitos Humanos
(SEDH/PR), Secretaria Especial de Agricultura e Pesca (SEAP/PR), Secretaria Especial de
Políticas para as Mulheres (SEPOM/PR), FUNAD (Fundo Nacional Anti-Drogas), UFRB, UFSC,
CEFET/BA, num montante de R$ 160.686.993,78.
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2.2 O Balanço Orçamentário do exercício de 2009 demonstra a receita prevista e arrecadà<.ta,7
a despesa fixada e a realizada e, considerando a receita arrecadada que totalizou Rt
857.612.771,41 em confronto com a despesa realizada de R$929.239.274,19, apura-se um
DÉFICIT de R$71.626.502,78, decorrente de apropriação de obrigações com fornecedores e
inscrição em Restos a Pagar Não Processados, cujo recurso financeiro para o correspondente
pagamento só será repassado pelo MEC e por outros concedentes no exercício financeiro de
2010. Recomenda-se que seja detalhada a aplicação dos recursos próprios.
2.3 O Balanço Financeiro mostra a Receita e a Despesa financeiras arrecadada e realizada,
demonstradas
no Balanço Orçamentário.
No grupo extra-orçamentário,
consta a
movimentação de débito e crédito das contas do Ativo e Passivo Financeiros, cujos valores,
em combinação com os saldos provenientes do exercício de 2008, resultam nos saldos de
abertura do exercício de 2009, consignado no Balanço Patrimonial. As disponibilidades
financeiras desta Universidade em 31/12/2008 e 31/12/2009 também estão representadas
neste Balanço, sob títulos próprios.
2.4 O Balanço Patrimonial, elaborado em conformidade com o art. 105 da Lei 4.320/64,
demonstra os bens, direitos e obrigações da UFBA. O Ativo Financeiro no valor de R$
~124.699.717,08 indica os valores disponíveis em créditos em circulação e valores pendentes
à curto prazo, em confronto com o Passivo Financeiro no total de R$120.592.064,56,
que
representa os compromissos assumidos e não pagos até o final do exercício. O Ativo NãoFinanceiro, no valor de R$1.419.815.327,91 menos o Passivo Não-Financeiro, no valor de R$
85.486.165,21, resulta em um Patrimônio Não Financeiro de R$1.334.329.162,70. A conta
Estoques
apresenta
o
valor
de
R$10.102.892,14.
Esse
valor
representa,
preponderantemente, os saldos nas unidades de saúde (HUPES e M.C.O.). A análise dessa
conta restou prejudicada devido a problemas apresentados pelo sistema interno de controle
do almoxarifado da Maternidade Climério de Oliveira, não apresentando
essa UG, para
registro e/ou ajustes necessários, o relatório de movimentação de almoxarifado (RMA).
2.5 A Demonstração de Variações Patrimoniais evidencia as alterações veríftcadas no
Patrimônio da Universidade, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e
indica o resultado patrimonial do exercício de 2009. Recomenda-se que sejam anexados à
Prestação de Contas, para fins de exame mais acurado, os Demonstrativos Analíticos de
todas as Contas que figuram no ATIVO e no PASSIVO.
~ 3. Parecer do Órgão de Auditoria Interna
O referido parecer chama atenção para falhas sistemáticas do sistema de controles internos,
inclusive afirma que boa parte das impropriedades registradas nos Relatórios de Auditoria da
CCI e CGU/TCU podem ser atribuídas às fragilidades dos controles internos. Por outro lado,
afirma que houve melhorias significativas nos processos licitatórios e da área de convênio e
contratos. Apesar de ainda existir pendências nos instrumentos firmados com fundações de
apoio, salienta-se que os gestores da UFBA estão cumprindo as recomendações, tanto
expedidas pela Coordenadoria de Controle Interno como as do TCU.
VOTO
Após análise dos documentos apensos ao Processo 23066.015733/10-15, considerando que
esta Prestação de Contas obedece às legislações em vigor e que nenhum fato registrado
compromete a lisura na aplicação dos recursos colocados à disposição da UFBA, votamos e
sugerimos a sua aprovação por parte deste Conselho de Curadores, com a recomendação de
imediata observância às determinações e orientações contidas no parecer do Órgão de
5
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Controle Interno da Instituição,
PARECER, salvo melhor juízo.

Salvador, 31

bem

como

das recomendações

desta

relatoria.

É nosso

~d~~==~§§~"\~;:;-~'----

Joilson João Lage de Mcf9alhães
Relator
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE

FEDERAL DA BAHIA

COMISSÃO DE ORÇAMENTO

E FINANÇAS

Processo No.23066.015733/10-15
Interessado: Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - PROPLAD
Assunto: Prestação de Contas da UFBA - 2009

I- RELATÓRIO
O Processo No.23066.015733/10-15,

enviado à Comissão de Orçamento e

Finanças pela Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

para análise e

parecer, trata da Prestação de Contas e Relatório de Gestão referentes ao
exercício financeiro do ano de 2009, que deve ser submetido aos Conselhos
Superior e Conselho Curador da Universidade Federal da Bahia, de acordo
com o Art. 12, parágrafo 3°_ de seu Estatuto.
O trabalho de análise foi baseado em informações contidas no Relatório de
"
Gestão da Pró Reitoria de Planejamento e Administração -PROPLAD, no
Relatório Contábil da Divisão de Contabilidade e Auditoria, e no Parecer do
Órgão de Auditoria Interna da Coordenadoria de Controle Interno - CCI.
Inicialmente, coube-nos verificar o apensamento ao processo dos
documentos exigidos de acordo com o Art. 13 INITCU 57/2008, quais sejam:
1 - Da Unidade:
1.1 - Rol de Responsáveis
1.2 - Relatório de Gestão contendo:

~

~'

}/I-r<tt

r~~}
a. Declaração do contador responsável pela unidade
jurisdicionada

\ ~

".~y

sobre as informações constantes do SIAFI

Declaração da área responsável atestando que as informações
de convênios, contratos, repasse e termos de parcerias
firmadas estão disponíveis e atualizadas no SIASG (Sistema de
Administração

de Serviços Gerais) e SICONV (Sistema de

Gestão de Convênios e Contrato de Repasses)
2- Dos Relatórios e pareceres de instâncias que devam se pronunciar
sobre as contas ou sobre a gestão, quais sejam:
a. Parecer da unidade de auditoria interna
b. Relatório emitido pelo órgão de correição com a descrição
sucinta das Comissões de Inquérito e Processos
Administrativos
jurisdicionada

Disciplinares instaurados na unidade
no período, com o intuito de apurar dano ao

erário, fraudes ou corrupção.
Verifica-se o apensamento do Rol de Responsáveis que lista,
individualmente,

desde o Magnífico Reitor, Prof. Naomar Monteiro de Almeida

Filho e seu Vice- Reitor, Prof. Francisco José Gomes Mesquita, como
Dirigentes máximos da UJ, passando por todos os Pró-Reitores e ocupantes
de cargos de Supervisão e Direção (códigos CD e FG), incluídos aí, todos os
Diretores de unidades de ensino.
Nesta parte do Processo, observou-se uma grande quantidade de deslizes de
digitação que, se não comprometem

o conteúdo da informação prestada,

certamente não estão de acordo com a importância do documento como um
todo, razão pela qual recomenda-se que se faça uma revisão apurada de sua
formatação.
Verificou-se, em seguida, o apensamento ao processo do Relatório de
Gestão 2009 que apresenta, de forma detalhada os seguintes itens:
1234-

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA
OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E/OU PROGRAMÁTICOS
INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSiÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE
CRÉDITOS OU RECURSOS

O;!)
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5- INSCRiÇÕES DE RESTOS A PAGAR NO EXERCíCIO E SALDOS DE
RESTOS A PAGAR DE EXERCíCIOS ANTERIORES
6- INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS (RECEBIDAS E
REALIZADAS) NO EXERCíCIO
7- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADA
8- FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU PROGRAMAS FINANCIADOS
COM RECURSOS EXTERNOS
9- RENÚNCIA TRIBUTÁRIA
1O-OPERAÇÃO DE FUNDOS
11-RECOMENDAÇÕES
DO ÓRGÃO DA UNIDADE DE CONTROLE
INTERNO; 11 B - DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU
12-ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA E PENSÃO PRATICADOS NO EXERCíCIO
13-REGISTROS ATUALlZADOS NOS SISTEMAS SIASG E SICONV
14-0UTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS PELOS RESPONSÁVEIS
COMO RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E DO
DESEMPENHO DA GESTÃO
15-INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO
16-CONTEÚDOS ESPECíFICOS POR UJ OU GRUPO DE UNIDADES
AFINS.

Dos itens supracitados este relatório descreve em maior profundidade,
aqueles que tratam do Desempenho Operacional, mais em acordo com a
natureza da comissão avaliadora, e destacam-se:
1- O passivo real da UFBA, que inclui a diferença entre o passivo financeiro
e o passivo não financeiro, este último negativo, que em 2008 era
R$18.614.134,90 evolui para R$35.1 05.899,35, apresentando um
crescimento de R$16.491.764,45. Este passivo representa apenas 2% do
ativo da Universidade.
2- O Patrimônio liquido, por sua vez, que, em 2008, era de
R$1.394.193.791 ,84, evolui em 2009 para R$1.509.409.145,64,
apresentando um crescimento de R$115.215.353,80

Na seção do relatório que trata de Programas e Ações sob a
Responsabilidade da unidade, item 2.3 do Relatório de Gestão, chama
atenção o fato de que freqüentemente, a relação entre a meta física prevista
e a executada diminuí em razão desproporcional à meta financeira prevista e
a executada, ocorrendo, quase sempre, uma redução significativamente
maior da execução financeira, em relação à execução da Meta física,
evidenciando, dessa forma, que a gestão foi eficiente o bastante para garantir
a conclusão dos objetivos propostos com um custo significativamente menor
para a Universidade. A exemplo de:
a. Ação 1073.119v.26232.0029 - Reuni - Readequação da infraestrutura da UFBA: com uma previsão inicial de 2.190 novas vagas, a
ação terminou por gerar 2.530 sendo que com significativo aumento

das vagas em curso noturno. A execução financeira terminou por se
consolidar em R$15.205.159,00 menor que a prevista de
R$15.259.396,00.
b. Ação 1073.1 H60.26232.01 01 - Expansão do Ensino superiorCampus de Vitória da Conquista. Meta física de 120 com execução
física de 210 (90 vagas a mais que o previsto), e uma meta financeira
de R$5.734.258,00 para uma meta financeira executada de
R$5.450.283,00 (uma diferença de R$283.975,00).
c. Ação 1073.1 H59.26232.01 01 - Expansão do Ensino SuperiorCampus de Barreiras. Meta física inicial de 240 vagas com execução
360 (50% de acréscimo) e meta financeira inicial de R$5.938.706,00
para uma execução financeira final de R$5.726.389,00 ou
R$212.317,00 menos dispendiosa do que o previsto (97% do previsto).
d. 1073.4009.26232.0029 - Financiamento de cursos de graduação.
Meta física prevista 21001 vagas com execução de 25.117 vagas ou
20% a maior. Meta financeira inicial de R$337.390.782,00 com
execução final de R$324.196.618,00 ou 4% a menor.
e. Ação 1073.8282.26232.0029 - Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais - REUNI. Meta física prevista de 2.200 novos
alunos matriculados com uma execução de 2.530 ou 2% a maior,
sendo que dessas, 1695 ou 67% foram vagas disponibilizadas através
do REUNI para cursos noturnos.

Verifica-se, em seguida, o apensamento da Declaração da contadora Maria
Celestina Pinto Nascimento, CRC -BA 09859, responsável pela unidade
jurisdicionada,

sobre as informações constantes do SIAFI, cuja conclusão

transcrevemos

abaixo, Ipsis Litteris:

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema SIAFI
(Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração
das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n." 4.320, de 17 de março
de 1964), refletem a adequada situação orçamentária, financeira e
patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de
Gestão.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta
declaração.

I
I
I
I

Local Salvador-Da Data 05 de março de 2010
Contador
Responsável
Maria Celestina pinto Nascimento CRC n° 09859-DA

I
I
I
I
'I
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Em seguida, observa-se o apensamento ao processo da declaração da área
responsável atestando que as informações de convênios, contratos, repasse
e termos de parcerias firmadas estão disponíveis e atualizadas no SIASG
(Sistema de Administração

de Serviços Gerais) e SICONV (Sistema de

Gestão de Convênios e Contrato de Repasses), a qual transcrevemos
abaixo, Ipsis Lifteris:
Declaro, na condição de responsável pela Coordenadoria de Convênios
e Contratos Acadêmicos da Universidade Federal da Bahia, que as
informações referentes a contratos firmados estão disponíveis e
atualizadas no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais
- SIASG. Como a UFBA não firmou nenhum convênio, contrato de
repasse ou termo de parceria não há nenhum registro no Sistema de
Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de ParceriaSICONV, conforme estabelece o ert. 19 da Lei n" 11.768, de 14 de
agosto de 2008.· Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais
desta declaração.
Local Salvador-Ba Data 05 de março de 2010
Responsável Ana Elisabete Bezerra Xavier Matricula

SIAPE
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Sobre o apensamento ao processo do Parecer da unidade de auditoria
interna, que se transcreve abaixo, destacam-se os seguintes aspectos:

1- Do cumprimento das determinações
da União e das recomendações

exaradas pelo Tribunal de Contas

expedidas pelo Órgão de Controle

Interno
"No exercício de 2009, as determinações
da União se concentraram

do Tribunal de Contas

nos atos relativos à área de pessoal e

no julgamento das contas do exercício 2003. Apesar da adoção de
providências por parte dos órgão responsáveis, verifica-se que a
implementação

e avaliação dos resultados alcançados estão se

dando em ritmo bem inferior ao requerido. Quanto ao
cumprimento das recomendações

expedidas pela Controladoria

Geral da União, verificamos que se faz necessária uma atenção
maior por parte dos gestores nos aspectos relativos à definição, à
implantação e à atualização das Ações constantes do Plano de

Providências da UFBA. Ao encaminhar o Plano de Providências
incompleto, ou sem realizar a devida atualização, a Universidade
dificulta não tão somente o relacionamento

com a Controladoria

Geral da União, como também despreza uma importantíssima
ferramenta gerencial, a qual poderia ser utilizada para eliminar as
impropriedades

2. Do gerenciamento
especialmente

apontadas nas auditorias".

da execução dos Convênio, acordos e ajustes

quanto à oportunidade, formalização e acompanhamento,

diz

o relatório:

"Vale ainda ressaltar que a Universidade não possui um sistema
eficiente de controle sobre os recursos que foram repassados para
fundação. Dessa forma, é muito comum a ocorrência de atrasos na
apresentação

de Prestação de Contas e na obtenção de informações

sobre o andamento dos projetos.
Faz-se necessário a elaboração e aprovação de norma interna que
regule o relacionamento

da Universidade e das Fundações de Apoio.

3. Da Regularidade dos Processos Licitatórios:
Foi observada a redução do percentual de contratações diretas que, em
2008, correspondiam

a 72% das compras e foi reduzido em 2009 para 63%.

Destaca a auditoria interna:

"Apesar de esse índice ainda ser muito elevado, consideramos

que

houve um avanço na medida em que há uma decréscimo gradativo das
contratações diretas no âmbito da Universidade;
consideradas

as quais são

como um dos pontos de maior criticidade nos planos de

auditoria da UFBA.

Ficou constatada a ausência, nos autos do processo, de Relatório emitido por
órgão de correição com a descrição sucinta das Comissões de Inquérito e
Processos Administrativos
jurisdicionada

Disciplinares instaurados na unidade

no período, com o intuito de apurar dano ao erário, fraudes ou

corrupção, como exige a IN TCU 57/2008, o que é facilmente explicável, visto
que tal órgão ainda não existia nesta UJ à época do exercício ora analisado,
tendo sua criação sido inserida na última reforma do Estatuto geral da UFBA,
esta concluída em Dezembro de 2009.

Do relatório Contábil:
Após análise do relatório apresentado pela contadora Sra. Maria Celestina
Pinto do Nascimento CRC- BA 09859, que atesta ter sido tal relatório
elaborado seguindo as instruções emanadas da Secretaria Federal de
Controle Interno da Controlado ria Geral da União e Tribunal de Contas da
União, contendo todos os elementos necessários à sua análise pelos órgãos
------..

de controle, destacam-se:

A. Da Contabilidade:
"A contabilidade
Administração

teve seus registros efetuados no Sistema Integrado de

Financeira do Governo Federal - SIAFI, integrado com o

SIASG - Sistema Integrado de Administração
através de microcomputadores

de Serviços Gerais,

conectados à rede SERPRO"

B. Do Orçamento:
Observa-se pelo relatório contábil, que o orçamento da UFBA foi inicialmente
estimado em R$646.578.751 ,00 e teve um aditamento no decorrer do
exercício 2009, através de créditos suplementares
R$195.190.689,00

no valor de

e sofreu redução posterior no valor de R$15.983.232,00.

O Orçamento recebeu também transferências de recursos provenientes de
outras fontes como CAPES, SESU, SECAD, entre outras, no valor de
R$160.686.993,78.

O efetivo orçamento realizado no exercício 2009 foi de R$857.612.771,41
como consta do Balanço Orçamentário do Relatório Contábil analisado, que
frente a uma despesa realizada de R$929.239.274, 19 configura-se num
déficit de R$71.626.502,78,

decorrente de apropriação de obrigações com

fornecedores e inscrição em Restos a Pagar não Processados, cujo

financeiro para o correspondente

pagamento só será repassado pelo MEC e

outros concedentes, no exercício financeiro 2010.

C. Do Balanço Patrimonial:
Nota-se que o ativo não financeiro variou de R$1.31 0.123.217,80 em 2008
para R$1.419.815.327,91

em 2009, demonstrando

um aumento de

R$1 09.692.11 0,00, derivado principalmente do aumento de ativos
permanentes imobilizados em R$59.722.525,00.

o passivo

real da UFBA, que inclui a diferença entre o passivo financeiro e o
passivo não financeiro, este último negativo, que em 2008 era
R$18.614.134,90 evolui para R$35.1 05.899,35, apresentando um
crescimento de R$16.491.764,45. Este passivo representa apenas 2% do
ativo da Universidade.

o Patrimônio

liquido, por sua vez, que, em 2008, era de R$1.394.193.791 ,84,
evolui em 2009 para R$1.509.409.145,64, apresentando um crescimento de
R$115.215.353,80

o relatório

contábil faz ainda menção à deficiências na análise da conta

Estoques em virtude de "problemas apresentados pelo sistema interno de
controle de almoxarifado da maternidade Climério de Oliveira", o que indica a
necessidade de recomendar que medidas corretivas sejam adotadas em
exercícios futuros.

D. Das Variações Patrimoniais:

I

Assinala o relatório contábil:

I

"As variações patrimoniais registradas em 2009, tanto as resultantes quanto

I

as independentes da execução orçamentária, estão sintetizadas nesse

I

demonstrativo,

I

e as parcelas que representam, têm correspondência

outros demonstrativos
Orçamentário)"

com

da Prestação de Contas (Balanço Financeiro e

I

.

I
I

Conclui o relatório Contábil que não se registrou fato que comprometesse
lisura na aplicação dos recursos movimentados
Bahia.

a

I

pela Universidade Federal da

I

d
~'

I
I

I
1

I

De outra parte, a auditoria interna opina que a prestação de contas do
exercício 2009 "está em condições de ser submetida à apreciação a (sic)
aprovação dos Conselhos Superiores da Universidade"

11 - PARECER e VOTO:
Face aos fatos retroativamente

registrados e destacados, e ante ao

cumprimento as exigências estabelecidas pela Instrução Normativa do TCU
57/2008, e não tendo sido observado nenhum fato registrado no Relatório de
Gestão ou na Prestação de contas, relativos ao Orçamento e Finanças da
instituição em tela, que nos levasse à uma conclusão diferente, extrai-se o
parecer favorável à sua aprovação, reiterando que as recomendações
órgão de Auditoria Interna devam ser acolhidas e implementadas em
exercícios futuros. Este é o nosso parecer e voto, salvo melhor juízo.

~dário

de Aguiar

Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

o.~~
~

Eduardo Luiz Andrade Mata

Prof. Reginaldo de Souza Santos

Prof. Antonio Wilson Menezes

Prof. Roaleno Amâncio Costa
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