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          Foram  examinados,  quanto   à legitimidade e legalidade, os
atos  de  gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no
período de 01Jan2008 a 31Dez2008.

2.        Os  exames  foram  efetuados  por seleção de itens, conforme
escopo  do  trabalho  definido  no  Relatório  de  Auditoria constante
deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas
selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros
mantidos   pela(s)   unidade(s),   bem  como  a  aplicação  de  outros
procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria.

3.        Em   nossa   opinião, diante dos exames aplicados, de acordo
com  o  escopo  mencionado  no  parágrafo segundo, consubstanciados no
Relatório  de Auditoria de Avaliação da Gestão nº 224891   considero:

3.1  No que concerne à gestão de outros responsáveis, não
constantes do art. 10 da IN TCU  nº 57/2008:

3.1.1  REGULAR com ressalvas a gestão dos responsáveis a seguir listados:

CPF            NOME                            CARGO          
239.221.681-91 NEYLA LOURDES BELLO             DIRETORA DE PROGRAMAÇÃO

                       FALHA(s) MEDIA(s)
1.1.3.1
Servidores  detentores  do  cargo  de vigilante exercendo atividade de
motoristas caracterizando desvio de função.

2.1.1.1
Falta  de  cadastramento dos dados relativos a admissões realizadas em
2008 no SISAC.

CPF            NOME                            CARGO          
333.337.856-68 HELVECIO LUIZ REIS              REITOR

                       FALHA(s) MEDIA(s)
1.1.3.1
Servidores  detentores  do  cargo  de vigilante exercendo atividade de
motoristas caracterizando desvio de função.



1.1.4.1
Realização  de  licitação  para  a  contratação de serviços de limpeza
cujos   critérios   foram   fixados   levando-se  em  conta  apenas  o
quantitativo da mão-de-obra.

1.1.5.1
Falha  no acompanhamento do contrato de limpeza, portaria e transporte
quanto  à  comprovação  do  recolhimento  previdenciário  pela empresa
contratada.

1.1.5.2
Falha   no   gerenciamento   de   contrato  de  prestação  de  serviço
de   Vigilância,  quanto  à  insuficiência  na  adoção  de medidas  de
saneamento  dos  riscos  advindos  do inadimplemento da contratada com
suas obrigações trabalhistas e previdenciárias.

2.1.1.1
Falta  de  cadastramento dos dados relativos a admissões realizadas em
2008 no SISAC.

CPF            NOME                            CARGO          
423.856.366-20 CLAUDIO SERGIO TEIXEIRA DE SOU  DIRETOR DIV CONT FINANÇAS

                       FALHA(s) MEDIA(s)
1.1.5.1
Falha  no acompanhamento do contrato de limpeza, portaria e transporte
quanto  à  comprovação  do  recolhimento  previdenciário  pela empresa
contratada.

1.1.5.2
Falha   no   gerenciamento   de   contrato  de  prestação  de  serviço
de   Vigilância,  quanto  à  insuficiência  na  adoção  de medidas  de
saneamento  dos  riscos  advindos  do inadimplemento da contratada com
suas obrigações trabalhistas e previdenciárias.

CPF            NOME                            CARGO          
579.915.966-72 TELMA VALERIA DE RESENDE        PRÓ-REITORA DE 
ADMINISTRAÇÃO

                       FALHA(s) MEDIA(s)
1.1.4.1
Realização  de  licitação  para  a  contratação de serviços de limpeza
cujos   critérios   foram   fixados   levando-se  em  conta  apenas  o
quantitativo da mão-de-obra.

1.1.5.1
Falha  no acompanhamento do contrato de limpeza, portaria e transporte
quanto  à  comprovação  do  recolhimento  previdenciário  pela empresa
contratada.

1.1.5.2
Falha   no   gerenciamento   de   contrato  de  prestação  de  serviço
de   Vigilância,  quanto  à  insuficiência  na  adoção  de medidas  de
saneamento  dos  riscos  advindos  do inadimplemento da contratada com
suas obrigações trabalhistas e previdenciárias.
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