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RESUMO 

ZACARIAS, F. L. B. Auditoria governamental: analise da transparencia nas 
presta~oes de contas em convenios e contratos firmados entre uma institui~ao 
federal de ensino superior e uma funda~ao de apoio a pesquisa, ensino e 
extensao- estudo de caso. lnstituic;oes Federais de Ensino Superior e Fundac;oes 
de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensao possuem uma relac;ao publico-privada 
hist6rica que envolve o desenvolvimento do ensino superior no pais, atraves da 
gestao de recursos publicos destinados a diversos fins via convenios e contratos 
firmados. A boa gestao desses recursos e quesito obrigat6rio na cartilha daqueles a 
quem tal func;ao foi designada, e a auditoria e uma tecnica capaz de revelar se 
houve, de fato, a regularidade nesses gastos. Neste sentido, este trabalho teve 
como objetivo geral a verificac;ao da regularidade das prestac;oes de contas em 
convenios e contratos encerrados em 2009, firmados entre uma IFES e uma 
Fundac;ao de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensao, que foram apresentadas a 
Unidade de Auditoria lnterna da lnstituic;ao de Ensino Superior. A metodologia 
utilizada para o alcance do objetivo neste trabalho foi a de estudo de caso, mediante 
coleta e analise de dados fornecidos pela instituic;ao. 0 resultado alcanc;ado 
possibilitou evidenciar as deficiencias existentes nos convenios e contratos firmados 
entre as partes. Tambem foi possivel ser apresentada uma proposta de 
aprimoramento nas atividades a tim de que sejam sanadas tais incongruencias. 
Sendo assim, o objetivo geral do trabalho foi alcanc;ado, permitindo maior visibilidade 
do tema as partes e a sociedade. 

Palavras-chave: Auditoria Publica, lnstituic;oes Federais de Ensino Superior, 
Fundac;oes de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensao, convenios, contratos. 
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1. INTRODU<;AO 

As lnstituic;6es de Ensino Superior vinculadas ao Estado, a tim de obter maior 

autonomia e agilidade nas suas atividades, passarem a se utilizar dos servic;os de 

fundac;6es de apoio ao ensino, pesquisa e extensao. Diniz (2006, p. 28) afirma que 

tais fundac;6es privadas vinculadas ao Estado "surgiram a partir do momenta em que 

o Estado visou a uma maior autonomia administrativa e financeira para 

determinados servic;os publicos". Ha quem afirme, como Alves (2006, p. 25), que 

"sem elas, nao e que o Estado encontraria dificuldades na prestac;ao dos servic;os 

que lhe cabem; o Estado nao teria condic;6es de funcionamento de modo a se 

manter como legftimo aparadouro das necessidades sociais". Contudo, o Tribunal de 

Contas da Uniao - TCU (2008, p. 75), ao realizar uma auditoria nas lnstituic;6es 

Federais de Ensino Superior no Brasil, concluiu que "existe falha no relacionamento 

entre as Fundac;oes de Apoio e as IFES, propiciando o desvirtuamento do tim para o 

qual essas fundac;6es foram constitufdas". 

Tal relacionamento se traduz, basicamente, atraves da assinatura de 

convenios e contratos entre as partes, que envolvem o repasse de recursos 

financeiros. Recursos estes que necessariamente devem ter suas prestac;6es de 

contas apresentadas a sociedade e que se pautam na legislac;ao em vigor. 

As transferencias de recursos publicos em forma de convenios e contratos a 

instituic;6es privadas sem fins lucrativos representam uma forma de o poder publico 

atuar na sociedade sem utilizar-se da maquina publica e suas burocracias. Desta 

forma, as lnstituic;6es Federais de Ensino Superior - IFES, foco deste trabalho, 

passaram a atuar juntamente as fundac;6es de apoio espalhadas pelo pafs, para 

executar atividades que inicialmente seriam de sua exclusiva competencia: o 

tomenta ao ensino, a pesquisa cientffica e extensao. 

Assim, surge o questionamento: a prestac;ao de contas dos recursos publicos 

da IFES em questao a Fundac;ao de Apoio, na forma de convenios e contratos, esta 

de acordo com a regulamentac;ao, de modo a demonstrar a transparencia na gestao 

dos recursos? As prestac;oes de contas dos valores destinados a Fundac;ao de 

Apoio devem atender OS requisitos dispostos na legislagao vigente a epoca do 

repasse, alem de seguirem fielmente o objeto do convenio firmado e disposic;6es 
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especfficas. 

Este trabalho tern o objetivo de verificar a regularidade das prestagoes de 

contas em convenios e contratos encerrados em 2009, firmados entre uma IFES e 

uma Fundagao de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensao, que foram apresentadas 

a Unidade de Auditoria lnterna da lnstituigao de Ensino Superior. Para isso, sao 

realizados os seguintes passos: (a) fundamentar teoricamente e demonstrar a 

relagao entre as lnstituig6es Federais de Ensino Superior no Brasil com as 

Fundagoes de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensao; (b) apresentar as normas que 

regem a prestagao de contas dos convenios e contratos firmados entre entes 

publicos federais e instituigoes privadas sem fins lucrativos; (c) verificar se as 

prestagoes de contas dos convenios e contratos firmados entre uma Fundagao de 

Apoio e uma IFES estao de acordo com a legislagao vigente a epoca do repasse e; 

(d) propor as alteragoes necessarias para a correta prestagao de contas dos 

convenios e contratos verificados, em conformidade com a legislagao vigente a 
epoca do repasse, a fim de dar mais transparencia ao processo. 

Este trabalho apresenta-se, ap6s esta introdugao, tambem com a revisao de 

literatura necessaria para embasar as constatagoes encontradas, bern como com a 

metodologia aplicada para discussao do tema. Na sequencia, sao demonstradas as 

comprovagoes e conclusoes do trabalho e, em seguida, as referencias bibliograficas. 
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2. REVISAO DA LITERATURA 

Urn olhar mais acurado sobre a organiza<;ao humana em grupos revela que o 

born convfvio social e fruto do estabelecimento de normas a tim de que a popula<;ao 

erie e siga tais regras de comportamento. E a verificagao do estrito cumprimento de 

tais normas - tidas como leis, regulamentos, princfpios e conven<;oes - gera uma 

situa<;ao de atesto de regularidade, ou apenas controle, em todas as a<;oes dos 

grupos sociais. Uma das a<;oes, porem, interessa a todos os grupos sociais em uma 

mesma intensidade: a boa gestao do gasto publico. 

0 controle do gasto publico surge, conforme Rocha e Quintiere (2008, p. 17), 

"como atividade propria do Estado sobre si mesmo, e dos cidadaos e da sociedade 

sobre o Estado". Segundo estes autores, todos sao envolvidos na verificagao da 

conformidade do gasto publico: o proprio Estado acompanhando suas proprias 

a<;oes, e os cidadaos, individual ou coletivamente, verificando a regularidade das 

a<;oes do Estado. 

Tal acompanhamento se da atraves da analise entre "o que esta 

acontecendo" e o "como deveria acontecer". Ou seja, a sociedade e o Estado 

controlam suas atividades atraves de uma analise entre a condi<;ao encontrada em 

uma atividade eo criteria estabelecido para execu<;ao desta. E este e justamente o 

conceito de auditoria defendido por Silva (2009, p.3): "o processo de compara<;ao da 

condi<;ao com o criteria resulta no que denominamos de Auditoria". Portanto, a 

auditoria e a tecnica utilizada pela sociedade e pelo Estado no controle dos gastos 

publicos. 

De forma mais abrangente, Crepaldi (2000, p. 27) conceitua auditoria como 

sendo "o levantamento, estudo e avalia<;ao sistematica das transa<;oes, 

procedimentos, opera<;oes, rotinas e das demonstragoes financeiras de uma 

entidade [ ... ]a tim de evitar situa<;oes que propiciem fraudes, desfalques e subornos, 

por meio de testes regulares nos controles internos especfficos de cada 

organiza<;ao". Perez Junior (1998, p. 13) ratifica tal conceito, completando que a 

auditoria tern o objetivo de "fornecer a seus usuarios uma opiniao imparcial e 

fundamentada em normas e princfpios sobre sua adequa<;ao". 

Embora essencial para o controle dos gastos publicos, a Auditoria nao surgiu 
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como tecnica no ambito governamental. A fim de se melhor explora-la como tema, 

sao apresentados nos t6picos seguintes, conceitos que introduzem o tema trazendo 

as origens, classificagoes e regulamentagoes da auditoria tanto no ambito publico, 

como privado. Alem disso, serao apresentados tambem os conceitos de auditoria 

governamental, assim como os principais instrumentos jurfdicos celebrados entre 

6rgaos publicos e privados e suas principais formas de parcerias. 

2.1. ORIGEM DA AUDITORIA 

Embora enquanto tecnica, a auditoria tenha sido formatada nas decadas mais 

recentes, a verificagao da boa gestao dos recursos vern desde os tempos em que tal 

necessidade surgiu. Seguem maiores explicag6es sobre o assunto. 

2.1 .1 No Mundo 

Rocha e Quintiere (2008, p. 17) buscam Ionge no tempo ao citar que "o 

controle, como fungao administrativa, guarda suas origens desde a criagao dos 

primeiros Estados, ja havendo registros da existencia de controle e fiscalizagao 

desde a unificagao dos dois Egitos, no reino de Menes I (3.200 a.C) [ ... ]". Entretanto, 

a Auditoria enquanto tecnica remonta seculos na hist6ria mais recente. 

Crepaldi (2000, p. 93) diz que "o primeiro auditor provavelmente foi urn 

proficiente guarda-livros, a servigo de mercador italiano do seculo XV ou XVI". lsto 

porque os italianos foram os precursores da contabilidade moderna, a comegar por 

Luca Paccioli, criador do metoda das partidas dobradas, base da contabilidade. 

Perez Junior (1998, p. 13) ratifica tal conceito dizendo que "a pratica da 

auditoria surgiu provavelmente no seculo XV ou XVI na ltalia. [ ... ] lnicialmente os 

trabalhos realizados como auditoria eram limitados, restringindo-se, em regra, a 
verificagao dos registros contabeis, com vistas a comprovagao de sua exatidao". 

Contudo, o desenvolvimento da tecnica de auditoria se deu como parte da 

evolugao do sistema capitalista, sobretudo com a Revolugao Industrial na lnglaterra 

na segunda metade do seculo XVII. Crepaldi apresenta o seguinte posicionamento: 



12 

A real necessidade da contabilidade publica (auditoria) somente se 
manifestou a partir da institucionalizagao do investidor capitalista (nao 
participante da administragao), agora uma classe importante e em 
crescimento, que passou a exigir relat6rios imparciais sabre a integridade de 
seu investimento e dos resultados economicos do empreendimento. 
(CREPALDI, 2000, p. 94) 

Da mesma forma, Almeida (2003, p. 26) afirma que "como medida de 

seguranga contra a possibilidade de manipulagao de informagoes, os futuros 

investidores passaram a exigir que essas demonstragoes fossem examinadas por 

urn profissional independents da empresa e de reconhecida capacidade tecnica". Tal 

profissional mencionado e o auditor, que possufa - e ainda possui - a 

responsabilidade de atestar que a condigao encontrada esta de acordo com os 

criterios estabelecidos. 

2.1.2 No Brasil 

Empresas multinacionais instaladas no Brasil nas ultimas decadas 

impulsionaram o mercado de auditoria no pafs. Almeida (2003, p. 28) fala que "essas 

empresas praticamente iniciaram a auditoria no Brasil e trouxeram todo urn conjunto 

de tecnicas de auditoria, que posteriormente foram aperfeigoadas". 

Analisando urn horizonte temporal, destaca-se a citagao de Crepaldi quando 

diz que: 

apesar de formalmente organizada em 26 de margo de 1957, quando 
formado o Institute dos Contadores Publicos do Brasil, em Sao Paulo, a 
auditoria foi oficialmente reconhecida apenas em 1968, par ato do Banco 
Central do Brasil. 0 fortalecimento da atividade, todavia ocorreu em 1972 
par regulamentagao do Banco Central do Brasil, do Conselho Federal de 
Contabilidade e pela formagao de um 6rgao nacional para a congregagao e 
autodisciplinagao dos profissionais, o Institute dos Auditores lndependentes 
do Brasil. (CREPALDI, 2000, p. 96) 

Almeida (2003, p. 28) fala ainda que "basicamente, somente em 1965, pela 

Lei no 4.728 [ ... ], foi mencionada pela primeira vez na legislagao brasileira a 

expressao 'auditores independentes"'. Assim, verifica-se que, em ritmo mais Iento 

do que o resto do mundo, a auditoria enquanto tecnica fora reconhecida no Brasil 

em uma hist6ria recente. 0 fato da pratica de auditoria ter sido introduzido no 

cotidiano empresarial brasileiro apenas nas ultimas decadas mostra que ela esta em 
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constants evolugao no cenario nacional, buscando alcangar seus objetivos. 
' 

2.2. CLASSIFICAQAO DA AUDITORIA 

De maneira geral, a auditoria classifica-se em (a) auditoria externa e (b) 

auditoria interna, as quais sao descritas a seguir. 

2.2.1 Auditoria Externa 

A origem da auditoria externa, ou auditoria independents, e colocada por 

Almeida como segue: 

As demonstragoes contabeis passaram a ter importancia muito grande para 
os futuros aplicadores de recursos. Como medida de seguranga contra a 
possibilidade de manipulagao de informagoes, os futuros investidores 
passaram a exigir que essas demonstragoes fossem examinadas par urn 
profissional independente da empresa e de reconhecida capacidade 
tecnica. Esse profissional, que examina as demonstragoes contabeis da 
empresa e emite sua opiniao sabre estas, e o auditor externo ou o auditor 
independente. (ALMEIDA, 2003, p. 26) 

Segundo o autor, o surgimento desta forma de auditoria esta relacionado a 
expansao dos neg6cios e a necessidade de atesto de regularidade das 

demonstrag6es contabeis por parte de terceiros, a fim de se angariar recursos de 

investidores externos. 

A auditoria externa, segundo afirmagao de Ferreira (2009, p. 1 ), "consists na 

tecnica que tern por objeto, entre outros procedimentos, o exame, por um auditor 

independents, das atividades, livros e documentos de uma entidade, conforms a 

finalidade estabelecida num contrato de prestagao de servigos de auditoria".1 

Conforms Silva (2009, p. 34), "a auditoria externa tern por finalidade precfpua 

a emissao de um parecer final sobre as contas da instituigao". 0 mesmo afirma 

Ferreira (2009, p. 2), complementando que tal opiniao e formada "no sentido de as 

demonstrag6es contabeis traduzirem ou nao, em todos os aspectos relevantes, a 

situagao do patrimonio da entidade em uma determinada data". 

1 Ressalta-se que a finalidade da auditoria externa pode ser variada, nao se prendendo 
apenas aquela necessidade inicial, de se angariar recursos de investidores externos. 
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Crepaldi (2000, p. 32) manifesta-se pela necessidade de atesto de 

regularidade das demonstrac;oes contabeis "sabre a fidedignidade com que tais 

demonstrac;oes refletem a situac;ao do patrimonio e sua evoluc;ao durante o perfodo 

a que se referem". 

Desta maneira, cabe se afirmar que a auditoria externa surge da necessidade 

de revisao das demonstrac;oes contabeis das instituic;oes com o intuito de se emitir 

uma opiniao sabre elas. Opiniao esta que sera utilizada pelos usuarios da 

informac;ao contabil de acordo com suas necessidades. 

Urn criteria de extrema importancia para a validade da opiniao emitida por 

parte do auditor externo e a sua independencia em relac;ao a entidade auditada. A 

Resoluc;ao 1267/2009 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC - aprovou a 

Norma Brasileira de Contabilidade PA 02, que trata da independencia e preceitua o 

que se segue: 

A condic;:ao de independencia e fundamental e 6bvia para o exercicio da 
atividade de auditoria independente. Entende-se como independencia o 
estado no qual as obrigac;:oes ou os interesses da entidade de auditoria sao, 
suficientemente, isentos dos interesses das entidades auditadas para 
permitir que os servic;:os sejam prestados com objetividade. Em suma, e a 
capacidade que a entidade de auditoria tern de julgar e atuar com 
integridade e objetividade, permitindo a emissao de relat6rios imparciais em 
relac;:ao a entidade auditada, aos acionistas, aos s6cios, aos quotistas, aos 
cooperados e a todas as demais partes que possam estar relacionadas com 
o seu trabalho. (CFC, 2009, p. 4) 

Na mesma linha apresentada, Silva (2009, p. 35) afirma que "o auditor 

externo nao tern nenhum vinculo com a entidade auditada e, por esse motivo, tern 

maior independencia no relacionamento com as unidades e tambem na realizac;ao 

de seus trabalhos". 

Ve-se que a regulamentac;ao e clara ao determinar que as entidades de 

auditoria devam emitir relat6rios imparciais em relac;ao as entidades auditadas e 

demais usuarios das informac;oes, por isso a necessidade de independencia na 

relac;ao entre as partes. 

0 quadro 01 relaciona as principais caracterfsticas da auditoria externa: 
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Q d 01 p. t , r ua ro - nnc1pa1s carac ens 1cas d d't . t a au 1 ona ex erna. 
Agente Auditor externo (contratado}. 
A gao Garantia da fidedignidade das demonstracoes contabeis. 

Atividade Prevengao e percepgao de fraude e verificagao das 
ocorrencias para as quais foi contratado. 

Execugao dos trabalhos Relevancia das cifras constantes nas demonstragoes 
contabeis, entre outras. 

Grau de independencia Em princfpio, maior em relagao a alta gerencia do que a 
interna; total em relagao aos demais nfveis. 

Areas cobertas pelo exame De acordo com a contratacao. 
Destine dos trabalhos Acionistas, credores, sociedade e demais interessados. 

·" Fonte. L1ma e Castro (2003, p. 22, c1tado por SILVA, 2009, p. 34} 

Dentre as principais caracterfsticas da auditoria externa, portanto, destacam

se a analise das demonstragoes contabeis, a independencia elevada e necessaria e 

a destinagao dos trabalhos: em geral, os usuarios externos da informagao contabil. 

2.2.2 Auditoria lnterna 

0 surgimento da auditoria interna esta ligado a necessidade de atendimento 

aos gestores no dia-a-dia das entidades, atraves das praticas de auditorias: 

Para atender a administra9ao da empresa, seria necessaria uma auditoria 
mais peri6dica, com maior grau de profundidade e visando tambem as 
outras areas nao relacionadas com contabilidade (sistema de controle de 
qualidade, administra9ao de pessoal etc.). Portanto, surgiu o auditor interne 
como uma ramifica9ao da profissao de auditor externo e, 
consequentemente, do contador. (ALMEIDA, 2003, p. 29) 

0 devido atendimento as demandas gerenciais e a principal causa do 

surgimento das auditorias internas. Os administradores, conforme afirma Ferreira 

(2009, p. 431 ), normal mente estabelecem "controles internos que garantam urn born 

desempenho na gestao dos neg6cios e urn sistema contabil que produza 

informagoes adequadas sobre o patrimonio e suas mutagoes. Cabe a auditoria 

interna verificar se o sistema contabil e de controles internos, estabelecido pela 

administragao, esta funcionando conforme o previsto e se precisa ser aperfeigoado". 

Crepaldi (2000, p. 41 ), por sua vez, conceitua a auditoria interna como 

2 LIMA, Diana Vaz de; CASTRO, Robson Gon9alves de. Fundamentos da auditoria governamental 
e empresarial. Sao Paulo: Atlas, 2003. 
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"conjunto de procedimentos que tern por objetivo examinar a integridade, adequagao 

e eficacia dos controles internos e das informagoes ffsicas, contabeis, financeiras e 

operacionais da entidade". 

A afirmagao de Silva (2009, p. 16) resume o conceito de auditoria interna e 

sua funcionalidade: "processo de trabalho voltado para avaliagao da rotina 

administrativa, com base na verificagao dos procedimentos operacionais". Ja 

Ferreira (2009, p. 431) mostra ainda que a finalidade desta forma de auditoria e 

"agregar valor ao resultado da organizagao, apresentando subsfdios para o 

aperfeigoamento dos processos, da gestao e dos controles internos, por meio da 

recomendagao de solugoes para as nao conformidades apresentadas nos 

relat6rios". 

Tal processo de agregagao de valor ao resultado da entidade s6 e possfvel se 

o auditor estiver dentro da organizagao. Porem, da forma com que exp6e Crepaldi 

(2000, p. 42), "por ser empregado da empresa, o auditor interno perde sua 

independ€mcia profissional". Assim, a auditoria interna possui um grau de 

independencia menor em relagao a auditoria externa, uma vez que a equipe de 

auditores internos faz parte do quadro funcional da entidade. 

0 quadro 02 demonstra as principais diferengas entre os dais tipos de 

auditoria listados: 

Q d 02 D"f t Ad" . E ua ro - 1 erengas en re u 1tona xterna e Ad" . I u 1tona nterna 
Auditoria Externa Auditoria lnterna 

Sujeito Profissional independents Funcionario da empresa 
Exame das demonstra96es 
contabeis ou de alguma area Exame dos controles internes 

A9ao e objetivo especffica ou procedimento e avalia9ao da eficiencia e 
predefinido como objeto de eficacia da gestae 
trabalho especial 
Principalmente emitir parecer Promover melhoria nos 

Finalidade sobre a adequa9ao das controles operacionais e na 
Demonstracoes Contabeis gestae de recursos 

Recomenda96es para 

Relat6rio Principal Parecer do auditor melhoria dos controles 
independents internes e eficiencia 

administrativa 
Nfvel de independencia Alto Baixo 

Usuaries do trabalho A entidade auditada e o A entidade auditada publico em geral 
Continuidade do trabalho Peri6dico Contfnuo 

Fonte: Adaptado de Perez Jumor (1998, p. 15) e Crepald1 {2000, p. 51). 
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Destacam-se no quadro 02 a finalidade, nfvel de independencia e o publico 

alva de tais servigos. Contudo, o item "agao e objetivo" eo mais contundente: mostra 

pra que serve cada tipo de auditoria e que tipo de atividade e prestado. Neste ponto, 

Ferreira (2009, p. 432) esclarece que "o auditor interne executa auditoria operacional 

e contabil, enquanto o auditor externo das demonstragoes contabeis executa 

auditoria contabil". A conceituagao quanta a natureza da auditoria- operacional ou 

contabil - e vista no t6pico a seguir. 

2.3. NATUREZA DA AUDITORIA 

Em relagao a natureza da auditoria, esta se rotula como (a) operacional ou (b) 

contabil. Seguem conceitos: 

2.3.1 Auditoria Operacional 

A auditoria operacional para Araujo (2004, p. 40), "surgiu da necessidade de 

melhorar a qualidade dos relat6rios apresentados pelos auditores no que se refere 

aos resultados da gestao privada e publica, em face das limitagoes das informagoes 

financeiras". 

A definigao de auditoria operacional de Crepaldi (2000, p. 32), consiste em 

"revisoes met6dicas de programas, organizagoes, atividades ou segmentos 

operacionais dos setores publico e privado, com a finalidade de avaliar e comunicar 

se os recursos da organizagao estao sendo usados eficientemente e se estao sendo 

alcangados os objetivos operacionais". 

Observa-se que ambos os autores defendem que a auditoria operacional nao 

se prende apenas as organizagoes privadas, mas possui importancia tambem na no 

gerenciamento dos gastos publicos, a tim de apresentar os resultados obtidos pela 

gestao dos recursos. 

Ferreira (2009, p. 421) pro poe o objetivo da audita ria operacional como sendo 

"a avaliagao do desempenho administrative, ou seja, o exame de como estao sendo 

geridos os recursos patrimoniais e humanos [ .. .]. A avaliagao operacional leva em 

consideragao os desperdfcios, erros, fraudes, ociosidades e outros vfcios que 
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provoquem efeitos negativos nos diversos setores da entidade". 

Araujo (2004, p. 40) cita tambem que "os objetivos principais da auditoria 

operacional sao apresentar sugest6es para melhorar a gestao dos recursos e 

identificar aspectos de ineficiencia, desperdfcios, desvios, ac;oes antieconomicas ou 

ineficazes e praticas abusivas". 

Os conceitos ora apresentados mostram a auditoria operacional como uma 

ferramenta focada nao somente na contabilidade da entidade, mas na gestao como 

urn todo, uma vez que, como cita Ferreira (2009, p. 421 ), "o auditor procura orientar 

a administrac;ao a adotar medidas das quais resultem maior eficacia operacional". 

Desta forma, o administrador consegue, por meio das tecnicas de auditoria, 

conhecer a entidade como urn todo, visualizando os problemas existentes e 

prevenindo possfveis adversidades em suas operac;oes. 

2.3.2 Auditoria Contabil 

A Auditoria contabil consiste, segundo entendimento de Franco e Marra 

(2001, p. 218), na "confirmac;ao de que as demonstrac;oes contabeis representam, 

adequadamente, a situac;ao patrimonial e financeira de uma entidade, bern como os 

resultados por ela obtidos no perfodo examinado". 

Attie (2006, p. 31) tam bern afirma que o objetivo principal da auditoria contabil 

e tido como "o processo pelo qual o auditor se certifica da veracidade das 

demonstrac;oes financeiras preparadas pela companhia auditada". Almeida (2003, p. 

30) manifesta-se no sentido de que tal auditoria verifica "se essas demonstrac;oes 

foram elaboradas de acordo com os princfpios contabeis e se esses princfpios foram 

aplicados com uniformidade em relac;ao ao exercfcio social anterior". 

Tais autores seguem o entendimento que vern da propria regulamentac;ao do 

Conselho Federal de Contabilidade, atraves da Resoluc;ao 1203/09, que apresenta a 

definic;ao mais completa acerca dos objetivos da auditoria contabil, como segue: 
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0 objetivo da auditoria e aumentar o grau de confianc;:a nas demonstrac;:oes 
contabeis por parte dos usuarios. lsso e alcanc;:ado mediante a expressao 
de uma opiniao pelo auditor sobre se as demonstrac;:oes contabeis foram 
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com uma 
estrutura de relat6rio financeiro aplicavel. No caso da maioria das estruturas 
conceituais para fins gerais, essa opiniao expressa se as demonstrac;:oes 
contabeis estao apresentadas adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, em conformidade com a estrutura de relat6rio financeiro. A 
auditoria conduzida em conformidade com as normas de auditoria e 
exigencias eticas relevantes capacita o auditor a formar essa opiniao. 
(CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2009) 

Ve-se, portanto, que a auditoria contabil e baseada na veriticac;ao da correta 

elaborac;ao e divulgac;ao, em contormidade com os princfpios contabeis geralmente 

aceitos e na estrutura basica, de modo a contribufrem com o processo decis6rio de 

seus usuarios. 

A tim de se executar as veriticac;oes pertinentes as auditorias apresentadas, 

urn conjunto de normas e procedimentos estabelecidos por diversos 6rgaos devem 

ser observados, os quais sao a seguir resumidos. 

2.4. NORMAS DE AUDITORIA DOS ORGAOS REGULAMENTADORES 

Dentre os organismos da sociedade que se relacionam com a auditoria, em 

ambito publico ou privado, tres sao a seguir descritos, juntamente com suas 

regulamentac;oes peculiares. Sao eles: Conselho Federal de Contabilidade (CFC); 

Comissao de Valores Mobiliarios (CVM) e; Organizac;ao lnternacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). 

2.4.1 Conselho Federal de Contabilidade 

0 Conselho Federal de Contabilidade - CFC e uma autarquia criada pelo 

Decreta-Lei 9295/46 e regulamentada pela Resoluc;ao CFC 960/03, que tern por 

tinalidade a orientac;ao, tiscalizac;ao e normatizac;ao do exercfcio da protissao 

contabil no Brasil. Para tanto, o CFC emite resolugoes e normas que regulamentam 

a protissao e, dentre elas, as relacionadas com as atividades de auditoria. 

As normas regulamentadoras da auditoria estabelecidas pelo Conselho 

Federal de Contabilidade sotreram recentes alterac;oes a tim de convergir a pratica 



20 

de auditoria aos padroes internacionais de contabilidade. Oeste modo, as Normas 
i 

Brasileiras de Contabilidade descritas na NBC T 11 foram revogadas e substitufdas 

em dezembro de 2009, pela NBC TA 200, a.traves da Resolugao CFC 1.203/09. 

Entretanto, tais disposigoes sao validas para auditorias de exercicios financeiros 

iniciados ap6s 01 de janeiro de 201 0. 

As regras de auditoria prescritas pelo CFC possuem foco na realizagao da 

auditoria externa, sobretudo no sentido de estabelecer a lisura necessaria para a 

execugao deste trabalho. As normas estabelecidas preconizam, sobretudo, a 

independencia do auditor sob todos os aspectos3
, o sigilo das informag6es4

, a 

constante atualizagao profissional5 e a freqOente supervisao de seus trabalhos6
. 

Alem disso, as normas de auditoria publicadas pelo CFC apresentam as 

tecnicas necessarias para execugao da auditagem, atraves da necessidade do born 

planejamento das ag6es7
, do levantamento dos documentos de auditoria8 e da 

definigao de relevancias9
, amostragens10

, fraudes e erros11
. Tambem sao descritos 

os itens que devem estar presentes no relat6rio de opiniao, alem se apresentarem 

modelos a serem utilizados pelos profissionais12
. 

Par ser o referendal mais completo apresentado pela regulamentagao 

contabil brasileira, as normas de auditoria apresentadas pelo CFC servem de pilar 

para a execugao de auditorias em diversas areas, adaptando-as conforme o caso. 

2.4.2 Comissao de Valores Mobiliarios 

A Comissao de Valores Mobiliarios (CVM) e uma entidade autarquica em 

regime especial vinculada ao Ministerio da Fazenda, a qual compete, conforme 

artigo 8 o da Lei 6385/76, regulamentar e fiscalizar as entidades que trabalhem com 

tftulos de valores mobiliarios negociados em Balsa de Valores. 

3 Resolugao CFC 1.267/09 
4 Resolugao CFC 1 .1 00/07 
5 Resolugao CFC 1 .146/08 
6 Resolugao CFC 1 .158/09 
7 Resolugao CFC 1.211/09 
8 Resolugao CFC 1 .206/09 
9 Resolugao CFC 1.212/09 e Resolugao CFC 1.213/09 
10 Resolugao CFC 1.222/09 
11 Resolugao CFC 1.207/09 
12 Resolugao 1.231/09 e Resolugao 1.233/09 
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0 Artigo 2 °, paragrafo 3 o da Lei 6385/76 dispoe sobre a competencia da CVM 

em expedir normas para a execugao da regulamentagao e fiscalizagao das 

entidades que trabalhem com tftulos imobiliarios. Destaca-se o inciso II deste 

paragrafo que preve a competencia da CVM em "exigir que as demonstragoes 

financeiras dos emissores, ou que as informagoes sobre o empreendimento ou 

projeto, sejam auditadas por auditor independente nela registrado". 

A prerrogativa da CVM de exigir que as demonstragoes financeiras das 

entidades que trabalham com tftulos mobiliarios sejam auditadas por profissionais 

devidamente registrados nesse 6rgao torna-se obrigat6ria com advento da Lei 

6404/76, que normatiza em seu Art. 177, paragrafo 3°: "as demonstragoes 

financeiras das companhias abertas observarao, ainda, as normas expedidas pela 

Comissao de Valores Mobiliarios, e serao obrigatoriamente auditadas por auditores 

independentes registrados na mesma comissao." 

Assim, nota-se que a legislagao brasileira determina que as entidades de 

capital aberto devam ser obrigatoriamente auditadas por auditores independentes 

registrados na CVM. Registro este que segue as determinagoes constantes da 

lnstrugao CVM 308, de 14 de maio de 1999, as quais se destacam: 

• Registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC. 

• Exercfcio de atividade de auditoria por urn perfodo nao inferior a cinco anos, 

contado a partir da data de registro no CRC. 

• Exercfcio da atividade de auditoria, mantendo escrit6rio profissional 

legalizado, em nome proprio, com instalagoes compatfveis com o exercfcio da 

atividade. 

• Aprovagao em exame de qualificagao tecnica. 

Ap6s atendimento dos requisitos necessarios para registro e, ja em execugao 

da atividade, o auditor independente deve, segundo disposigoes da mesma 

lnstrugao CVM 308/99, submeter-se a peri6dicos controles de qualidade e 

programas de educagao continuada, a fim de estar sempre atualizado em relagao as 

normas de execugao da atividade de auditoria. 

Contudo, mais do que se manifestar acerca da obrigatoriedade de registro e 
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atualizac;ao do protissional da auditoria independents, Almeida (2003, p. 31) detende 

que a CVM possui a tunc;ao de estabelecer "regras para os auditores independentes 

e normas de contabilidade a serem seguidas". E tais manitestac;6es se traduzem em 

Deliberac;6es que ratiticam Pronunciamentos realizados por 6rgaos envolvidos com a 

atividade contabil, como o lnstituto Brasileiro de Auditores lndependentes -

IBRACON e, mais recentemente, os Pronunciamentos Tecnicos emanados pelo 

Comite de Pronunciamentos Contabeis- CPC13
. 

0 auditor independents que atua em sociedades de capital aberto deve, 

portanto, estar atento a tais Deliberac;6es, a tim de bern executar suas atividades, 

segundo as regras estabelecidas pela CVM. 

2.4.31NTOSAI 

Dentre os organismos existentes que regulam a pratica da auditoria, destaca

se na auditoria governamental, a International Organization of Supreme Audit 

Institutions (Organizac;ao lnternacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores) -

INTOSAI. 

Esta entidade internacional, segundo intormac;oes de Ferreira (2009, p. 475), 

"conta atualmente com 189 membros, entre eles o Brasil". Seguem intormac;6es 

extrafdas do enderec;o eletr6nico da entidade a tim de qualitica-la 14
: 

A Organizagao lnternacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI) e a organizagao central para a auditoria externa publica. Par 
mais de 50 anos, a INTOSAI tern proporcionado urn quadro institucional 
para a transferencia e aumento de conhecimentos para melhorar a auditoria 
externa publica mundial e, portanto, reforgar a posigao, a competencia e o 
prestfgio das distintas Entidades Fiscalizadoras Superiores em seus 
respectivos pafses. De acordo como lema da INTOSAI, 'Experientia mutua 
omnibus prodest' a troca de experiencia entre os membros da INTOSAI e as 
conclusoes e perspectivas constituem uma garantia de assegurar que a 
auditoria governamental avangar continuamente em diregao a novas 
objetivos. (INTOSAI, 201 0) 

A INTOSAI e uma associac;ao voltada ao aprimoramento da auditoria externa 

13 As deliberagoes emitidas pela CVM em relagao aos Pronunciamentos do IBRACON e do 
CPC constam detalhadas no enderego eletr6nico www.cvm.gov.br Acesso em 12 de margo de 2010. 

14 Tradugao livre do texto original em espanhol, disponfvel em 
http://www.intosai.org/es/portal/about us/ Acesso em 12 de margo de 2010. 
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publica entre os pafses associados, atraves da troca de experiencias e publicagoes 

de conclusoes de estudos e perspectivas, que norteiam os trabalhos desenvolvidos 

pelas Entidades Fiscalizadoras Superiores no mundo. 

Dentre os documentos resultantes das discussoes realizadas pela INTOSAI, 

destaca-se a Declaragao de Lima, a qual, segundo Ferreira (2009, p. 475) "e 

reconhecida como a 'Magna Carta' da auditoria governamental, em relagao a qual 

estabelece os princfpios fundamentais, as bases e conceitos que orientam o trabalho 

da organizagao". Trabalhos estes que devem ser desenvolvidos com independencia, 

e que, segundo a propria Declaragao de Lima15
, pretendem: 

revelar desvios das normas e das viola96es dos princfpios da legalidade, 
eficiencia, eficacia e economia da gestao financeira cedo o suficiente para 
torna-lo possfvel tomar a96es corretivas em casos individuais, determinar a 
responsabilidade do 6rgao culpado, para obter indeniza9ao correspondente 
ou para tomar medidas para prevenir - ou pelo menos tornar mais diffcil -
tais viola96es. (INTOSAI, 2009, p. 16) 

A fim de alcangar tal objetivo, as Entidades Fiscalizadoras Superiores 

associadas a INTOSAI - o Tribunal de Contas da Uniao representando o Brasil

atendem a urn grupo de normas de auditoria aprovadas em Londres em 1987, 

conforme traz Silva (2009, p. 123-169), e que estao dispostas resumidamente no 

quadro 03: 

15 Tradu9ao livre do texto original em espanhol, disponfvel em 
http://www.intosai.org/en/portal/documents Acesso em 12 de mar9o de 2010 
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Quadro 03 - Normas de auditoria aprovadas pela INTOSAI e principais 
caracterfsticas. 

Normas de Auditoria- INTOSAI Principais caracterfsticas 
a. Observancia das normas de auditoria em todos os 

aspectos relevantes. 
b. Utilizagao da propria capacidade de julgamento ante 

as diversas questoes. 
Postulados basicos c. lmplantacao de sistema de controle interno adequado 

d. Promulgagao de normas de contabilidade aceitaveis 
par parte das autoridades comoetentes. 

e. Auditoria sob a 6tica da analise de regularidade e da 
otimizacao dos recursos. 

a. lndependencia e competencia necessaria para 

Normas gerais de Auditoria 
execucao dos trabalhos. 

b. Constante aperfeicoamento e treinamento de pessoal 
Publica 

c. Preparagao de manuais, guias e instrugoes para 
execucao de auditorias. 

a. Planejamento das atividades a serem 
desempenhadas. 

Normas e procedimentos na b. Supervisao dos trabalhos par superiores. 
execugao da Auditoria Publica c. Avaliacao da confiabilidade dos controles internos. 

d. Obtengao de informagoes probat6rias que 
fundamentem a opiniao e conclus6es. 

a. Devem canter: tftulo, assinatura e data, objetivos e 
ambito, integridade, destinatario, identificagao do 
assunto, fundamento legal, conformidade as normas 

Normas para Elaboragao dos de auditoria e oportunidade. 
Relat6rios de Auditoria Publica b. A exposigao das informagoes em relat6rios deve ser 

clara, obietiva, imoarcial e construtiva. 
c. Tipos de pareceres: plena, com ressalvas, adverso e 

com neqativa de opiniao. 
Fonte: Adaptado de S1lva (2009, p. 123-169) 

Observa-se, portanto, que a auditoria governamental e conduzida 

essencialmente par criterios estabelecidos atraves de discussoes realizadas entre 

diversos pafses, e que estabelecem em suas normas, a necessidade de haver 

principalmente a independencia na verificagao dos gastos publicos. Destaca-se 

tambem a necessidade de constante aperfeigoamento daqueles que estao 

diretamente envolvidos com a auditoria de recursos publicos, bern como a aplicagao 

de tecnicas de planejamento, execugao, conclusao e revisao dos trabalhos 

desempenhados. 

Desta forma, assim como nas entidades da area privada, o setor publico 

aplica todas as ferramentas ligadas a auditoria a fim de assegurar a fidedignidade 

dos gastos, bern como fundamentar as decisoes a serem tomadas par gestores e, 
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sobretudo, pelos cidadaos. 

2.5. AUDITORIA GOVERNAMENTAL 

A auditoria governamental, ou auditoria publica, trata de assegurar-se de que 

os recursos publicos (nao somente financeiros, mas o patrimonio publico como urn 

todo), estejam sendo geridos de maneira a alcanc;ar sua eficiencia, efetividade e 

economicidade, conforme definic;ao de Ferreira: 

A finalidade basica da auditoria e comprovar a legalidade e legitimidade dos 
atos e fatos administrativos e avaliar os resultados alcanc;:ados, quanta aos 
aspectos de eficiemcia, eficacia e economicidade da gestao orc;:amentaria, 
financeira, patrimonial, operacional, contabil e finalfstica das unidades e das 
entidades da administrac;:ao publica, em todas as suas esferas de governo e 
nfveis de poder, bern como a aplicac;:ao de recursos publicos par entidades 
de direito privado, quando legalmente autorizadas nesse sentido. 
(FERREIRA, 2009, p. 442) 

Destaca-se na definic;ao apresentada que a legalidade e legitimidade dos atos 

e fatos sao avaliadas tanto nas esferas de governo, quanta na descentralizac;ao de 

recursos publicos a serem geridos por entidades de direito privados legalmente 

autorizados. lsso mostra que a auditoria governamental transcende os limites 

governamentais e alcanc;a tambem as entidades privadas, quando estas detem 

recursos publicos a tim de executar determinadas tarefas. 0 tratamento de tais 

recursos, mesmo quando executados por entes privados, deve ser realizado 

conforme preconizam as regras da execuc;ao publica. 

Quanta as normas de auditoria publica, Cruz (1997, p. 32) lembra que elas 

"sao firmadas pelos orgaos reguladores da profissao contabil, em todo o planeta, 

com a finalidade de disciplinar o exercfcio da func;ao. Elas, geralmente, recomendam 

obediencia a legislac;ao propria de cada pafs para respeitar o ambiente especffico e 

sua cultura quando da aplicac;ao dessas normas. No Brasil, o Conselho Federal de 

Contabilidade eo orgao que possui a competencia jurfdica para faze-lo". 

Contudo, apesar de possuir ampliado campo de atuac;ao, a auditoria publica 

nao possui regulamentac;ao propria para sua execuc;ao no Brasil, conforme 

apresenta Silva (2009, p. 69): "a analise da legislac;ao revela que nao existem 

normas especfficas direcionadas para os orgaos e profissionais que atuam junto a 



26 

organismos publicos e executam atividades de auditoria governamental. 0 que se 

verifica na pratica e que esses 6rgaos e profissionais aplicam, no que couberem, as 

normas expedidas pelo setor privado". 

Assim, as Normas Brasileiras de Contabilidade emitidas pelo CFC (vide item 

2.4.1 ), sobretudo as que tratam da tecnica de auditoria (NBC TA's), sao as principais 

ferramentas existentes para execugao da auditoria governamental, aplicadas sempre 

que possfvel. Cabe lembrar que os postulados basicos e demais normas emitidas 

pela INTOSAI, constantes do quadro 03, devem ser igualmente atendidas em todas 

as esferas de governo. 

Assim como ocorre na esfera privada, a auditoria no ambito publico brasileiro 

e apresentada sob a 6tica do controles interno e externo, conforme a Constituigao 

Federal de 1988, e que se descreve a seguir. 

2.5.1 Controle interno na administragao publica segundo a Constituigao Federal 

Acerca do controle interno na administragao publica, Silva (2009, p. 23) diz 

que este "tern par atribuigao a tarefa de revisar os atos praticados pela 

Administragao, atentando-se para o cumprimento da legislagao. E uma especie de 

area revisora dos atos da administragao". 

A Constituigao Federal de 1988 traz, em seu art. 7 4, a necessidade e a 

finalidade da implementagao do controle interno na Administragao publica, conforme 

segue: 

Art. 74. Os Poderes Legislative, Executive e Judiciario manterao, de forma 
integrada, sistema de controle interne com a finalidade de: 
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 
execuc;ao dos programas de governo e dos orc;amentos da Uniao; 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanta a eficacia e 
eficiencia, da gestao orc;amentaria, financeira e patrimonial nos 6rgaos e 
entidades da administrac;ao federal, bern como da aplicac;ao de recursos 
publicos par entidades de direito privado; 
Ill - exercer o controle das operac;oes de credito, avais e garantias, bern 
como dos direitos e haveres da Uniao; 
IV - apoiar o controle externo no exercfcio de sua missao institucional. 
(CONSTITUIQAO FEDERAL, 1988) 

Observa-se, assim, que todos os poderes sao envolvidos na necessidade de 

bern executar o controle interno, cujo foco esta em avaliar o cumprimento das metas, 
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comprovar eficiencia e eficacia da gestao on;amentaria e controlar as operac;oes de 

credito da Uniao16
. 

No esteio do que trata Constituic;ao Federal de 1988 sobre o assunto, existem 

tambem dispositivos infraconstitucionais que se relacionam com a execuc;ao do 

controle interno. A Lei 4.320/64 especifica: 

Art. 75. 0 controle da execU<;:ao or9amentaria compreendera: 
I - a legalidade dos atos de que resultem a arrecada9ao da receita ou a 
realizac;:ao da despesa, o nascimento ou a extinc;:ao de direitos e obrigac;:oes; 
II - a finalidade funcional dos agentes da administra9ao, responsaveis par 
bens e valores publicos; 
Ill - o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos 
monetarios e em termos de realiza9ao de obras e prestac;:ao de servi9os. 
(LEI 4.320 de 17 de marc;:o de 1964) 

Assim como na Constituic;ao Federal de 1988, a lei aponta para a 

necessidade da apurac;ao da legalidade dos atos e a verificac;ao dos cumprimentos 

das metas e finalidades estabelecidas para a execuc;ao orc;amentaria. 

No ambito federal, o 6rgao responsavel para a execuc;ao do controle interno e 

a Controladoria Geral da Uniao- CGU, que baseia sua atuac;ao principalmente nos 

dispositivos constantes da lnstruc;ao Normativa no 01 de 06 de abril de 2001, o qual 

apresenta o Manual do Sistema de Controle lnterno do Poder Executivo Federal, 

que trata dos assuntos: 

• Finalidades, organizac;ao e competencias do Sistema de Controle lnterno do 

Poder Executivo Federal. 

• Objetos e abrangencia da atuac;ao. 

• Planejamento das ac;oes. 

• Estrutura conceitual basica das tecnicas de controle. 

• Operacionalidade, metodo da amostragem, normas fundamentais e recursos. 

• Controle de qualidade das atividades. 

• Unidades de auditoria interna das entidades da Administrac;ao lndireta. 

16 Estados e municipios devem seguir as disposic;:oes previstas nas Constituic;:oes Estaduais, 
conforme art. 75 da Constitui9ao Federal. 
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A Controladoria Geral da Uniao, entretanto, nao possui o poder de julgamento 

de contas, cabendo-se este ao controle externo. Entretanto, uma das finalidades 

previstas no artigo 7 4 da Constituigao Federal trata justamente do apoio que o 

sistema de controle interne deve oferecer ao controle externo. Desta forma, ambos 

caminham juntos na fiscalizagao da boa gestao do patrimonio publico. 

2.5.2 Controle externo na administragao publica segundo a Constituigao Federal 

Esta forma de controle diferencia-se do controle interne pelo agente 

fiscalizador nao ser o proprio Poder Executive, mas o Poder Legislative. 0 controle 

externo no ambito governamental e uma prerrogativa das Casas Legislativas, 

conforme determina a Constituigao Federal de 1988, artigos 70 e 71 , devendo 

acontecer com o auxilio do Tribunal de Contas da Uniao, ao qual compete realizar os 

procedimentos tecnicos para fiscalizar, julgar ou apreciar as contas dos ordenadores 

de despesa publica federal17
. 

Alem das disposig6es constitucionais, a Lei 4.320/64 e a Lei Complementar 

1 01/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) tambem apontam para execugao do 

controle externo atraves do Poder Legislative. Apresenta-se a seguir urn resumo das 

atribuig6es do Tribunal de Contas da Uniao, no quadro 04. 

17 Assim como no controle interne, as Constituigoes Estaduais disciplinam a execugao do 
controle externo nas esferas estaduais e municipais. 
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Q d A. ua ro 04- tnbuic6es constitucionais do Tribunal de Contas 

No ATRIBUICAO FUNDAMENTO 
CONSTITUCIONAL 

1 Julgar as contas dos administradores e demais Art. 33, § 2° e art. 71, II responsaveis por dinheiro, bens e valores publicos. 

2 Fiscalizar as aplica96es de subven96es e a renuncia de 
Art. 70 receitas. 

3 Apreciar as contas anuais dopresidente da Republica. Art. 71, I 

4 Apreciar a legalidade dos atos de admissao de pessoal e Art. 71, Ill 
de concessao de aposentadorias, reformas e pens6es. 

5 Realizar inspe96es e auditorias por iniciativa propria ou por 
solicitacao do ConQresso Nacional Art. 71 IV 

6 
Fiscalizar as contas nacionais das empresas Art. 71 V 
supranacionais. 

7 Fiscalizar a aplica9ao de recursos da Uniao repassados a Art. 71, VI 
estados, ao Distrito Federal e a municfpios. 

8 
Prestar informa96es ao Congresso Nacional sobre Art. 71, VII 
fiscalizacoes realizadas. 

9 
Aplicar san96es e determinar a corre9ao de ilegalidades e Art. 71, VIII a XI 
irreQularidades em atos e contratos. 
Emitir pronunciamento conclusive, por solicita9ao da 

10 Comissao Mista Permanente de Senadores e Deputados, Art. 72, § 1 o 
sobre despesas nao autorizadas. 
Apurar denuncias apresentadas por qualquer cidadao, 

11 partido polftico, associa9ao ou sindicato sobre Art. 72, § 2° 
irreaularidades ou ileaalidades. 
Fixar os coeficientes dos fundos de participa9ao dos 

12 
estados, do Distrito Federal e dos municfpios e fiscalizar a Art. 161, § unico 
entrega dos recursos aos governos estaduais e as 
prefeituras. 

·Hl Fonte. SPECK (2000, p. 81-82, c1tado por SILVA, 2009, p. 39) 

0 quadro 04 auxilia na compreensao dos poderes do Tribunal de Contas da 

Uniao: julgamento, fiscalizagao, apreciagao e controle de ag6es. Diferentemente do 

sistema de controle interno, aqui existe a forga de julgamento e a aplicagao de 

sang6es aos administradores. Contudo, nao cabe ao Tribunal de Contas julgar as 

contas dos chefes de Estado, mas apenas verificar sua adequabilidade, emitindo urn 

parecer para o Congresso Nacional, que detem a forga de julgamento neste caso. 

Urn item em especffico constante do quadro 04 mostra a atribuigao do 

Tribunal de Contas da Uniao em fiscalizar a aplicagao de recursos da Uniao 

18 SPECK, Bruno Wilhelm. lnova~ao e rotina no Tribunal de Contas da Uniao: o papel da 
instituh;:ao superior de controle financeiro no sistema politico-administrativo do Brasil. Sao Paulo: 
Konrad-Adenauer-Stiftung, 2000. 
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repassados a estados, ao Distrito Federal e a municfpios. Entretanto, de que forma 

sao repassados tais recursos? 

No intuito de obter maior aproxima9ao com o objetivo geral deste trabalho, 

sao apresentados a seguir os principais instrumentos jurfdicos firmados entre 6rgaos 

publicos ou entre a administra9ao publica e uma entidade privada, que envolva 

repasse de recursos publicos para a execu9ao de urn determinado objeto. 

2.6. PRINCIPAlS INSTRUMENTOS JURfDICOS CELEBRADOS ENTRE ORGAOS 

PUBLICOS 

A tim de regulamentar os repasses de recursos publicos realizados entre 

entes da federa9ao, 6rgaos da administra9ao direta e indireta e para institui96es sem 

fins lucrativos, sao utilizados alguns instrumentos jurfdicos, cada qual com sua 

especifica9ao. 

Em suma, tais instrumentos jurfdicos sao regulados pelo Decreta 6170/2007, 

pela Portaria lnterministerial 127/2008 - MP/MF/MCT (que normatiza o decreta 

6170/2007) e pela Lei 8666/1993 - Lei das Licita96es e Contratos. Ha tambem a 

lnstru9ao Normativa 01/97-STN, que dispoe sabre a celebra9ao de convenios e a Lei 

9790/1999 que trata da institui9ao do termo de parceria. 

Oentre OS instrumentos jurfdicos, destacam-se (a) OS convenios; (b) OS 

contratos; (c) os contratos de repasse e; (d) os termos de parceria. A seguir as 

defini96es e caracterfsticas de cada instrumento. 

2.6.1 Convenios 

Os convenios, enquanto uma das formas do Poder Publico de se associar 

com outras entidades (publicas ou privadas), consagra os mesmos objetivos dos 

partfcipes envolvidos. Di Pietro (2002, p. 190) mostra tal entendimento ao dizer que 

"no convenio, os partfcipes objetivam a obten9ao de urn resultado comum, ou seja, 

urn estudo, urn ato jurfdico, urn projeto, uma obra, urn servi90 tecnico, uma inven9ao 

etc., que serao usufrufdos par todos os partfcipes". 
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0 mesmo raciocfnio e apresentado por Violin (2006, p. 193), quando diz que 

no convenio "ha partfcipes com as mesmas pretens6es: interesses comuns e 

coincidentes. ( ... ) nao ha pre9o ou remunera9ao, mas apenas mutua coopera9ao". 

Destaca-se nesta manifesta9ao o esclarecimento de que nenhuma das partes 

relacionadas obtera Iueras na execu9ao dos convenios. 

Dentre a legisla9ao que envolve o tema19
, ve-se que os conceitos sao fieis 

aos ja apresentados. A mais recente publica9ao e a Portaria lnterministerial 

127/2008- MP/MF/MCT, no Artigo 1°, § 1°, que trata do tema conforme segue: 

VI - convenio - acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline 
a transferencia de recursos financeiros de dota96es consignadas nos 
Or9amentos Fiscal e da Seguridade Social da Uniao e tenha como partfcipe, 
de urn lado, 6rgao ou entidade da administra({ao publica federal, direta ou 
indireta, e, de outro lado, 6rgao ou entidade da administra({ao publica 
estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades 
privadas sem fins lucrativos, visando a execu(_{ao de programa de governo, 
envolvendo a realiza({ao de projeto, atividade, servi9o, aquisi9ao de bens ou 
evento de interesse recfproco, em regime de mutua coopera9ao. 
(PORT ARIA INTERMINISTERIAL 127/2008- MP/MF/MCT). 

A portaria apresenta convenio como um instrumento jurfdico firmado entre 

partfcipes a fim de conjugar interesses recfprocos na aquisi9ao de bens, servi9os 

eventos ou realiza9ao de atividades. Ressalta-se a possibilidade de um partfcipe ser, 

inclusive, um ente nao integrante do Poder Publico, mas uma entidade privada sem 

fins lucrativos. 

A mutua coopera9ao presente na legisla9ao e tratada por Di Pietro (2002, p. 

190) como "repasse de verbas, uso de equipamentos, de recursos humanos e 

materiais, de im6veis, de know-howe outros; por isso mesmo, no convenio nao se 

cogita de pre90 ou remunera9ao". Observam-se interesses comuns, por exemplo, na 

rela9ao existente entre duas Universidades Federais que almejam executar 

determinada pesquisa conjuntamente e, para isso, uma contribui com recursos 

financeiros e outra, com os equipamentos necessaries. 

Os convenios firmados em ambito federal sao disciplinados inicialmente pela 

Lei 8.666/93 - Lei de Licita96es e contratos, que traz em seu artigo 116 a 

necessidade de aprova9ao destes pela Administra9ao Publica, e que devem ser 

compostos minimamente por plano de trabalho que detalhe suas pretens6es, 

19 Legisla({aO em ambito federal. 
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identifica9ao do objeto e das metas a serem atingidas, etapas e fases de execu9ao e 

cronograma financeiro. 

A Lei 8.666/93 tambem dispoe de quesitos relacionados ao assunto que 

foram mais bern detalhados pela Legisla9ao Federal que a sucede, com destaque 

para a lnstru9ao Normativa 01/97- STN, que alem de trazer os preceitos da Lei das 

Licita96es, tratou de detalhes a serem observados na formaliza9ao, execu9ao e 

presta9ao de contas dos convenios. 

Em 2007, o Decreta 6.170/2007 disciplinou a execu9ao dos convenios na 

esfera federal, inovando ao trazer a necessidade de cadastramento das entidades 

sem fins lucrativos no Sistema de Gestao de Convenios e Contratos de Repasse -

SICONV. Na mesma linha, a tim de estabelecer normas para a execu9ao do referido 

Decreta, a Portaria lnterministerial 127/2008- MP/MF/MCT e publicada. 

As disposi96es especfficas de cada regulamenta9ao que envolve a 

celebra9ao, execu9ao e presta9ao de contas dos convenios firmados pela 

Administra9ao Publica Federal serao tratadas com mais detalhes no capitulo 4. 

2.6.2 Contratos 

Os contratos firmados pelo Poder Publico, os ditos contratos administrativos, 

sao regulados pela Lei 8.666/93. Conforme entendimento de Di Pietro (2002, p. 

190), diferentemente dos convenios, nos contratos administrativos nao existe a 

convergencia de interesses pelos partfcipes: "no contrato ha sempre duas partes 

(podendo ter mais de dais signatarios), uma que pretende o objeto do ajuste (a obra, 

o servi9o, etc.), a outra que pretende a contrapresta9ao correspondents (o pre9o, ou 

qualquer outra van tag em)". 

0 mesmo entendimento apresenta Violin (2006, p. 193) quando define o 

contrato administrativo: "e um ajuste que a Administra9ao Publica celebra com 

terceiros para consecu9ao de objetivos de interesse publico. Aplicam-se a eles as 

normas de direito publico, e supletivamente os princfpios da teoria geral dos 

contratos e as disposi96es de direito privado". 

Contratos firmados pela Administra9ao Publica atendem, antes de tudo, a 

duas necessidades distintas: a satisfa9ao da necessidade do contratante e a 
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obtengao de lucros por parte do prestador de servigos. Para tanto, a Administragao 

Publica se vale de prerrogativas existentes no artigo 58 da Lei 8.666/93, chamadas 

por Violin (2006, p. 183) de "clausulas exorbitantes". Segue o disposto no artigo 

citado: 

Art. 58. 0 regime juridico dos contratos administrativos instituido por esta 
Lei confere a Administra9ao, em rela9ao a eles, a prerrogativa de: 
I - modifica-los, unilateralmente, para melhor adequa9ao as finalidades de 
interesse publico, respeitados os direitos do contratado; 
II - rescindi-los, unilateralmente, nos casas especificados no inciso I do art. 
79 desta Lei; 
Ill - fiscalizar-lhes a execu9ao; 
IV- aplicar san96es motivadas pela inexecu9ao total ou parcial do ajuste; 
V - nos casas de servi9os essenciais, ocupar provisoriamente bens m6veis, 
im6veis, pessoal e servi9os vinculados ao objeto do contrato, na hip6tese da 
necessidade de acautelar apura9ao administrativa de faltas contratuais pelo 
contratado, bem como na hip6tese de rescisao do contrato administrativo. 
(LEI 8.666 de 21 de junho de 1993). 

Os incisos citados conferem a administragao publica alguns criterios que a 

salvaguardam, enquanto detentora do capital envolvido na contratagao, podendo 

modificar ou rescindir unilateralmente os contratos firmados, alem de fiscalizar a 

execugao do objeto contratado e aplicar sangoes (como multa e suspensao do 

dire ito de contratar com a Administragao) quando verificada a nao execugao de 

maneira plena do objeto contratado. 

Antevendo a contratagao, a Administragao Publica deve executar o 

procedimento licitat6rio, a tim de selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administragao para o atendimento de suas necessidades, segundo dispositivo 

constitucional que se segue: 

Art. 37. A administra9ao publica direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos 
principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiencia e, tambem, ao seguinte: ( ... ) 
XXI - ressalvados os casas especificados na legisla9ao, as obras, servi9os, 
compras e aliena96es serao contratados mediante processo de licita9ao 
publica que assegure igualdade de condi96es a todos os concorrentes, com 
clausulas que estabele9am obriga96es de pagamento, mantidas as 
condi96es efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitira 
as exigencias de qualifica9ao tecnica e econ6mica indispensaveis a garantia 
do cumprimento das obriga96es. (CONSTITUIQAO FEDERAL, 1988) 
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0 inciso XXI do Artigo 37 da Constituigao Federal mostra a preocupagao do 

constituinte em ofertar as mesmas condig6es a todos os concorrentes que se 

habilitarem a disputar a contratagao com a Administragao Publica, em atendimento 

aos princfpios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiencia, citados no 

caput do artigo. Os casos especfficos ressalvados no inciso XXI estao relacionados 

na Lei 8.666/93, artigos 24 e 25- dispensas de licitagao e inexigibilidades. 

Os artigos 54 a 80 da Lei 8.666/93 disciplinam as normas para formalizagao, 

execugao, eventual rescisao dos contratos firmados. Nao se falam nestes artigos 

acerca da necessidade de prestagao de contas, ate porque, sendo os objetivos 

divergentes atendidos (fornecimento do bern ou servigo versus contraprestagao), 

encerra-se a relagao entre as partes. 

Entretanto, uma situagao especffica trazida pela Lei 8.958/1994 levanta a 

obrigatoriedade de prestagao de contas em urn tipo de contrato firmado pela 

Administragao: quando de urn lado ha uma lnstituigao Federal de Ensino Superior e, 

do outro lado existe uma Fundagao de Apoio. 

Art. 3Q Na execugao de convenios, contratos, acordos e/ou ajustes que 
envolvam a aplicagao de recursos publicos, as fundagoes contratadas na 
forma desta lei serao obrigadas a: 
I - observar a legislagao federal que institui normas para licitagoes e 
contratos da administragao publica, referentes a contratagao de obras, 
compras e servigos; 
II - prestar contas dos recursos aplicados aos 6rgaos publicos financiadores; 
Ill - submeter-se ao controle finalfstico e de gestao pelo 6rgao maximo da 
lnstituigao Federal de Ensino ou similar da entidade contratante; 
IV - submeter-se a fiscalizagao da execugao dos contratos de que trata esta 
lei pelo Tribunal de Contas da Uniao e pelo 6rgao de controle interno 
competente. (LEI 8.958 de 20 de dezembro de 1994) 

Nao obstante a necessidade de prestar contas pelos convenios, tambem os 

contratos firmados devem ter sua regularidade verificada pelo 6rgao publico 

financiador. Alem disso, tais contratos sao tambem objeto de verificagao do Tribunal 

de Contas da Uniao, 6rgao que executa a o controle externo da Administragao 

Publica20
. Contudo, diferentemente do que ocorre nos convenios, nem a Lei 

8.666/93, nem a Lei 8.958/94 detalham a forma de como esta prestagao de contas 

deve ser apresentada. Maiores aprofundamentos sobre o assunto serao feitos no 

capftulo 4. 

20 Vide item 2.5.2. 
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2.6.:3 Contratos de Repasse 

Em ambito federal, a Portaria lnterministerial 127/2008 - MP/MF/MCT, no 

Artigo 1 °, § 1 °, inciso II, conceitua o contrato de repasse da seguinte forma: 

"instrumento administrativo por meio do qual a transferencia dos recursos financeiros 

se processa por intermedio de instituigao ou agente financeiro publico federal, 

atuando como mandatario da Uniao." 

A mesma legislagao preve que a formalizagao do contrato de repasse devera 

acontecer da mesma forma com que se ocorre na formalizagao dos convenios. 

Assim como os convenios, os contratos de repasse sao caracterizados pela simetria 

nos interesses dos partfcipes. Entretanto, ha a peculiaridade operacional da 

transferencia de recursos ocorrer atraves de urn agente financeiro publico federal 

que atua como mandatario da Uniao. Ou seja, o Governo Federal repassa o recurso 

ao agente financeiro, que por sua vez realizara a transferencia deste para o 6rgao 

publico contratado que efetuara as atividades. 

A Controladoria Geral da Uniao - CGU (2005, p. 1 09), define o contrato de 

repasse conforme segue: "e o instrumento utilizado para transferencia de recursos 

financeiros da Uniao para os entes da Federagao, por intermedio de instituigao 

financeira oficial federal (Caixa Economica Federal e Banco do Brasil), sendo uma 

das atribuigoes dessas instituigoes, atuar como mandataria da Uniao no 

acompanhamento da aplicagao dos recursos previamente a liberagao das parcelas". 

Atraves desta conceituagao, observa-se que a fiscalizagao dos recursos auferidos 

pela contratada sera realizada pela propria instituigao financeira, e nao pela Uniao 

que concede o recurso. 

2.6.4 Termo de Parceria 

Exclusivamente com entidades sem fins lucrativos classificadas como 

OSCIP's (Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico), o Poder Publico 

pode firmar os termos de parceria. 

Compoem o quadro das OSCIP's as instituigoes que solicitam tal titulagao e 

executam atividades constantes na Lei 9790/1999, voltadas a assistencia social, 
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saude, educagao, defesa de direitos humanos, promogao de voluntariado, defesa do 

consumidor ou de combate a tome. 

Barbosa disp6e o que se segue: 

Os termos de parceria, institufdos pela Lei 9790/1999 como instrumentos de 
cooperagao entre o setor publico e as organizagoes da sociedade civil de 
interesse publico qualificadas como OSCIP's, tern todas as caracterfsticas 
assinaladas pela doutrina para caracterizagao dos convenios. Trata-se, de 
fato, de instrumento concebido para o fomento e realizagao de projetos de 
interesse publico. (BARBOSA, 2007, p. 501) 

0 pensamento apresentado sugere que convenios e termos de parcerias 

possuem a mesma finalidade. Entretanto, Violin (2006, p. 217) diz que "o termo de 

parceria tambem foi criado com intuito de urn maior controle de resultados, ao inves 

dos convenios, cujo controle e preponderante na forma de aplicagao dos recursos". 

Nota-se, portanto, que o termo de parceria pretende dar maior agilidade na 

relagao entre as entidades sem fins lucrativos e o poder publico, focando-se tanto 

mais nos resultados, que sao medidos por indicadores de resultados, conforme art. 

1 0, § 2 °, inciso Ill, da Lei 9790/1999. 

A aplicagao de recursos tambem se diferencia dos convenios, conforme cita 

Barbosa (2007, p. 513): "a aplicagao de recursos publicos para a aquisigao de bens 

ou servigos tratando-se de convenios observa criterios analogos aos estabelecidos 

pela Lei 8666/1993. Em relagao aos termos de parceria exige-se a publicagao de 

regulamento seguindo os princfpios gerais aplicaveis". 

Os termos de parceria sao disciplinados pelo Decreta 3100/1999 e, outra 

singularidade apresentada, que 0 diferencia dos convenios, e 0 carater facultativo 

para execugao de concursos de projetos, quando da escolha da entidade parceira21
. 

Para tal escolha, tambem devera ser realizada consulta ao Conselho de Polfticas 

Publicas competente, quando houver.22 

Apesar das vantagens apresentadas para a execugao do termo de parceria, o 

artigo 2° da Lei 9790/1999 profbe o enquadramento como OSCIP de diversas 

atividades, dentre elas, as fundag6es publicas e as fundag6es, sociedades civis ou 

21 Art. 23 do Decreta 3100/1999. 
22 Art. 10 do Decreta 3100/1999. 
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associa96es de direito privado criadas por 6rgaos publicos. Fica, assim, restrita a 

tais atividades a celebra9ao do termo de parceria. 

2.7. PRINCIPAlS PARCERIAS ENTRE PUBLICO E PRIVADO 

Os instrumentos jurfdicos citados no item anterior sao passfveis de serem 

firmados entre 6rgaos publicos e institui96es sem fins lucrativos. Esta rela9ao 

estabelecida entre o "publico" e o "privado", preconiza a parceria que pode existir 

entre essas partes. DiPietro trata dessa parceria conforme segue: 

A parceria pode servir a variados objetivos e formalizar-se por diferentes 
instrumentos jurfdicos. Ela pode ser utilizada como: 
a. forma de delega~ao da execUI;:ao de servic;:os publicos a particulares, 
pelos instrumentos da concessao [ ... ]de servic;:o publico; 
b. meio de fomento a iniciativa privada de interesse publico, efetivando-se 
por meio de convenio ou contrato de gestao23

; 

c. forma de coopera~ao do particular na execuc;:ao de atividades pr6prias 
da Administrac;:ao Publica, pelo instrumento da terceirizac;:ao (contratos de 
obras e servic;:os por meio de empreitada); 
d. instrumento de desburocratiza~ao e de instaurac;:ao da chamada 
Administrac;:ao Publica gerencial, por meio dos contratos de gestao24

• 

(DI PIETRO, 2002, p. 34} 

Observa-se na cita9ao apresentada, que a rela9ao entre o poder publico e as 

institui96es de natureza privada, em suma, desvia os fins das entidades publicas: o 

desaparelhamento do Estado o obriga a procurar meios que fa9am com que os 

servi9os publicos continuem sendo executados e, a transferencia da execu9ao a 

iniciativa privada e uma das hip6teses que nao se pode descartar. 

Tendo sido apresentados os possfveis instrumentos jurfdicos que executam a 

transferencia de responsabilidade do poder publico as entidades privadas 

23 Contrato de gestao presente nesta citac;:ao e apresentado pela propria autora, como sendo 
uma nova nomenclatura para o termo de parceria, ja exposto neste trabalho. A diferenc;:a e que o 
contrato de gestao e firmado com 'Organizac;:oes Sociais' e o termo de parceria, firmado com as 
'OSCIPs'. Sabre a esta similaridade, a autora versa: "0 objetivo em ambas as entidades eo mesmo: 
instituir parceria entre o poder publico e uma organizac;:ao nao governamental qualificada pelo poder 
publico [ ... ]. 0 instrumento e praticamente o mesmo, apenas recebendo denominac;:oes diversas pelo 
legislador. Trata-se de miscelanea terminol6gica para designar entidades que, em termos genericos, 
apresentam caracterfsticas muito semelhantes e que, por isso mesmo, mereciam submeter-se ao 
mesmo regime jurfdico". (DI PIETRO, 2002, p. 21 0} 

24 Vide nota anterior. 
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(cornvenios, contratos e termos de parceria), apresentam-se a seguir, as duas 

principais modalidades de parcerias: (a) concessoes e (b) terceirizagoes. 

2.7.1 Concessoes 

Concessao de servigo publico e, segundo a Lei 8987/1995, artigo 2°, inciso II: 

"a delegagao de sua prestagao, feita pelo poder concedente, mediante licitagao, na 

modalidade de concorrencia, a pessoa jurfdica ou cons6rcio de empresas que 

demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo 

determinado". 

0 conceito apresentado traz em si a ideia de que o Poder Publico repassara a 

outrem, uma atividade que seria de sua competencia realizar. Tambem ha o 

entendimento da existencia de Iuera por parte do concessionario. Di Pietro (2002, p. 

75) lembra, pais, que a legislagao preve o desenvolvimento da atividade pela 

iniciativa privada "mediante tarifa paga pelo usuario ou outra forma de remuneragao 

decorrente da exploragao do servigo". 

Camara (2007, p. 159) diz que "ja faz muito tempo que as concessoes sao 

utilizadas pelo Estado como mecanismo para conseguir cooptar a participagao de 

empreendedores privados no desenvolvimento de uma dada atividade, sem abrir 

mao do poder de intervir sabre ela". Ou seja, a concessao de urn servigo publico e 

realizada, mas o Estado continua detendo poder sabre ele, controlando e 

fiscalizando. 

Estradas e servigos de telecomunicagao sao exemplos de concessoes 

realizadas pelo Poder Publico. Entretanto, nao sao todos os servigos prestados pelo 

Estado que pod em ser objetos de concessao. Di Pietro (2002, p. 71) diz que apenas 

"os servigos publicos comerciais e industriais do Estado sao os que se prestam a 
exploragao concessao". Desta forma, servigos que nao possuem carater 

remunerat6rio por parte de seus usuarios, (como limpeza de ruas, por exemplo), nao 

podem ser concedidos. 
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2.7.2 Terceirizagoes 

Di Pietro (2002, p. 174) trata terceirizagao como "contratagao, por 

determinada empresa, de servigos de terceiro para o desempenho de atividades

meio. [ ... ] Suas principais vantagens seriam a especializagao da empresa 

contratada, a possibilidade de a empresa tomadora do servigo concentrar-se na 

execugao de suas atividades-fim, [ ... ] a simplificagao da estrutura empresarial". A 

autora apresenta a vantagem da terceirizagao pelo 6rgao publico, que pode se focar 

tao somente em suas finalidades precfpuas. 

0 Decreta-Lei 200 de 25 de fevereiro 1967 ja tratava deste assunto, conforms 

art. 10, § 7°: 

Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenac;:ao, 
supervisao e controle e com o objetivo de impedir o crescimento 
desmesurado da maquina administrativa, a Administrac;:ao procurara 
desobrigar-se da realizac;:ao material de tarefas executivas, recorrendo, 
sempre que possfvel, a execuc;:ao indireta, mediante contrato, desde que 
exista, na area, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada 
a desempenhar os encargos de execuc;:ao. (DECRETO-LEI 200 de 25 de 
fevereiro de 1967) 

Nota-se que a terceirizagao e urn instituto utilizado pela administragao publica 

com o intuito de deter o crescimento "desmesurado" da administragao publica, em 

especial, do quadro de pessoal. Ao se falar em terceirizagao, fala-se em utilizagao 

de servigos de pessoas. 

Ferraz (2007, p. 5) mostra este pensamento ao conceituar o assunto: "e o 

termo designative das diversas formas de trespasse de atividades pr6prias de uma 

pessoa a outra. Numa acepgao mais restrita, compreende os ajustes pelos quais se 

busca a alocagao de servigos, a contratagao de pessoal por interposta pessoa, para 

que sejam supridas necessidades, transit6rias ou permanentes, do servigo." Em 

resumo, a terceirizagao de que tratam os autores refere-se a de mao-de-obra. 

0 mesmo autor aponta, contudo, o grande problema surgido em torno da 

terceirizagao. Segue manifestagao de Ferraz (2007, p. 7): "sua utilizagao como 

valvula de escape a realizagao de concursos publicos, com vistas a contornar a 

regra do art. 37, II da Constituigao". 0 problema apontado da conta de que ha urn 

desvirtuamento desta modalidade, que inicialmente seria prevista para fazer com 
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que a Administragao Publica se ocupasse de servigos estritamente relacionados com 

seus fins. 

Assim como na concessao, observa-se no instituto da terceirizagao o repasse 

de atividades que inicialmente seriam desempenhadas pelo Poder Publico, para 

instituig6es privadas. Os instrumentos utilizados para execugao dessas parcerias 

sao os ja apresentados. 

2.8. RELACAO ENTRE INSTITUICOES FEDERAlS DE ENSINO SUPERIOR E 

FUNDACOES DE APOIO 

Dentre as varias parcerias existentes na sociedade entre instituig6es publicas 

e privadas, apresenta-se a relagao foco deste trabalho: os entes publicos de 

educagao superior e as fundag6es de apoio ao ensino, pesquisa e extensao. Uma 

abordagem qualitativa de tais fundag6es de apoio no ambito da educagao superior 

no Brasil apresenta os posicionamentos favoraveis e contrarios a esta controversa 

relagao. 

De antemao, pautado no posicionamento de Di Pietro (2002, p. 230), conclui

se que o relacionamento entre tais partes e problematico: "do ponto de vista jurfdico, 

e diffcil enquadrar o tipo de relacionamento entre a fundagao de apoio e a entidade 

publica beneficiaria, provavelmente porque nao se encaixa nas formulas conhecidas 

e disciplinadas pelo Direito". Assim, nota-se que a relagao existente entre as partes 

nao se enquadra nas formas apresentadas no item anterior: concessao e 

terceirizagao. 

Fundag6es, conforme preceitua o C6digo Civil de 2002, sao aquelas 

instituig6es sem finalidade lucrativa, criadas a partir da doagao de um patrimonio, 

para finalidade morais, religiosos, culturais ou de assistencia (Lei 1 0.406/2002, art. 

62 a 69). As fundag6es de apoio as universidades publicas devem ser enquadradas 

neste contexto. Entretanto, a origem de tais fundag6es por si s6 ja leva a contradigao 

desta finalidade. 

Posicionamentos favoraveis as fundag6es de apoio dao conta de que tais 

entidades sao necessarias para o atendimento a contento das necessidades da 

sociedade, nao substituindo, mas auxiliando o poder publico: 
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[ ... ] e bam que se ressalte que se enganam aqueles que dizem que as 
fundac;oes de apoio sao instrumentos de privatizac;ao dos servic;os publicos 
reservados as entidades apoiadas. Elas nao tern e nunca tiveram o 
prop6sito de substitufrem suas parceiras, mas agem com o unico objetivo de 
colaborar com elas. Onde os brac;os daquelas nao alcanc;am para 
desenvolverem as suas atividades, ou se alcanc;am atuam deficitariamente, 
as fundac;oes de apoio suprem-nas em suas deficiencias. [ ... ] 
Sem nenhum exagero. Sem elas, nao e que o Estado encontraria 
dificuldades na prestac;ao dos servic;os que lhe cabem; o Estado nao teria 
condic;oes de funcionamento de modo a se manter como legftimo 
aparadouro das necessidades sociais. (ALVES, 2006, p. 23) 

Como visto, o entrave da maquina publica e avocado quando se deseja 

justificar a atuagao de tais fundagoes de apoio. Da mesma forma a autonomia 

universitaria presente no art. 207 da Constituigao Federal e citada por Diniz (2006, p. 

29): "as atividades-fim das fundagoes de apoio buscam seu fundamento no proprio 

texto da Constituigao Federal, que traz princfpios e regras significativos para 

compreensao do fenomeno. No art. 20, ha a vinculagao da autonomia universitaria 

com o ensino, a pesquisa e a extensao, que sao objetos nftidos das fundagoes de 

apoio". 

No intuito de regulamentar esta relagao, a Lei 8958/1994 tratou de 

estabelecer criterios especfficos a serem adotados pelas partes, tais como a 

contratagao das fundagoes de apoio mediante dispensa de licitagao, para fins de 

desenvolvimento institucional25
; participagao de servidores nas atividades de forma 

esporadica; a proibigao de contratagao de mao de obra administrativa, docentes e 

pesquisadores de natureza permanente; a obrigatoriedade de prestagao de contas 

em convenios e contratos firmados. Todavia, a realidade encontrada na relagao 

entre fundagoes de apoio e instituigoes federais de ensino superior nao e a 

esperada, destoando daquilo seria o ideal. 

Resultado de uma extensa auditoria realizada em diversas instituigoes de 

ensino superior no Brasil e suas fundagoes de apoio, o Tribunal de Contas da Uniao 

expediu o Ac6rdao 2731/2008-Pienario, o qual apresenta o relat6rio das 

constatagoes e analises realizadas. Conforme ja citado, a historicidade das 

fundagoes de apoio consegue justificar as irregularidades existentes. Consta neste 

ac6rdao a origem das fundagoes de apoio: 

25 A Lei 8666/1993 traz em seu artigo 24, inciso XIII a possibilidade do Poder Publico 
contratar atraves de dispensa de licitac;ao, "instituic;ao brasileira incumbida regimental ou 
estatutariamente da pesquisa, ensino ou do desenvolvimento institucional [ ... ]". 
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3.1 As funda96es de apoio aparecem no cenario nacional ainda na decada 
de 70. 0 objetivo precfpuo das universidades brasileiras na contrata9ao 
dessas entidades era assegurar maior autonomia administrativa, sobretudo 
na gestao de atividades de pesquisa. Pessoas jurfdicas de direito privado, 
as funda96es possufam enorme flexibilidade na gestao de compras, 
importa96es, contrata9ao de pessoal celetista e presta9ao de contas, 
conferindo maior agilidade na presta9ao de servi9os. Na decada de 90, 
transformaram-se, tambem, em vefculos de capta9ao de recursos fora dos 
or9amentos das universidades, destinados, sobretudo, a complementa9ao 
salarial de servidores e ao refor9o dos escassos or9amentos dos 
departamentos universitarios. (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNI.~.O. 2008) 

Nota-se que a finalidade inicial das fundag6es de apoio era de garantir maior 

flexibilidade nas atividades administrativas das instituic;oes federais. Oeste quadro, a 

atuac;ao das fundac;oes evoluiu para uma representac;ao significativa no quadro 

funcional das instituic;oes de ensino, tambem atuando na captac;ao de recursos. 

0 Ac6rdao 2731/2008-Pienario, do TCU, traz ainda que "segundo o Portal da 

SESu/MEC, existem no Brasil 60 IFES26 (55 universidades, 1 faculdade e 4 Centros 

de Educac;ao Tecnol6gica) e 111 fundac;oes de apoio com credenciamento valido 

junto ao MEC/MCT". 

Santos eta/ descrevem a atual finalidade das fundac;oes de apoio: 

As Funda96es de Apoio sao entidades credenciadas e habilitadas a 
prestarem servi9os de gerenciamento administrative e financeiro para a 
execu9ao de projetos de ensino, pesquisa e extensao das institui96es 
federais de ensino superior. Para exercerem essa fun9ao, as funda96es 
utilizam contratos, convenios, acordos e ajustes, cuja fonte de recursos 
pode ser de organismos publicos ou privados, nacionais ou internacionais. 
Observando o funcionamento das Funda96es de Apoio, as atividades 
basicas dessas institui96es estao descritas a seguir: captar recursos par 
meio de projetos, de doa96es e de aplica96es financeiras; planejar a 
utiliza9ao de recursos; controlar o patrimonio; executar compras de 
materiais e servi9os; controlar os recursos humanos; registrar as 
transa96es; controlar recebimentos e a execu9ao de pagamentos; executar 
compras de materiais e servi9os. (SANTOS eta/., 2008, p. 48) 

0 desvirtuamento da finalidade das fundac;oes de apoio tambem e 

denunciado por Di Pietro: 

26 lnstitui96es Federais de Ensino Superior 
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Embora haja diferengas entre umas e outras entidades de apoio, elas 
obedecem, em regra, a determinado padrao. Com efeito, a cooperagao com 
a Administragao se da, em regra, par meio de convenios, pelos quais se 
verifica que praticamente se confundem em uma s6 as atividades que as 
partes conveniadas exercem; o ente de apoio exerce atividades pr6prias da 
entidade com a qual celebra o convenio, tendo inseridas tais atividades no 
respective estatuto, entre os seus objetivos institucionais. (DI PIETRO, 
2002, p. 230) 

0 comentario da autora mostra que as fundag6es de apoio exercem as 

fungoes que as instituig6es de ensino superior deveriam fazer, e nao fazem. A autora 

Di Pietro (2002, p. 230) continua: "a grande dificuldade no exame das entidades de 

apoio esta no propagado (mas ainda nao comprovado) fato de que elas produzem 

bans resultados para as entidades publicas junto as quais atuam; por outras 

palavras, a alegagao e ada eficiencia". 

As crfticas levantadas por tais autores fazem eco quando sao apresentadas 

as irregularidades encontradas na auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da 

Uniao, apontadas no Ac6rdao 2731/2008 - Plenario. Destacam-se a seguir as 

constatag6es de tal trabalho de auditoria nas instituigoes auditadas: 
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[ ... ] a) os achados demonstram que a pratica da contratagao direta de 
fundagoes de apoio tem subvertido as hip6teses de dispensa de 
licita~ao pre vistas no art. 1 2 da lei de reg€mcia, em especial pelo usa 
elastica do conceito de desenvolvimento institucional.[ ... ] 
d) as fundagoes de apoio, em regra, nao tern observado os 
procedimentos previstos na Lei n2 8.666/93 nas contratagoes par elas 
efetivadas em projetos desenvolvidos com esteio na Lei n2 8.958/1994. 
e) sao frageis, quando nao inexistentes, os mecanismos de 
transparencia e de presta~ao de contas dos contratos/convenios firmados 
pelas IFES com suas fundagoes de apoio. 
f) os achados evidenciaram a debilidade do controle finalfstico e de gestao 
das fundagoes de apoio pelas instituigoes apoiadas e a ausencia de regras 
claras de relacionamento que possibilitem a efetividade deste controle. 
[ ... ] 
h) os requisites de participagao dos servidores das instituigoes federais 
contratantes - normas previamente aprovadas pelo 6rgao de diregao 
superior da instituigao, sem prejufzo de suas atribuigoes funcionais, fora da 
jornada de trabalho a que estao sujeitos, excetuada a colaboragao 
esporadica - tern sido desvirtuados pela aloca~ao continuada de 
servidores das IFES em projetos, com a percepgao perene de balsas e a 
caracterizagao de contraprestagao de servigos. 
i) os achados evidenciam que o pessoal contratado para os projetos, nao 
integrantes dos quadros da instituigao apoiada, tem sido muitas vezes 
deslocado para o exercfcio de atividades permanentes ou inerentes aos 
pianos de cargos das IFES, configurando a terceiriza~ao irregular de 
servi~os (burla a licitagao) e a contrata~ao indireta de pessoal (burla ao 
concurso publico). 
j) o institute do ressarcimento pelo usa de bens e servigos pr6prios da 
instituigao federal contratante, estatufdo no art. 62 da Lei n2 8.958/1994, tem 
sido constantemente solapado, quando nao esquecido, pelo 
estabelecimento de percentuais fixos de remuneragao sabre os valores 
contratados e pela sua retengao em contas privadas das fundagoes de 
apoio (fundos de apoio institucional), contrariando o princfpio da unidade 
de caixa que impoe o recolhimento de receitas publicas ao caixa unico do 
Tesouro Nacional.[ ... ] (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, 2008 - grifo 
nosso). 

Sao graves as constatagoes encontradas na auditoria realizada, o que 

demonstra que as fundagoes de apoio, ainda que representem uma forma de 

desburocratizagao do Estado, por vezes nao seguem princfpios basicos da 

Administragao Publica de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiencia. Contratagao de mao-de-obra sem concurso publico, aquisigoes sem 

previa licitagao, movimentagao extra-orgamento, utilizagao de mao-de-obra de 

servidores em pleno horario de trabalho, desenvolvimento de atividades que 

deveriam ser realizadas pelos pr6prios entes publicos. Sao todos exemplos de como 

as fundagoes de apoio tern executado suas atividades junto as instituigoes de ensino 

superior. 
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Urn ponto levantado, porem, eo que denota maior interesse par parte desse 

trabalho: a fragilidade na transparencia, controle e prestag6es de contas 

apresentadas par tais fundag6es de apoio as instituig6es de ensino, no tocante aos 

recursos encaminhados a ela para serem executados. No capitulo 4 serao 

apresentadas as constatag6es verificadas pela Unidade de Auditoria lnterna de uma 

lnstituigao Federal de Ensino Superior no tocante as prestag6es de contas de 

contratos e convenios firmados com sua Fundagao de Apoio, devendo, em seguida, 

serem realizados apontamentos que se fizerem pertinentes. 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

Para urn maior entendimento da defini<;ao metodol6gica deste trabalho, torna

se necessaria a explica<;ao do termo pesquisa. Segundo Gil (2002, p. 17), pesquisa 

e "[ ... ] o procedimento racional e sistematico que tern como objetivo proporcionar 

respostas aos problemas que sao propostos". Ja Marconi e Lakatos (2007, p. 157) 

definem pesquisa como "urn procedimento formal, com metoda de pensamento 

reflexivo, que requer urn tratamento cientffico e se constitui no caminho para 

conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais". 

Pesquisar significa procurar respostas, atraves da comprova<;ao cientffica, 

para aquila que se faz desconhecido. 0 conhecimento empfrico da Iugar ao 

conhecimento cientffico, a medida que a pesquisa vern comprovar, retificar, 

controverter ou anular determinadas ideias. 

3.1. TIPO DE PESQUISA E METODO DE PROCEDIMENTO 

0 tipo de pesquisa deste trabalho e a pesquisa explorat6ria que, segundo Gil 

(1996, p. 45), "tern como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 

com vista a torna-lo mais explfcito ou a construir hip6teses". Este trabalho tern como 

objetivo explorar uma situa<;ao concreta. 

Verifica-se tambem o carater dedutivo desta pesquisa, uma vez que, 

conforme observado na sequencia, seu intuito e observar se as premissas 

previamente estabelecidas estao sendo seguidas. Marconi e Lakatos (2007, p. 92) 

confirmam esta caracterfstica quando definem que no metoda dedutivo, "toda a 

informa<;ao ou conteudo fatual da conclusao ja estava, pelo menos implicitamente, 

nas premissas". 

Quanta ao metoda de procedimento, 0 modelo de pesquisa adotado e 0 

estudo de caso (ou metoda monografico), que conforme Gil (2002, p. 54), consiste 

no "estudo profundae exaustivo de urn ou poucos objetos, de maneira a permitir seu 

amplo e detalhado conhecimento". Lakatos define este metoda de procedimento 

como segue: 
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Partindo do principia de que qualquer caso que se estude em profundidade 
pode ser considerado representative de muitos outros ou ate de todos os 
casas semelhantes, o metoda monografico consiste no estudo de 
determinados indivfduos, profissoes, condi<;6es, instituigoes, grupos ou 
comunidades, com a finalidade de obter generalizagoes. A investigagao 
deve examinar o tema escolhido, observando todos os fatores que o 
influenciaram e analisando-o em todos os seus aspectos. (LAKATOS27

, 

1981, p. 33, citado par MARCONI e LAKATOS, 2007, p. 108) 

No entanto, a generalizagao citada pela autora e de diffcil realizagao, uma vez 

que o caso de uma determinada instituigao e amplamente detalhado, levando em 

conta o contexto e as caracterfsticas especfficos dela. Estudiosos tambem criticam o 

estudo de caso par demandar muito tempo para a finalizagao da pesquisa. 

Contudo, para a auditoria, o estudo de caso permite a maior proximidade 

entre os conhecimentos te6ricos e a pratica contabil, o que e de grande valia, haja 

vista que o proprio objetivo da ciencia, segundo Crozatti (2001, p. 01) e "prover 

conceitos e metodologias para o born ex ito da pratica". 

3.2. QUANTO AOS OBJETIVOS DO TRABALHO 

0 objetivo geral do trabalho e verificar a regularidade das prestagoes de 

contas em convenios e contratos encerrados em 2009, firmados entre uma IFES e 

uma Fundagao de apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensao, que foram apresentadas a 
Unidade de Auditoria lnterna da lnstituigao de Ensino Superior. 

Os objetivos especfficos sao: fundamentar teoricamente e demonstrar a 

relagao entre as lnstituigoes Federais de Ensino Superior no Brasil com as 

Fundagoes de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensao; apresentar as normas que 

regem a prestagao de contas dos convenios e contratos firmados entre entes 

publicos federais e instituigoes privadas sem fins lucrativos; verificar se as 

prestagoes de contas dos convenios e contratos firmados entre uma Fundagao de 

Apoio e uma IFES estao de acordo com a legislagao vigente a epoca do repasse e; 

propor as alteragoes necessarias para a correta prestagao de contas dos convenios 

e contratos verificados, em conformidade com a legislagao vigente a epoca do 

repasse. 

27 LAKATOS, Eva Maria. Sociologia geral. 4. ed. Sao Paulo: Atlas, 1981. 
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3.3. LEVANTAMENTO E TRATAMENTO DOS DADOS 

Esta pesquisa se pauta em documentagao indireta, qual seja, a ja existents 

na sociedade. Alem disso, segundo Marconi e Lakatos (2007, p. 176), "o 

levantamento de dados, primeiro passo de qualquer pesquisa cientifica, e feito de 

duas maneiras: pesquisa documental (ou de fontes primarias) e pesquisa 

bibliografica (ou de fontes secundarias)." Para o alcance dos objetivos pastas, sera 

realizada uma pesquisa explorat6ria em documentos e normativos, tanto de carater 

primario quanta secundario. 

Para o atendimento dos objetivos especfficos de fundamentagao te6rica da 

relagao entre as lnstituig6es Federais de Ensino Superior e as fundag6es de apoio, 

utiliza-se a pesquisa em fonte secundaria, ou pesquisa bibliografica, a qual conforme 

Marconi e Lakatos (2007, p. 185), "abrange toda bibliografia ja tornada publica em 

relagao ao tema de estudo, desde publicag6es avulsas, boletins, jornais, revistas, 

livros, pesquisas, monografias, teses, material cartograficos, etc.". A pesquisa 

bibliografica em questao pode ser observada no capitulo 2 deste trabalho. 

Em relagao aos demais objetivos especfficos, a pesquisa utilizada e a de 

fonte primaria, ou pesquisa documental, que, conforme as autoras supracitadas 

(2007, p. 176), caracteriza-se como aquela em que "a fonte de coleta de dados esta 

restrita a documentos, escritos ou nao". Podem ser fontes de documentos os 

arquivos publicos, como leis, offcios, publicag6es parlamentares, documentos 

jurfdicos, etc., ou de arquivos particulares, como relat6rios de instituig6es publicas ou 

de ordem privada. 

De posse de todos os documentos necessaries para a realizagao da 

verificagao da regularidade das prestag6es de contas em estudo, este trabalho 

elenca quais os criterios que devem ser seguidos para a correta demonstragao de 

transparencia na gestao dos recursos, relaciona aqueles que nao se mostraram 

atendidos, e sugestiona melhorias de corregao. 
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3.4. DELIMITAQAO ESPACIAL E TEMPORAL 

Em questao, a analise dos convenios e contratos firmados entre uma 

lnstituic;ao Federal de Ensino Superior localizada no Estado do Parana e uma das 

Fundac;oes de Apoio que trabalham em conjunto com ela. Sao aqui analisados os 

relat6rios de prestac;ao de contas emitidos pela Unidade de Auditoria lnterna dessa 

instituic;ao de ensino no ana de 2009. Nao sao exauridos todos os convenios e 

contratos firmados entre as partes citadas, mas tao somente aqueles que, durante o 

ana de 2009, tiveram suas prestac;oes de contas analisadas pela Unidade de 

Auditoria lnterna. 

3.5. CONSOLIDAQAO E ANALISE DOS RESULTADOS 

De posse de todos os documentos necessaries para a verificac;ao da 

regularidade nas prestac;oes de contas auditadas no ana de 2009 pela Unidade de 

Auditoria lnterna da IFES em questao, serao apontadas quais as deficiencias mais 

recorrentes nas prestac;oes de contas, bern como quais os demais criterios 

estabelecidos na legislac;ao nao estao sendo cumpridos pela IFES, pela Fundac;ao 

de Apoio, ou por ambas as instituic;oes. Destacadas as fragilidades, serao 

relacionadas sugestoes de melhorias no processo, a tim de contribuir para uma 

melhor transparencia da utilizac;ao dos recursos publicos. 
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4. ESTUDO DE CASO 

A seguir sao apresentadas as informa~6es levantadas para o alcance dos 

objetivos estabelecidos. lniciar-se-a com as caracterfsticas das institui~6es 

correlacionadas, em seguida sao apresentados os principais instrumentos jurfdicos 

celebrados entre as partes, bern como as normas que regulamentam as presta~6es 

de contas apresentadas. Ao final, realiza-se a analise das presta~oes de contas 

apresentadas a Unidade de Auditoria lnterna da IFES no anode 2009. 

4.1. CARACTERfSTICAS DA INSTITUIQAO FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR 

A lnstitui~ao Federal de Ensino Superior estudada neste trabalho, doravante 

denominada simplesmente IFES, e uma universidade publica federal localizada no 

Estado do Parana, com sede na capital, Curitiba. Sua extensao abrange, alem dos 

campi localizados na cidade-sede, tambem as cidades de Palotina, Pontal do Sui, 

Matinhos, Paranavaf, Pinhais, Rio Negro, Bandeirantes, Sao Joao do Triunfo e 

Paranagua. As informa~6es que se seguem foram extrafdas do Relat6rio de 

Atividades de 2009 da institui~ao. 

Ao total, sao 07 campi, 04 hospitais-escola, 05 fazendas experimentais e 01 

museu de arqueologia e etnologia que comp6em a cidade universitaria, abarcando 

diversas areas do conhecimento: (a) ciemcias da saude; (b) ciencias humanas, letras 

e artes; (c) ciencias jurfdicas; (d) educa~ao; (e) ciencias agrarias; (f) ciencias 

biol6gicas; (g) ciencias exatas; (h) tecnologia; (i) ciencias da terra; G) ciencias sociais 

aplicadas e; (k) estudos do mar. 

No ano de 2009 a institui~ao possufa 103 cursos de gradua~ao com 22.704 

alunos matriculados, formando nesse ano o total de 3.082 graduandos. Em cursos 

de nfvel media, foram 274 alunos registrados, com 69 formados. Na p6s-gradua~ao, 

nos 182 cursos ofertados (entre mestrados, doutorados e especializa~6es) havia 

5.295 matriculados. 

Entre docentes e tecnicos administrativos, a institui~ao possufa em 2009, 

5.653 servidores ativos. Todo esse pessoal circula em 328 edifica~6es de 

aproximadamente 9.043.913 m2 diariamente. 
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Em 2009, o orgamento total da IFES bateu o valor de R$ 771.878.000,00, 

entre despesas de pessoal (76,32%), de custeio (17,81 %) e de capital (5,88%), 

considerando os recursos advindos do tesouro nacional, os recursos de arrecadagao 

propria e aqueles provenientes para fins ou programas especfficos. 

Em relagao aos convenios, contratos e cooperagoes firmadas, a instituigao 

fez, no anode 2009, 792 ajustes, conforme quadro 05: 

Q d 05 A" t f ua ro - \JUS es r d I IFES orma 1za os pe a em 2009 

Setores e Outras 
Natureza dos Ajustes 

Unidades Convenios Contratos Coopera~oes TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Ciencias AQrarias 41 4 - - 9 1 1 2 58 
Ciencias Biol6gicas 4 5 - - 4 - - 1 14 
Setor de Educacao 3 - - - 11 - 1 - 15 
Ciencias Exatas - 1 - - 4 - 1 - 6 
Ciencias Humanas, 50 3 - - 4 - 1 4 62 Letras e Artes 
Ciencias Jurfdicas 28 - - - - - - - 28 
Ciencias da Saude 21 - - - 12 - 1 - 34 
Ciencias Sociais 28 5 17 1 1 52 Aplicadas 

- - -
Setor de Tecnologia 51 1 - - 11 - 3 6 72 
Ciencias da Terra 8 1 - - 3 - 1 1 14 
Escola Tecnica 13 1 - - 2 - 1 - 17 
Hospital de Clfnicas 6 1 4 - - - 3 - 14 
Hospital Maternidade - - 1 - - - - - 1 
Pr6-Reitoria de Adm. - - - - - - - - -
Pr6-Reitoria de Gestae 1 1 2 - - - - - -de Pessoas 
Pr6-Reitoria de 12 1 1 14 Extensao e Cultura 

- - - - -

Pr6-Reitoria de Grad. 45 - - - 21 - 1 - 67 
Pr6-Reitoria de 2 37 5 44 Pesquisa e P6s-Grad. - - - - -
Pr6-Reitoria de Planej., 4 - - - - - - - 4 
Orcamento e Financas 
Gabinete do Reiter 2 1 - - 1 - - - 4 
Campus Palotina 5 - - - - - - - 5 
Campus Literal - 8 - - 3 - - - 11 
Outros 226 2 - - 13 - 5 8 254 
TOTAL 537 82 5 - 117 1 27 23 792 

, . -LEGENDA: 1 - Estag1o I 2- Ap01o fmance1ro I 3- Cessao de Usa I 4- Outros I 5- Contrato 
de Prestagao de Servigos I 6 - Outros I 7 - Cooperagao Nacional I 8 - Cooperagao 
I nternacional 
Fonte: Relat6rio de Atividades da IFES de 2009. 
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0 quadro 05 apresenta a distribuigao dos ajustes de convenios, contratos e 

cooperagoes formalizados em 2009, com a predominancia dos convenios de 

estagios, os quais representam 67% dos instrumentos. Em seguida, nota-se 

relevancia nos contratos de prestagoes de servigos e convenios de apoios 

financeiros. 

Nao ha neste quadro uma discriminagao que revele se nos convenios 

firmados, a IFES figura como convenente ou concedente, contratante ou contratada. 

Alem disso, diversas sao as instituigoes que formalizam ajustes de cooperagao, 

convenios e contratos com a IFES, tais como fundagoes de apoio, entidades sem 

fins lucrativos, centros de pesquisa, empresas privadas, entes da federagao, etc. 

Com as informagoes levantadas, e possfvel se ter ideia das dimensoes da 

instituigao. A amplitude de agoes e a abrangencia ffsico-financeira da IFES possuem 

magnitude para coloca-la entre uma das maiores do pafs. Destarte, o intuito desse 

trabalho, ja largamente levantado, nao objetiva exaurir todas as relagoes firmadas 

pela IFES, mas tao somente aqueles instrumentos firmados entre ela e uma 

fundagao de apoio, as quais tiveram suas contas prestadas a sua Unidade de 

Auditoria lnterna. A seguir sao apresentadas algumas caracterfsticas dessa Unidade. 

4.1.1 Caracterfsticas da Unidade de Auditoria lnterna da IFES 

A IFES em questao, devido ao seu porte ja apresentado, requer uma Unidade 

de Auditoria lnterna que seja capaz de abranger todos os servigos desenvolvidos na 

instituigao, a fim de avaliar a eficiencia e eficacia da gestao. Entretanto, a realidade 

da unidade nao reflete essa necessidade. 

A Unidade de Auditoria lnterna da IFES possufa 06 servidores ativos lotados 

em 2009, responsaveis pela verificagao das contas de toda a Universidade, com os 

seguintes cargos: auditor (1 ), contador (1 ), farmaceutico (1 ), psic61ogo (1) e tecnicos 

administrativos (2). 

Os trabalhos desenvolvidos pela Unidade nao se resumem a verificagao das 

prestagoes de contas de convenios e contratos firmados entre a IFES e a Fundagao 

de Apoio. Alem desse servigo, a unidade executa: (a) verificagao de regularidade 

nos procedimentos licitat6rios, par amostragem; (b) verificagao de conformidade 
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documental em todos os pagamentos feitos pela IFES em decorrencia de compras, 

servi9os e fornecimentos de diarias de viagem; (c) auditoria em convenios firmados 

com outras institui96es; (d) atendimento aos 6rgaos de controle interne e externo do 

Poder Publico Federal; (e) orienta96es a setores e departamentos sempre que 

solicitado, entre outras atividades. 

Desta forma, nota-se que a atividade de verifica9ao da presta9ao de contas 

dos convenios e contratos firmados entre a IFES e a Funda9ao de Apoio e tao 

somente uma das tarefas desenvolvidas, e que o numero de servidores disponfveis 

restringe as possibilidades de maiores servi9os prestados pela Unidade de Auditoria 

lnterna a Universidade. 

4.2. CARACTERfSTICAS DA FUNDAQAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSAO. 

A Funda9ao de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensao, cujos convenios e 

contratos firmados com a IFES sao o foco deste trabalho, e uma institui9ao situada 

em Curitiba-PR, criada em 1980, sem fins lucrativos, que atua em diversas areas do 

conhecimento. Conforme informa9ao de seu web site, a Funda9ao "participa da 

gestao tecnica, administrativa e financeira de programas e projetos de pesquisa, 

ensino, extensao, saude, assistencia social e desenvolvimento institucional. Essas 

parcerias tern possibilitado o avan9o tecnol6gico da IFES28 e aprimorado a qualidade 

da pesquisa e do ensino no Brasil." Sua missao e apoiar a IFES em questao, bern 

como a sociedade, atraves de a96es de desenvolvimento na area de ensino, 

pesquisa e extensao. 

A Funda9ao possui o tftulo de Utilidade Publica nas tres esferas de governo, 

alem de registro e credenciamento no Ministerio da Educa9ao e Ministerio da 

Ciencia e Tecnologia, credenciamento junto ao CNPq (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Cientffico e Tecnol6gico), atestado de funcionamento do FAS 

(Funda9ao de A9ao Social) a nfvel municipal, registro junto ao CNAS (Conselho 

Nacional de Assistencia Social) e certificado de Entidade de Fins Filantr6picos. 

Conforme Estatuto Social, a Funda9ao possui as seguintes finalidades: 

28 Substitufdo o nome da IFES. 
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• Promover e apoiar a execugao de programas e eventos de ensino, de 

pesquisa, de extensao, de desenvolvimento institucional, cientffico e 

tecnol6gico, de assistencia social e de saude, atividades culturais, de carater 

social, de filantropia e de protegao ambiental. 

• Viabilizar recursos tecnicos, gerenc1a1s e/ou financeiros para o 

desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensao de 

instituig6es de ensino e pesquisa, conveniadas com a IFES. 

• Conceder bolsas de estudo e pesquisa, em nfvel de graduagao e p6s

graduagao em programas de ensino, extensao, desenvolvimento cientffico e 

tecnol6gico. 

• Colaborar com pessoas jurfdicas, instituig6es e 6rgaos publicos e privados em 

programas administrativos, cientfficos e tecnol6gicos e na promogao da 

integragao ao mercado de trabalho e em atividades de amparo as criangas, 

adolescentes e idosos carentes, bern como de habilitagao e reabilitagao de 

pessoas portadoras de deficiencia e a promogao de sua integragao a vida 

comunitaria, inclusive no fomento de praticas desportivas. 

• Desenvolver atividades tecnicas, de consultoria, cientfficas e administrativas, 

para instituig6es publicas ou privadas, podendo, inclusive, contratar pessoal 

(especializado ou nao), para atender as finalidades propostas. 

• Produzir e executar servigos de radiodifusao em todas as suas modalidades, 

sem finalidade comercial, ou seja, com fins exclusivamente educativos, 

culturais, cientfficos e beneficentes. 

A execugao destas finalidades e acompanhada de perto pela IFES, seus 

conselhos e gestores. Sobressalta-se a atuagao da Fundagao no gerenciamento de 

programas e projetos da IFES, envolvendo atividades de administragao, finangas, 

negociagao, articulagao institucional, logfstica, suprimentos, e de tecnologia, 

conforms Relat6rio de Atividades de 2008 publicado no web site da Fundagao 

(ultima publicagao ate 02 de maio de 201 0). 

Sua estrutura ffsica e pequena, mas sua atuagao dentro da IFES e vultuosa. 

Em 2008, a Fundagao possufa 2.523 colaboradores, dos quais apenas 149 estavam 
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lotados em sua administrac;ao. Os demais 95% dos colaboradores estavam lotados 

em 58 convenios e contratos mantidos sobretudo pela IFES. 0 Relat6rio de 

Atividades de 2008 da Fundagao apresenta ainda o quantitativa desses 

colaboradores distribufdos em unidades da IFES: 1162 trabalhadores estavam 

lotados no Hospital de Clfnicas, e 160 no Hospital Maternidade. 

No intuito exclusivo da verificac;ao da magnitude da Fundac;ao e sua relagao 

com a IFES, nota-se que no anode 2008 a entidade gerenciou R$ 152.408.096,68 

advindos de convenios/contratos firmados junto a lnstituigao Federal de Ensino 

Superior. Destaque para 56,31% referents a recursos movimentados atraves dos 

hospitais em atividade. 

Alem das informac;oes ja apresentadas, extrai-se outro ponto relevante do 

Relat6rio de Atividades de 2008 da Fundagao de apoio: todos os convenios 

(contratos e congeneres) firmados entre a Fundagao e a IFES sao fiscalizados pela 

Auditoria lnterna da IFES, 6rgao do Conselho de Curadores da Universidade. Esta 

ac;ao demonstra o intuito de ambas as organizac;oes em evidenciar a transparencia 

de suas ac;oes na gestao dos recursos publicos. 

4.3. PRINCIPAlS INSTRUMENTOS JURfDICOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES 

Considerando os objetivos presentes no Estatuto Social da Fundac;ao de 

Apoio, sua relagao com a IFES pauta-se principalmente em dois instrumentos 

jurfdicos: convenios e contratos. 

Conforme ja exposto anteriormente, convenios e contratos diferem-se quanta 

aos seus objetivos: o primeiro demonstra convergencia de objetivos para o alcance 

do bern comum, o segundo demonstra os diferentes objetivos entre as partes, sendo 

o Iuera o interesse da contratada e a execuc;ao do servigo, o interesse da 

contratante. 

Tomando-se por base os contratos e convenios analisados no exercfcio de 

2009 pela Unidade de Auditoria lnterna da IFES, verifica-se que, das 40 prestac;oes 

de contas apresentadas, 23 representavam contratos e 17 eram convenios. Cabe 

ressaltar que tais convenios e contratos, cujas prestac;oes de contas foram 

analisadas, nao se referiam apenas a termos firmados dentro do exercfcio de 2009, 
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mas representavam instrumentos celebrados entre as partes em exercfcios 

anteriores, cuja finalizagao/analise parcial ocorreu em 2009. 

A Unidade de Auditoria em questao nao analisou apenas convenios e 

contratos finalizados, mas tambem realizou analises parciais de prestag6es de 

contas. Estas analises parciais nao resultavam em pareceres, mas somente em 

relat6rios de recomendag6es. Dos 40 processos, 1 0 referiam-se a prestag6es de 

contas parciais. 

Quanta aos objetos e recursos conveniados e contratados, esses 

apresentaram vasta diferenciagao. 0 quadro 06 demonstra os valores repassados e 

o objeto de sua execugao, classificados por tipo (contrato e convenio) e ano de 

assinatura do termo. 
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Quadro 06 t -- t -- - tacao d - - - - - tas f · ---- - - "ficad Ia Unidade de Auditoria lnt - --- -- - - -- - ------- ---- -------------- -- ---- daiFES 2009 
lnstrumento n!! Estagio Objeto Valor repassado 

1 Contrato 146/04 Final Execw;:ao do Programa de Melhoria do Ensino de Graduacao 203.340,00 

2 Contrato 067/05 Final Operacionalizagao financeira das atividades que dizem respeito a implementagao do 
811.335,00 Proqrama Nacional de lnclusao de Jovens PROJOVEM 

3 Contra to 068/05 Final 
Apoio tecnico e operacional para a execugao do Projeto Conexao de Saberes: dialogos 

73.816,59 entre a universidade e as comunidades populares 
Apoio tecnico e operacional para a Nucleo de Estudos Afro-Brasileiros da IFES, para a 

4 Contra to 069/05 Final execugao do Projeto Representagoes do negro e seus impactos no processo educacional 43.720,00 
no Parana 

5 Contra to 025/06 Final Apoio tecnico e operacional para a execucao do Projeto Escola de Fabrica 336.160,00 

6 Contrato 031/06 Final 
Apoio tecnico e operacional para a execugao do Projeto Centro lnterdisciplinar de 

447.120,00 Formacao Continuada de Professor- CINFOP 
Suporte administrative e financeiro ao Nucleo de Educagao a Distancia nas atividades 

7 Contra to 032/06 Final didatico-pedag6gicas par ele desenvolvidas durante a implantagao do curso piloto em 54.000,00 
Administracao na modalidade de ensino a distancia 

8 Contra to 101/06 Final 
Apoio tecnico e operacional para aplicagao de recursos diretamente nos Laborat6rios da 

200.000,00 
IFES 

9 Contrato 102/06 Final Apoio tecnico e operacional para a fornecimento e instalacao de cortinas tipo rolo 69.996,40 

10 Contra to 103/06 Parcial 
Apoio tecnico e operacional para servigos de recomposigao do Pavimento em PETIT-

149.250,00 
PAVET do Campus XX 

11 Contrato 106/06 Parcial 
Apoio tecnico e operacional para a Execugao do projeto de implantagao, melhoria e 120.000,00 
acompanhamento de softwares para urn proieto especffico 

12 Contra to 109/06 Final 
Apoio tecnico e operacional para execugao do Projeto de captagao de corneas humanas 115.200,00 
para transplantes no Estado 

13 Contrato 113/06 Final 
Apoio tecnico e operacional para a execugao do projeto de complementagao de recursos 255.795,45 
para a projeto de construcao do predio do departamento de farmacologia 

14 Contra to 114/06 Final 
Apoio tecnico e operacional para execugao do projeto de construgao de salas de aula 200.000,00 
para a curso de Engenharia Mecanica 

15 Contra to 115/06 Final 
Apoio tecnico e operacional para execugao do Projeto Direito a Terra e Comunidades 261.040,00 
Quilombolas no Parana: elaboracao de estudos hist6ricos e antropol6qico 

16 Contrato 022/07 Final 
Apoio tecnico e operacional para a execugao do Projeto Centro ~lnterdisciplinar de 
Formacao Continuada de Professor- CINFOP 

237.095,60 

17 Contra to 038/07 Parcial 
Produgao de Program as Audiovisuais sabre a IFES, visando desenvolvimento 697.226,06 
institucional 
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18 Contrato 045/07 Final Operacionalizac.;:ao financeira das atividades que dizem respeito a implementac.;:ao do 
921.~~_9,00 Programa Nacional de lnclusao de Jovens - PROJOVEM Fase 2 

Apoio tecnico e operacional para conclusao de processes do Projeto de aperfeic.;:oamento 
19 Contrato 206/07 Final do Sistema de Acompanhamento de Processes das lnstituic.;:oes de Ensino Superior - 359.168,00 

SAPIEnS 

20 Contrato 207/07 Final Operacionalizac.;:ao administrativa e financeira das atividades que dizem respeito a 
530.526,00 implementacao do Plano de Metas Compromisso- Todos pela Educac.;:ao 

21 Contrato 213/07 Final Apoio tecnico e operacional para conclusao de processes do Projeto de Capacitac.;:ao para 
297.950,00 realizac;ao da lnventariac;ao da Oferta Turfstica Brasileira 

22 Contrato 230/07 Parcial Operacionalizac.;:ao administrativa e financeira que dizem respeito a implementac.;:ao do 
100.000,00 Projeto Escola que ProteQe - Etapa 2008 

Apoio na operacionalizac.;:ao administrativa e financeira das atividades que dizem respeito 

23 Contrato 073/08 Final 
a implantac.;:ao do desenvolvimento de Plano Estrategico e Metodol6gico para Avaliac.;:ao 

74.298,00 Previa dos Estudos de lmpacto Ambiental e Relat6rio de lmpacto Ambiental da BR 
487/PR 
Apoio e uniao de esforc.;:os pela TV Universitaria, para realizac.;:ao de atividades de 
radiodifusao, same imagem (TV e Radio), atraves de sinal aberto, a cabo ou, ainda, pela 

24 Convenio 050/05 Parcial rede mundial de computadores (Internet), bern como intercambio de programac.;:ao e 38.280,00 
desenvolvimento de atividades conjuntas atraves da cooperac.;:ao academica, tecnica e 
cientffica 

25 Convenio 726/05 Final Construcao de predio no campus do litoral 240.000,00 

26 Convenio 731/05 Final 
Construc.;:ao de urn anexo ao predio da Pr6-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos 

628.840,00 Estudantis 
Execuc.;:ao dos pre-projetos aprovados pela Portaria 470/2005, com recursos do Ministerio 

27 Conv€mio 021/06 Parcial da Saude/FNS, para aquisic.;:ao de equipamentos e materiais permanentes para o Hospital 500.000,00 
de Clfnicas 
Apoio para o desenvolvimento institucional do Nucleo de Educac.;:ao a Distancia para 

28 Convenio 677/06 Final implementac.;:ao do Cicio Basico do programa de formac.;:ao continuada em mfdias na 118.330,00 
educac;ao em nfvel de extensao universitaria 

29 Convenio 685/06 Final Execuc;ao do Proieto Desioualdades raciais e polfticas afirmativas no estado do Parana 67.427,00 

30 Convenio 691/06 Final 
Execuc.;:ao do Programa de apoio para o desenvolvimento local: Tunas Parancl!Vale do 

34.5oo,oo I Ribeira 
31 Convenio 692/06 Final Execucao do Projeto Recriando Hist6rias: a hist6ria da cidade e dos direitos humanos 13.500,00 
32 Convenio 711/06 Parcial Aquisicao de vefculos para o campus do litoral 608.733,02 
33 Convenio 729/06 Final Execucao do Projeto de aquisic;ao de vefculos automotivos e aparelhamento para estUdio 80.000,00 
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de educac;:ao a distancia 

34 Convenio 730/06 Final Execucao do Projeto apoio computacional ao ensino de xadrez nas escolas brasileiras 214.660,00 
35 Convemio 732/06 Final Emenda parlamentar para Curso P6s-Medio e Graduacao Familiar 150.000,00 

36 Convenio 735/06 Final 
Emenda parlamentar para modernizac;:ao/recuperac;:ao da Cas a da Estudante 

200.000,00 Universitaria 

37 Convenio 742/06 Parcial 
Emenda Parlamentar de bancada para modernizac;:ao/recuperac;:ao e consolidac;:ao da 

3.000.000,00 IFES e Hospital de Clfnicas 
Apoio as atividades de infra-estrutura dos laborat6rios nas areas de Geologia, Qufmica, 
Marinha, Oceanografia, Ffsica e gerenciamento costeiro e atividades de coleta de dados 

38 Convenio 761/06 Parcial no mar para atendimento dos projetos de pesquisa especfficos financiados por 224.000,00 
instituic;:oes publicas e privadas e disciplinas dos cursos que demandam conhecimentos 
tecnico-cientfficos especfficos ofertados pelo campus litoral 
Apoio administrative, tecnico, operacional e de gerenciamento para o desenvolvimento 

39 Convenio 763/06 Final cientffico, tecnol6gico e institucional do Centro de Computac;:ao Eletronica subsidiando a 611.000,00 
execucao da polftica de informatizacao da instituicao 
Apoio administrative, tecnico, operacional e de gerenciamento para o desenvolvimento 
cientffico e tecnol6gico da fazenda experimental, para atendimento as atividades de infra-

40 Convenio 764/06 Parcial 
estrutura nas areas de fruticultura, olericultura, plantas medicinais, manejo e conservac;:ao 

230.000,00 do solo, dentre outras; para atendimento dos projetos de pesquisa especfficos 
financiados por instituic;:oes publicas e privadas e disciplinas dos cursos que demandam 
conhecimentos tecnicos especfficos ofertados pela fazenda experimental 

Total de recursos verificados em 2009: 13.518.237,12 
. -

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em relat6rios elaborados pela lnstitUigao. 
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Observa-se que os objetos sao, em sua maioria, de apoio operacional e 

administrative na execuc;ao das atividades realizadas pela IFES em decorrencia de 

inumeros projetos mantidos por ela. No entanto, alguns objetos se referem a 

atividades de execuc;ao de servic;os que deveriam ser elaborados pela propria IFES, 

como a instalac;ao de cortinas, construc;ao de predios e aquisic;ao de vefculos. Esses 

desvirtuamentos nas atividades prestadas pelas fundac;oes de apoio as IFES e 

ponto de preocupac;ao dos 6rgaos de controle, em especffico o Tribunal de Contas 

da Uniao que, conforme sera detalhado a frente, exarou o Ac6rdao 2731 em 2008, 

criticando diversas medidas de desvirtuamento na execuc;ao dos servic;os entre as 

IFES as Fundac;oes. 

Os instrumentos jurfdicos celebrados entre a IFES e a Fundac;ao de Apoio 

constantes do quadro 06 foram objeto de analise da Unidade de Auditoria lnterna. 

No entanto, quais sao as bases jurfdicas utilizadas pela Unidade para verificar a 

regularidade da gestao dos recursos? As principais normas que regulamentam as 

prestac;oes de contas sao a seguir apresentadas. 

4.4. PRINCIPAlS NORMAS QUE REGULAMENTAM AS PRESTAQOES DE 

CONTAS 

Conforme ja exposto, convenios e contratos devem ter suas prestac;oes de 

contas analisadas por forc;a do dispositive legal que rege as fundac;oes de apoio, 

qual seja, a Lei 8958/1994. Entretanto, analisando a legislac;ao, ve-se que os 

convenios possuem muito mais detalhes em relac;ao a sua prestac;ao de contas do 

que os contratos, pois estes sao regidos pela Lei 8666/93, que se faz sucinta no que 

em relac;ao a tais prestac;oes de contas. 

lsso nao impede, contudo, que o nfvel de detalhamento requerido nos 

dispositivos legais de convenios seja tambem requerido nas prestac;oes de contas de 

contratos. Este mesmo entendimento e o que parece ser obtido quando se analisa o 

Ac6rdao 2731/2008, o qual se manifesta como segue: 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Uniao, reunidos em 
sessao do Plenario, ante as razoes expostas pelo relator, em: 
[ ... ] 
9.2 determinar ao Ministerio da Educagao que, no prazo de 180 dias a 
contar da ciemcia desta deliberagao, institua ato normativo regulamentando 
o relacionamento das lnstituigoes Federais de Ensino Superior com suas 
fundagoes de apoio, de modo que as IFES adotem providencias para o 
cumprimento das seguintes medidas: 
[ ... ] 
9.2.17. estabelec;am sistematica de controle e analise das prestac;oes 
de contas dos contratos correlates a cada projeto em parceria com 
fundac;oes de apoio, que abranja, alem dos aspectos contabeis, os de 
legalidade, efetividade e economicidade, com possibilidade de 
acompanhamento em tempo real da execugao ffsico-financeira da situagao 
de cada projeto e com atesto final da prestagao de contas, respeitando a 
segregagao de fungoes e de responsabilidades; 
9.2.18. exijam que essas prestac;oes de contas contenham, pelo 
menos, os seguintes documentos: demonstratives de receitas e 
despesas; relac;ao de pagamentos identificando o nome do beneficiario 
e seu CNPJ ou CPF, numero do documento fiscal com a data da 
emissao e bem adquirido ou servic;o prestado; atas de licitac;ao, se 
houver; relac;ao de bolsistas e de empregados pagos pelo projeto com 
as respectivas cargas horarias e tambem guias de recolhimentos de 
saldos a conta unica da Universidade de valores com essa destinac;ao 
legal e normativa; 
9.2.19. estabelec;am a obrigac;ao de que as notas fiscais relativas a 
despesas feitas por fundac;oes de apoio, sejam identificadas com o 
numero do projeto, ficando a disposigao da IFES e dos 6rgaos de controle 
pelo prazo de cinco anos ap6s o encerramento do projeto; 
9.2.20. providenciem a incorporagao, em todos os contratos ou convenios 
firm ados com base no art. 1 Q da Lei 8.958/94, de clausulas que obriguem as 
fundagoes de apoio a prestar contas a IFES apoiada [ ... ]. (TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIAO, 2008- grifo nosso) 

Como vista, o Tribunal de Contas da Uniao requer que haja uma prestagao de 

contas que seja capaz de transparecer as ag6es realizadas com o recurso publico 

via contratos e convenios. Entretanto, diversos dos pontos mfnimos apresentados 

pelo TCU advem das regras ja estabelecidas para prestagao de contas dos 

convenios, descritos na lnstrugao Normativa 01/97-STN e, mais recentemente, na 

Portaria lnterministerial 127/2008 - MP/MF/MCT. Desta forma, as caracterfsticas 

abaixo desenhadas para ambos normativos devem ser entendidos para aplicagao 

tanto para contratos, quanta para convenios firmados com as fundag6es de apoio. 

Quando houver alguma diferenga nos normativos para contratos e convenios, esta 

sera apontada. 
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A lnstrugao Normativa 01 de 15 de janeiro de 1997, expedida pela Secretaria 

do Tesouro Nacional - STN, disciplina a celebragao de convenios de natureza 

financeira que tenham por objeto a execugao de projetos ou realizagao de eventos. 

Por ser uma instrugao normativa, ela nao tern o poder de inovar juridicamente, mas 

tao somente de esclarecer e dar mais detalhes, ou seja, normatizar algumas 

questoes que a lei obscurecia. Desta forma, os preceitos constitucionais e a forma 

da lei sao preservados e nao confrontados por ela. 

Para a formalizagao de urn convenio, segundo a lnstrugao Normativa, devera 

haver a proposigao mediante Plano de Trabalho, que contera, entre outros, as 

motivagoes para sua execugao, as metas a serem cumpridas, o objeto a ser 

executado e o cronograma previsto de execugao e desembolsos. Sendo uma obra, o 

projeto basico deve tambem ser apresentado. A norma tambem profbe o convenio 

com entidades irregulares perante 6rgaos e entidades publicos, alem de entidades 

com fins lucrativos. 

Quanta a formalizagao, alem da qualificagao das partes, 0 termo de convenio 

deve trazer, dentre outras, as seguintes clausulas: 

• 0 objeto detalhado de forma objetiva, clara e precisa, de acordo com o Plano 

de Trabalho. 

• A vigencia, respeitado o prazo previsto para execugao do objeto. 

• A obrigatoriedade da apresentagao de relat6rios de execugao ffsico-financeira 

e prestagao de contas dos recursos recebidos em, no maximo, sessenta dias 

ap6s o termino da vigencia. 

• A definigao do direito de propriedade dos bens remanescentes na data da 

conclusao ou extingao do instrumento, e que, em razao deste, tenham sido 

adquiridos, produzidos, transformados ou construfdos. 

• 0 compromisso do convenente de movimentar os recursos em conta bancaria 

especffica, quando nao integrante da conta unica do Governo Federal. 
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• A obrigatoriedade de restituic;ao de eventual saldo de recursos, inclusive os 

rendimentos da aplicac;ao financeira, ao concedente ou ao Tesouro Nacional, 

conforme o caso, na data de sua conclusao ou extinc;ao. 

Par sua natureza, e vedada aos convenios a inclusao de clausula que 

estabelec;a taxas de administrac;ao, gerencia ou similar, o que ja nao ha nas relac;oes 

baseadas em contratos, uma vez que seus objetivos se divergem. Alem disso, a 

lnstruc;ao Normativa tambem dispoe da proibic;ao da realizac;ao de despesas fora do 

objeto firmado ou em perfodo nao abrangido pelo instrumento, assim como profbe a 

realizac;ao de despesas com taxas bancarias, multas, juros e correc;ao monetaria em 

decorrencia de recolhimentos efetuados fora do prazo. lgualmente nao se pode 

transferir recursos para associac;oes de servidores, clubes e congeneres, nem 

realizar despesas com propagandas, salvo se educativas e sem promoc;ao pessoal. 

Executadas as ac;oes, a entidade que recebeu os recursos devera prestar 

contas conforme detalha o artigo 28 da lnstruc;ao Normativa: 

Art. 28. 0 6rgao ou entidade que receber recursos, inclusive de origem 
externa, na forma estabelecida nesta lnstruc;:ao Normativa, ficara sujeito a 
apresentar prestac;:ao de contas final do total dos recursos recebidos, que 
sera constitufda de relat6rio de cumprimento do objeto, acompanhada de: 
I - Plano de Trabalho. 
II - C6pia do Termo de Convenio ou Termo Simplificado de Convenio, com 
a indicac;:ao da data de sua publicac;:ao. 
Ill - Relat6rio de Execuc;:ao Ffsico-Financeira. 
IV - Demonstrative da Execuc;:ao da Receita e Despesa, evidenciando os 
recursos recebidos em transferencias, a contrapartida, os rendimentos 
auferidos da aplicac;:ao dos recursos no mercado financeiro, quando for o 
caso e os saldos. 
V- Relac;:ao de Pagamentos. 
VI - Relac;:ao de Bens (adquiridos, produzidos ou construfdos com recursos 
da Uniao). 
VII - Extrato da conta bancaria especffica do perfodo do recebimento da 19 

parcela ate o ultimo pagamento e conciliac;:ao bancaria, quando tor o caso. 
VIII- C6pia do termo de aceitac;:ao detinitiva da obra, quando o instrumento 
objetivar a execuc;:ao de obra ou servic;:o de engenharia. 
IX- Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, a conta indicada 
pelo concedente, ou DARF, quando recolhido ao Tesouro Nacional. 
X - C6pia do despacho adjudicat6rio e homologac;:ao das licitac;:oes 
realizadas ou justificativa para sua dispensa ou inexigibilidade, com o 
respective embasamento legal, quando o convenente pertencer a 
Administrac;:ao Publica. (INSTRU<;AO NORMATIVA 01/97- STN) 

Todas as prestac;oes de contas, portanto, devem ser apresentadas com esses 
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10 :itens. Alem disso, o artigo 30 da IN traz que as despesas devem ser 

comprovadas mediante documentos validos, como notas fiscais, recibos e faturas, 

devidamente identificados com referenda ao tftulo e numero de convenio. 

0 entendimento anteriormente exposto pelo TCU em relac;ao as prestac;oes 

de contas de convenios e contratos vem de encontro com os documentos citados 

nesses artigos. Assim, os contratos, que embora pela lei 8666/93 nao precisariam 

prestar contas, devem, pelo entendimento do TCU, apresentar a documentac;ao 

acima descrita para comprovarem a sua boa aplicac;ao, quando existentes na 

relac;ao IFES e Fundac;oes de Apoio. A prestac;ao de contas deve ser realizada sob o 

olhar tecnico e financeiro. 

Quanto as prestac;oes de contas parciais, essas nao necessitam apresentar 

documentos como a devoluc;ao de saldo remanescente, nem o termo de 

cumprimento do objeto, mas devem demonstrar a retidao na execuc;ao dos gastos, a 

harmonia das despesas em relac;ao aos objetivos do convenio/contrato e a devida 

movimentac;ao financeira existente. As prestac;oes de contas parciais devem ser 

feitas sempre que for haver a liberac;ao de uma nova parcela de recursos. Caso se 

constate irregularidade nos gastos, as pr6ximas parcelas sao suspensas. 

4.4.2 Portaria lnterministerial127/2008- MP/MF/MCT 

A Portaria lnterministerial 127/2008 - MP/MF/MCT disciplina o Decreto 

6.170/2007, o qual estabelece normas relativas a transferencias de recursos da 

Uniao mediante convenios e contratos de repasses. Na pratica, esta portaria veio 

complementar, e ao mesmo tempo, substituir a IN 01/97-STN. lsso porque o artigo 

74-B traz que a lnstruc;ao Normativa nao se aplica em contratos e convenios 

firmados sob a vigencia desta portaria. 

Assim como na IN 01/97, a presente portaria disp6e sobre os requisitos e 

vedac;oes para formalizac;ao de convenios. Uma inovac;ao trazida pela Portaria 

127/2008- MP/MF/MCT e a possibilidade de realizac;ao de chamamento publico a 

todas as entidades credenciadas no SICONV, que possuam interesse em executar 

convenios com entes publicos federais. Credenciamento este que se faz agora como 
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requisite para se firmar o termo29
. 

Uma vedagao nao antes apresentada e a de se firmar convenios com 

pessoas ffsicas ou com entidades que nao comprovem suas condigoes tecnicas para 

execugao das atividades. Quanta a celebragao, esta continua tendo a necessidade 

de apresentagao de plano de trabalho detalhado e regularidade fiscal do 

convenente. As clausulas principais tambem se mantem, com destaque para a 

obrigagao de se prestar contas dos recursos recebidos, no SICONV. As agoes 

proibidas tambem nao sofreram grandes mudangas. 

Ha, entretanto, uma citagao na portaria, de interesse das entidades privadas 

sem fins lucrativos conveniadas: o artigo 39, paragrafo unico, traz que os recursos 

do convenio poderao custear despesas administrativas dessas entidades no 

montante de 5%, desde que tal gasto esteja expressamente previsto no plano de 

trabalho, seja diretamente relacionado ao objeto do convenio e nao seja custeado 

com recursos de outro convenio. 

A Portaria tambem traz uma segao especffica para contratagao por entidades 

privadas sem fins lucrativos, a qual diz no artigo 45, que tais entidades devem, no 

mfnimo, realizar cotagao previa de pregos de mercados, considerando os princfpios 

da impessoalidade, moralidade e economicidade. A cotagao previa podera ser 

executada via SICONV, mas sera desnecessaria, segundo o § 1 o do artigo 45, 

quando o valor da aquisigao for inferior a R$ 8.000,00 ou quando nao houver 

pluralidade de opgoes.30 

Em relagao a prestagao de contas, alem dos documentos basicos ja 

constantes do SICONV, a Portaria ainda preve a apresentagao dos seguintes 

documentos: 

29 Esta situac;:ao e especffica para convenios, nao abarcando contratos. 
30 A nao obrigatoriedade de cotac;:ao para os casas citados se assemelha com a previsao de 

Dispensa de Licitac;:ao constante da Lei 8666/93, art. 24, inciso II, alem da lnexigibilidade de Licitac;:ao, 
da mesma lei, art. 25. 
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I - Relat6rio de Cumprimento do Objeto. 
II - Declaragao de realizagao dos objetivos a que se propunha o 
instrumento. 
Ill - Relagao de bens adquiridos, produzidos ou construfdos, quando foro 
caso. 
IV- A relagao de treinados ou capacitados, quando for o caso. 
V - A relagao dos servigos prestados, quando for o caso. 
VI - Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver. 
VII- Termo de compromisso par meio do qual o convenente ou contratado 
sera obrigado a manter os documentos relacionados ao conven1o ou 
contrato de repasse, nos termos do § 3Q do art. 3Q. (PORTARIA 
INTERMINISTERIAL 127/08- MP/MF/MCT) 

Em comparac;ao com a lnstruc;ao Normativa 01/97-STN, nota-se urn maior 

enfoque para a indicac;ao do alcance dos objetivos, sem deixar de se observar o 

correto cumprimento do controle tecnico e financeiro. lsso porque, como SICONV, o 

controle dos gastos e mais automatizado, ficando inclusive disponibilizado na 

internet. 

4.5. ANALISE DAS PREST ACOES DE CONT AS APRESENT ADAS EM 2009 

Conforme apresentado no item 4.3, foram analisados 40 processes em 2009 

pela Unidade de Auditoria lnterna da IFES, totalizando R$ 13.518.237,12 de 

recursos repassados a Fundac;ao de Apoio, entre convenios e contratos. Sao 

apresentadas as ponderac;oes feitas para as prestac;oes de contas parciais de forma 

sucinta, ja que sua verificac;ao resulta apenas em relat6rio de recomendac;oes. Em 

seguida, apresentam-se as avaliac;oes feitas nas prestac;oes de contas finais, 

levantando e analisando as constatac;oes feitas pela Unidade de Auditoria lnterna da 

IFES. 

4.5.1 Analise das prestac;oes de contas parciais 

As prestac;oes de contas parciais visam a verificac;ao do correto andamento 

das atividades, de modo a sanar, o quanta antes, as deficiencias que eventualmente 

tenham surgido. Os processes de prestac;oes de contas parciais verificados 

movimentam R$ 5.667.489,08, mas que na verdade ainda nao haviam sido 

repassados integralmente a Fundac;ao de Apoio, haja vista serem prestac;oes de 
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contas levantadas quando ainda as execug6es estavam sendo realizadas. 

Fruto de tais analises ha o relat6rio de recomendag6es. Nos 10 processos 

verificados, nota-se que a Unidade de Auditoria lnterna sugeriu a implementagao de 

08 melhorias de ordem formal, de planejamento dos projetos, de execugao 

processual ou de execugao financeira. 0 quadro 07 traz quais foram essas 

recomendag6es, e quantas vezes elas foram citadas: 

Q d ua ro 07- R d ecomen acoes d .. d as ana 1ses parc1a1s I os contratos convemos 
Recomendacao Descricao Base legal lncidencias 

Planejar a celebragao de contrato/convenio 
Art. 37, CF 88 

A (principia da 3 com a previsao da vigencia necessaria. 
econom icidade) 

8 Dar ciencia do resultado da verificagao ao 
Art. 67, Lei 8666/93 2 

fiscal/coordenador do contrato/convenio. 

c Apresentar a documentagao em ordem Art. 30, Paragrafo 
4 

cronol6gica, legfvel e sem rasuras. 1 °, IN 01/97 

D 
Atentar para a indicagao do titulo e numero do 

Art. 30, IN 01/97 5 
convenio/contrato nas notas fiscais. 

E 
Cumprir 0 cronograma de desembolso 

Art. 21, IN 01/97 2 
previsto no plano de trabalho. 
Apresentar 0 despacho adjudicat6rio e 

F homologagao das licitag6es realizadas ou Art. 28, inciso X, IN 
1 

justificativas para sua dispensa ou 01/97 
inexigibilidade. 
Atentar para que o pagamento das notas 

Art. 8 °, lnciso V, IN 
G fiscais seja realizado no prazo de vigencia do 

01/97 
1 

contrato/convenio 

H Efetuar despesas com base em documentos Art. 30, IN 01/97 1 
leqais. 

'. . -Fonte: Elaborados pelo autor, com base em relatonos elaborados pela mst1tU1gao. 

As recomendag6es listadas no quadro 07 estao identificadas por letras a tim 

de se buscar uma padronizagao nas sugest6es. Tal quadro traz que as principais 

recomendag6es realizadas nas verificag6es parciais foram os itens A (ligado ao 

planejamento dos projetos), c (ligado a ordem formal de apresentagao das 

prestag6es de contas) e D (ligados a execugao financeira dos projetos). 

0 resultado da analise nesta fase das contas abre espago para que os 

responsaveis pela execugao dos projetos revejam suas ag6es e adequem suas 

ag6es para quando da apresentagao das prestag6es de contas finais. 
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4.5.2 Analise das presta<;5es de contas finais 

Afora os 1 0 processes que foram analisados parcialmente, em todos os 

demais processes foi constatado o devido cumprimento do objeto. Alem disso, 

constatou-se tambem nos 30 processes finalizados, a comprova<;ao de recolhimento 

a Conta Unica da IFES dos saldos financeiros remanescentes, inclusive aqueles 

provenientes de aplica<;oes financeiras, em atendimento ao disposto no Art. 21, § 6Q 

da IN/STN nQ. 01/97. 

Para cada presta<;ao de contas final verificada, foi juntado urn relat6rio e 

parecer emitido pela Unidade de Auditoria lnterna, enquadrado em uma das 

situagoes a seguir: (a) parecer sem ressalvas ou (b) parecer com ressalvas. Dentre 

os 30 processes finalizados, apenas 12 obtiveram emissao de parecer sem 

ressalvas, envolvendo R$ 2.559.078,45, como mostra o grafico 01. 

Grafico 01 - Aprova<;oes com ressalvas em compara<;ao com os valores 
movimentados. 
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Fonte: elaborado pelo autor, com base em documentos encaminhados pela lnstitui<;ao 

Tal grafico mostra que a aprovagao sem ressalvas abrange urn montante de 

recursos menor percentualmente em rela<;ao a sua representatividade no universe 
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estudado. Desta forma, a maioria dos recursos submetidos a prestagao de contas 

finais foram sim aprovados, mas sob a indicagao de falhas que, devido a sua 

relevancia dentro do contexto verificado, nao se demonstraram substanciais para 

uma reprovagao das contas. 

As inconformidades apontadas nos relat6rios foram resumidas conforme 

quadro 08, o qual tambem aponta os fundamentos legais infringidos por estas. 

Destaca-se que nao e objetivo deste trabalho expor quais inconsistencias foram 

encontradas em cada processo, mas tao somente evidenciar quais as 

incongruencias levantadas, para analise e recomendag6es. 

Q d 08 ua ro f 'd d 'd 'd - neon orm1 a es ev1 enc1a as nas ana 1ses d t e pres agoes d t e con as 
lnconformidade Descric;:ao Base legal 

A Ausencia de termo de dispensa de licitac;:ao. 
Art. 24, lnciso XIII, Lei 

8.666/93 

B 
Nao apresentac;:ao de contratos de estagiarios 

Art. 30, IN 01/97 
vinculados ao proieto. 

c Nao apresentac;:ao de todos OS comprovantes de 
Art. 30, IN 01/97 despesas, a tim de justificar os pagamentos. 

D 
Nao apresentac;:ao de todas as prestac;:oes de contas 

Art. 30, IN 01/97 
referentes a adiantamentos concedidos. 

E Ausencia de segregac;:ao de func;:ao par pessoa que Art. 37, CF 88 (principia 
autorizou e assinou sua propria participacao no projeto. da moralidade) 

F Ausencia de tempestividade na apresentac;:ao da 
Art. 28, §5°, IN 01/97 

prestacao de contas. 

G 
Utilizac;:ao de conta-bancaria com identificac;:ao adversa 

Art. 20, IN 01/97 
ao objeto firmado. 

H 
Pagamento de bolsas-estagio em perfodo nao coberto 

Art. 30, IN 01/97 
par termos de compromissos de estagio. 

I Notas fiscais sem a indicac;:ao do titulo e numero do Art. 30, IN 01/97 
convenio/contrato. 

J Documentos comprobat6rios ilegfveis, rasurados, ou Art. 30, § 1 °, IN 01/97 
fora de ordem cronol6oica. 

K 
Transferencia dos recursos de forma diferente da Art. 21, IN 01/97 
prevista no cronograma de desembolso. 

L 
Devoluc;:ao dos saldos remanescentes fora do prazo Art. 21, § 6°, IN 01/97 
estipulado. 

M Utilizac;:ao de contratos sem validade. 
Art. 60, Paragrafo (mica, 

Lei 8666/93 

N 
Pagamento de multa, juros ou demais encargos Art. 8°, lnciso VII, IN 
financeiros. 01/97 

0 Comprovantes de despesas anteriores ou posteriores Art. 8°, lnciso V, IN 
ao j)erfodo da _m-estacao de contas. 01/97 

p Ausencia de termo aditivo para alterac;:ao do termo Art. 15, IN 01/97 
firm ado. 

, . . -Fonte: elaborados pelo autor, com base em relatonos elaborados pela mst1tU1c;:ao 

Assim como nas prestag6es de contas parciais, as inconformidades listadas 
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no,quadro 08 estao identificadas por letras a fim de se buscar uma padronizagao nas 

evidenciagoes. Algumas das 16 falhas levantadas referem-se tao somente a forma 

da prestagao de contas, tais como os itens Fe J. Outros itens, como os A, 8, E, Me 

P, tern como caracterfstica principal a deficiencia na execugao formal dos projetos. A 

deficiencia na execugao financeira dos projetos pode ser exemplificada pelos itens 

C, D, G, H, I, K, L, N e 0. Com esta classificagao, segue o quadro 09, que 

contabiliza cada inconformidade em relagao aos grupos. 

Q d 09 F ua ro - . d requenc1a "d as ev1 enc1agoes d . f "d d e 1ncon orm1 a es 
GRUPOS lnconformidade Frequencia de evidenciacoes 

Deficiencias na forma F 3 

da prestagao de J 5 

contas Total 8 
A 2 

Deficiencias na 
8 1 
E 1 

execugao formal dos 
M 2 

projetos p 1 
Total 7 

c 2 
D 3 
G 1 

Deficiencias na 
H 1 

execugao financeira 
I 10 
K 2 

dos projetos L 2 
N 1 
0 1 

Total 23 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Cabe ressaltar que muitas das inconformidades apontadas ocorrem 

concomitantemente umas as outras, o que faz com que o total dos tres grupos 

ultrapasse a quantidade de 30 processos finais analisados. 0 grafico 02 relaciona a 

freqOencia com que cada inconformidade foi evidenciada. 
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Gnltico 02 - Fre Oencia das constata oes levantadas 
12 

I; 10 
10 

8 

6 

4 

2 

0 
GRUPO 1 = 8 ocorr. GRUPO 2 = 7 ocorr. GRUPO 3 = 23 ocorr. 

Frequencia de evidencia<;oes 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tanto o quadro quanta o grafico mostram as incidencias de cada 

inconformidade encontrada dentre os 30 processes de prestagoes de contas finais 

analisados. 

lndividualmente, destacam-se as inconformidade_s I (Netas fiscais sem a 

indicagao do titulo e numero do convenio/contrato); J (Documentos comprobat6rios 

ilegfveis, rasurados, ou fora de ordem cronol6gica); F (Ausencia de tempestividade 

na apresentagao da prestagao de contas) e D (Nao apresentagao de todas as 

prestagoes de contas referentes a adiantamentos concedidos). Seguem 

consideragoes: 

• A indicagao do titulo e numero do convenio/contrato nas notas fiscais e uma 

prerrogativa estipulada na lnstrugao Normativa 01/97. 0 nao atendimento a 

este dispositive favorece a pratica de fraudes em prestagoes de contas. Ora, 

urn comprovante de despesa apresentado no convenio "X" sem a devida 

anotagao em seu corpo do numero e titulo do convenio ao qual se refere, 

pode perfeitamente ser apresentado tambem nas prestagoes de contas dos 

convenios "Y", "Z" ou "W", que tambem nao terao seus comprovantes 

identificados. 

• A guarda em boa ordem dos documentos comprobat6rios das prestagoes de 
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contas e de fundamental importancia. 0 zelo em sua manutengao e 

arquivamento, bern como a apresentagao de comprovantes legfveis e nao

rasurados eo que permite a correta verificagao das contas. Da mesma forma 

se faz necessaria a apresentagao tempestiva das presta<;6es de contas, a fim 

de que haja celeridade no tramite processual dentre os 6rgaos publicos 

envolvidos. 

• Os adiantamentos realizados, tanto para aquisigao de bens de pequenos 

valores, quanta para diarias de viagens, necessitam de comprovagao de 

gastos a fim de que se possa afirmar que os recursos foram devidamente 

utilizados para suas finalidades, bern como que os eventuais valores nao 

gastos foram devidamente recolhidos a quem de origem. 

Observa-se que as deficiencias na execugao financeira dos projetos foram as 

que mais se destacaram, alavancadas principalmente pelas inconsistencias I e D. 

Ha, portanto, de se preocupar mais com a correta execugao financeira dos objetos, 

principalmente comprovando os gastos e identificando nos comprovantes, os 

projetos a que estes se referem. 

A relevancia no numero de inconsistencias do grupo 1 revela tambem que 

existem deficiencias basicas na forma de como as prestag6es de contas estao sendo 

apresentadas. Muito embora tais evidencias nao impactem financeiramente entre as 

partes, percebe-se uma preocupagao por parte da Unidade de Auditoria lnterna da 

IFES em executar as verificag6es das prestag6es de contas com tempestividade e 

com base em documentos bern cuidados, o que notoriamente nao esta ocorrendo, 

conforme demonstram o quadro 09 e o grafico 02. 

Entretanto, uma observagao cabfvel e que nao foi encontrada nem nos 

relat6rios de recomendag6es das presta<;6es de contas parciais, nem nos pareceres 

de prestag6es de contas finais emitido pela Unidade de Auditoria lnterna da IFES, e 

o desvirtuamento das finalidades da Fundagao de Apoio em executar objetos que 

nao tern ligagao direta com o apoio ao ensino, pesquisa e extensao. Pelo contrario, 

verifica-se que a Fundagao de Apoio acaba por realizar atividades inerentes a 
administragao da propria IFES. Esta situagao se encontra nos contratos 102/06 e 

103/06 e nos convenios 711/06, 735/06 e 742/06, que tratam de reformas e 
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modernizagoes, aquisic;oes de vefculos e instalagoes de cortinas, envolvendo uma 

soma superior a quatro milhoes de reais. 

Considerando o diagn6stico geral feito com as constatac;oes relatadas, 

apresenta-se a seguir uma proposta consolidada para implementagao de melhorias 

nas execuc;oes dos objetos dos contratos e convenios, a fim de que sejam 

minimizadas as deficiencias nesses instrumentos. 

4.5.3 Proposta consolidada para aprimoramento das atividades 

Tomando par base as verificac;oes realizadas e as constatac;oes feitas pela 

Unidade de Auditoria lnterna da IFES, e considerando sua atual realidade, bern 

como a da Fundagao de Apoio, sao apresentadas brevemente a seguir, algumas 

propostas para aprimoramento das atividades sob as 6ticas da estrutura, gestao e 

tecnologia. 

Do ponto de vista estrutural, a Unidade de Auditoria lnterna necessita de 

urgente ampliagao de seu quadro funcional, a fim de que possa expandir sua 

capacidade de analise das contas da Universidade. Especificamente nas prestac;oes 

de contas de convenios e contratos, o aumento do quadro de servidores 

possibilitaria a Unidade de Auditoria lnterna realizar urn acompanhamento muito 

mais proximo a realidade de execuc;ao, ou seja, mais do que se focar em prestac;oes 

de contas apresentadas ap6s o encerramento das agoes, a unidade poderia 

acompanhar as agoes enquanto elas estariam sendo executadas, sanando com 

maior tempestividade os vfcios que par ventura fossem identificados. 

Sob o aspecto de gestao, propoe-se a Unidade de Auditoria lnterna realizar 

atividades de divulgagao as constatac;oes e treinamento dos responsaveis par 

convenios e contratos, a fim de demonstrar a maneira correta de como executar os 

recursos arrecadados, bern como trabalhar com os tramites necessaries para o 

correto desenvolvimento das agoes e respectivas prestac;oes de contas. Propoe-se 

tambem a criac;ao de indicadores de avaliagao de desempenho dos projetos 

executados, a tim de que a Unidade de Auditoria lnterna possa apurar se, de fato, os 

objetos contratados ou conveniados alcangaram seus objetivos de mane ira eficaz. 

Pelo enfoque tecnol6gico, recomenda-se a Unidade de Auditoria lnterna da 
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IFIES, que se utilize de softwares especfficos como ferramentas para melhor 

verificagao das prestagoes de contas, fazendo com que as analises alcancem urn 

nfvel maior de detalhamentos. 
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5. CONCLUSOES E RECOMENDACOES 

lnstituigoes Federais de Ensino Superior e Fundagoes de Apoio ao Ensino, 

Pesquisa e Extensao possuem vfnculos hist6ricos que as fazem parceiras em muitas 

atividades desenvolvidas pelo Ensino Superior no Brasil. Entretanto, a existencia 

desta parceria publico-privada e motivo de muita discussao, dado ao papel que as 

Fundagoes de Apoio tomaram ao Iongo dos anos: de apoio ao ensino, pesquisa e 

extensao, elas passaram tambem a fazer atividades de gestao dentro das 

Universidades. 

Fato e que as relagoes entre as IFES e as fundagoes de apoio existem, e se 

dao por meio da assinatura de termos de convenios e contratos. A exposigao desta 

relagao aos 6rgaos de controle interno e externo fez com que as unidades de 

auditoria interna das IFES ficassem mais atentas no que se diz respeito as 

prestagoes de contas desses termos. Neste sentido, sao expostas a seguir as 

conclusoes deste estudo. 

5.1 . CONCLUSOES 

0 objetivo geral deste trabalho era de verificar a regularidade das prestagoes 

de contas em convenios e contratos encerrados em 2009, firmados entre uma IFES 

e uma Fundagao de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensao, que foram 

apresentadas a Unidade de Auditoria lnterna da lnstituigao de Ensino Superior. Para 

o alcance do objetivo principal, foram definidos quatro objetivos especfficos, 

descritos a seguir. 

0 primeiro objetivo especffico era fundamentar teoricamente e demonstrar a 

relagao entre as lnstituigoes Federais de Ensino Superior no Brasil com as 

Fundagoes de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensao. Este objetivo foi alcangado 

atraves de bibliografia existente sabre o assunto. 

0 segundo objetivo especffico era o de apresentar as normas que regem a 

prestagao de contas dos convenios e contratos firmados entre entes publicos 

federais e instituigoes privadas sem fins lucrativos. Esta meta foi alcangada atraves 

da demonstragao da legislagao existente, em especial a Portaria lnterministerial 
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127/2008- MP/MF/MCT (que normatiza o decreto 6170/2007), a Lei 8666/1993-

Lei das Licitag6es e Contratos e a lnstrugao Normativa 01/97-STN. 

0 terceiro objetivo especffico previa verificar se as prestag6es de contas dos 

convenios e contratos firmados entre uma Fundagao de Apoio e uma IFES estao de 

acordo com a legislagao vigente a epoca do repasse. Os documentos apresentados 

pela Unidade de Auditoria lnterna revelaram que, apesar de algumas 

inconformidades, as prestag6es de contas constaram de acordo com a 

normatizagao, em sua maioria. 

Por fim, o quarto objetivo especffico buscava propor as alterag6es 

necessarias para a correta prestagao de contas dos convenios e contratos 

verificados, em conformidade com a legislagao vigente a epoca do repasse, a fim de 

dar mais transparencia ao processo. Esta proposta foi realizada, sob o enfoque 

estrutural, tecnol6gico e de gestao, cabendo as partes interessadas estudarem sua 

viabilidade e meios para sua implantagao. 

Ten do sido alcangados os objetivos especfficos, o objetivo geral foi 

conseqOentemente alcangado, atraves de pesquisa explorat6ria realizada em fontes 

primarias e secundarias, valendo-se principalmente da legislagao vigente e dos 

relat6rios de analise emitidos pela Unidade de Auditoria lnterna da IFES. 

Conclui-se, portanto, que os objetivos deste trabalho foram alcangados na 

Integra, podendo este ser utilizado pelos gestores da instituigao na busca de 

aprimoramento das relag6es entre a IFES e a Fundagao de Apoio. 

Tal trabalho proporcionou tambem a ampliagao dos conhecimentos sobre o 

assunto, permitindo maior visibilidade ao tema, e o conseqOente aprofundamento 

profissional das partes envolvidas. 

5.2. RECOMENDAQOES 

Ante a notoriedade do assunto, recomenda-se a ampliagao dos estudos 

academicos na area da auditoria governamental e, mais especificamente, nesta 

forma de parceria publico-privada pouco estudada, porem muito realizada. 

No que diz respeito ao trabalho das Unidades de Auditoria lnterna das IFES, 

recomenda-se maior estreitamento da utilizagao de ferramentas tecnol6gicas, bern 
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como dos conceitos de audita ria ja difundidos no meio academico. 

Fica tambem a sugestao de desenvolvimento de trabalhos que mostrem se, 

de fato, ha real necessidade da existencia das Fundag6es de Apoio para as 

Universidades Publicas Federais, au se essas instituig6es possuem capacidade 

propria de gerir seus pr6prios projetos. 
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