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Ata da 4a Reunião Ordinária do Conselho Curador

Ao décimo segundo dia do mês de setembro de dois mil e treze, às dez horas e quinze minutos, em sua
sede na Avenida Manuel Caldeira de Alvarenga, mil duzentos e três, na Sala de Reuniões, terceiro
andar, reuniu-se o Conselho Curador para a realização da sua quarta Reunião Ordinária, sob a
Presidência do Magnífico Reitor Professor Alex da Silva Sirqueira. Presentes, os representantes
indicados pela UEZO: o Conselheiro Moacir Almeida do Nascimento, o Conselheiro Jorge Luiz
Pedreira. Representantes indicados pelas Secretárias de Estado: Representantes da Secretaria de Estado
de Fazenda - SEFAZ, a Conselheira Valéria Estevam da Graça, Representante de Estado de
Planejamento e Gestão - SEFAZ a Conselheira Mônica Figueiredo do Amaral; Presentes também a
Secretária dos Conselhos, Mariane Assis de Moura e os convidados, o Ilustríssimo Vice-reitor
Professor João Bosco de Salles e o Sr." Nelson Furtado que não pode tomar posse, pois o efetivo não
tomou posse. Havendo quórum o PRESIDENTE deu início à reunião. 1° Assunto: Posse da
Conselheira Valéria Estevam da Graça. O PRESIDENTE deu posse a Conselheira, representante da
Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ como efetiva em substituição a Sra. Nilsa Lopes de Oliveira,
e a desejou boas-vindas. 20 Assunto: Aprovação das Atas das reuniões anteriores (19.07.2013 e
31.07.2013). Não houve solicitação de alteração nas Atas. O PRESIDENTE colocou em votação as
duas Atas. Aprovadas por unanimidade. 30 Assunto: Processo E-26/16.001/2012 - Prestação de
contas de agente patrimonial do exercício 2011 do Setor de Preparação de Amostras para
Microscopia Eletrônica - Anderson Jack Franzen. RELATOR CONSELHEIRO MOACIR
ALMEIDA DO NASCIMENTO. O Conselheiro leu o VOTO: "trata-se o presente da prestação de
contas por término do exercício financeiro do responsável por bens patrimoniais do exercício de 2011
onde o responsável é o servidor Anderson Jack Franzen matrícula 500.001-3. O processo foi
encaminhado para apreciação das contas com atraso no que foi considerado REGULAR COM
RESSALVA no parecer da COSEA da Universidade. Isto posto, acato o parecer da Coordenadoria
Setorial de Auditoria e voto pela aprovação com ressalva". Aprovado por unanimidade. O Sr.
NELSON FURTADO sugeriu que a Instituição se preparasse cada vez mais na área de Microscopia
Eletrônica , pois era uma área de grande ascensão no mercado e que a qualificação do profissional era
muito importante. Sugeriu também que fosse mais prestigiada e mais estimulada. 4° Assunto: ~
Processo E-26/15.734/2012 - Prestação de constas de agente patrimonial do exercício 2011 do .
Laboratório de Tecnologia em Cultura de Células - Sergio Henrique Seabra. RELATOR
CONSELHEIRO MOACIR ALMEIDA DO NASCIMENTO. O Conselheiro leu o VOTO: "Trata-se o
presente da prestação de contas do término de exercício financeiro do responsável por bens
patrimoniais do Laboratório de Tecnologia em Cultura de Célula - LTCC do exercício de 2011 onde o
responsável é o servidor Sergio Henrique Seabra matrícula 500.012-0. O processo foi encaminhado
para apreciação das contas com atraso no que foi considerado regular no parecer da COSEA da
Universidade. Isto posto, acato o parecer da Coordenadoria Setorial de Auditoria e voto pela
aprovação com a ressalva". Aprovado por unanimidade. O Sr. NELSON FURTADO se manifestou
dizendo que esta também era uma área muito importante e que deveria ser prestigiada e mais
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desenvolvida, que a Instituição pudesse propor seminários e simpósios na área. O CONSELHEIRO
MOACIR ALMEIDA DO NASCIMENTO disse que a FAPERJ tinha Editais de APQ2 que
incentivavam este tipo de serviço. O PRESIDENTE lembrou que a Jornada de Ciência e Tecnologia e a
Jornada Farmacêutica eram desenvolvidas através de verba com APQ2. 5° Assunto: Processo E-
26/15.308/2012 - Prestação de contas de agente patrimonial do exercício 2011 da Logística de
turno I - Áureo Higino Santana. RELATOR CONSELHEIRO MOACIR ALMEIDA DO
NASCIMENTO. O Conselheiro leu o VOTO: "Trata-se o presente da prestação de contas por término
de exercício financeiro do Responsável por bens patrimoniais do exercício de 2011 onde o responsável
é o servidor Áureo Higino Santana matrícula 3074-1. O processo foi encaminhado para apreciação das
contas com atraso no que foi considerado regular com ressalva no parecer da COSEA da Universidade.
Isto posto, acato o parecer da Coordenadoria Setorial de Auditoria e voto pela aprovação com a
ressalva. Aprovado por unanimidade. 6° Assunto: Processo E-26/002/155/2013 Pagamento da fatura
de janeiro de 2013 para Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro. RELATORA MÔNICA
FIGUElREDO DO AMARAL. A Conselheira leu o VOTO: "Trata o presente administrativo do
pagamento das notas fiscais números 835 e 836, emitidas pela Imprensa Oficial do Estado do Rio de
Janeiro, referente a prestação de serviços de publicação no Diário do Estado do Rio de Janeiro,
durante o mês de janeiro de 2013, perfazendo o valor respectivamente de R$ 4.451,04 (quatrocentos e
cinquenta e um reais e quatro centavos) e R$ 3.315,58 (três mil, trezentos e quinze reais e cinquenta e
oito centavos), totalizando o valor de R$ 7.766,66 (sete mil setecentos e sessenta e seis reais e sessenta
e seis centavos). As notas fiscais se encontram acostadas às fls. 05/06, devidamente atestadas por
servidores desta Universidade, no qual declaram que os serviços foram prestados e entregues em
condições satisfatórias. Os comprovantes de publicação na Imprensa Oficial do Estado do Rio de
Janeiro, durante o período a que se referem as notas fiscais, se encontram anexados ao presente às fls.
08/26. As certidão obrigatória que possibilitam o pagamento das notas fiscais supracitadas se
encontram dentro da validade, conforme comprovam os documentos anexados às fls. 27/30, 31, 32/33
e 38/39. Consta também às fls. 41, o parecer da Auditora chefe da Fundação Centro Universitário
Estadual da Zona Oeste - UEZO, de que todos os praticados no processo em epigrafo, foram
considerados regulares. Ressalte-se que o presente administrativo foi recebido por esta relatora em
10/09/2013. Diante da análise dos documentos acima mencionados e do processo em tela, VOTO pela
REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS". Aprovado por unanimidade. 7° Assunto:
Processo E-26/002/358/2013 Pagamento da fatura de março de 2013 para Imprensa Oficial do
Estado do Rio de Janeiro. RELATORA MÔNICA FIGUElREDO DO AMARAL. A Conselheira leu
o VOTO: "Trata o presente processo do pagamento da nota fiscal número 2188, emitida pela
Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, referente a prestação de serviço de publicação no
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, durante o mês de março de 2013, perfazendo o valor de R$
7.119,29 ( sete mil, cento e dezenove reais e vinte e nove centavos). A nota fiscal se encontra acostada
às fls. 05, devidamente atestada por servidor desta Universidade, no qual declaram que o serviço foi
prestado e entregue em condições satisfatórias. Os comprovantes de publicação na Imprensa Oficial
do Estado do Rio de Janeiro, durante o período a que se refere a nota fiscal, se encontra anexado ao
persente às fls. 07/24. As certidões obrigatórias que, possibilitam o pagamento da nota fiscal
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supracitada se encontram dentro da validade, conforme comprovam os documentos anexados às 25/29,
31 e 36/37. Consta também às jls. 39, o parecer da Auditora Chefe da Fundação Centro Universitário
Estadual da Zona Oeste, de que todos os atos praticados no processo em epigrafe, forma considerados
regulares. Ressalte-se que o presente administrativo foi recebido por esta relatora em 10/09/2013.
Diante da análise dos documentos acima mencionados e do processo em tela, VOTO pela regularidade
da prestação de contas". Aprovado por unanimidade. 8° Assunto: E-26/002/120/2012 Inventário do
Almoxarifado Central, ref. 2012. RELATORA CONSELHEIRA MÔNICA FIGUEIREDO DO
AMARAL. A Conselheira leu o VOTO: "Trata o presente administrativo do levantamento do
inventário físico dos bens existentes no Almoxarifado Central da Fundação Centro Universitário
Estadual da Zona Oeste - UEZO, haja vista a determinação da criação de Comissão para tanto,
conforme Portaria UEZO número 233 de 07/11/2012, publicada no DOERJ de 13/11/2012 jls. 05/06.
A Auditora Chefe da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste - UEZO, apontou
exigências quando de sua análise, conforme se depreende pela manifestação de jls. 50. Houve
manifestação do responsável pela Coordenação de Almoxarifado Central, Sr. André Ferreira dos
Santos com número de matrícula 847-4, às jls. 51, no qual afirma que as exigências constantes nos
itens 1, 2 e 3 de jls. 50, foram devidamente cumpridas e, que em relação ao item 4 a responsabilidade
de saneamento seria a Assessoria de Contabilidade Analítica - ASSECONT O item foi devidamente
sanado, conforme se comprova com os documentos anexados às jls. 53/56. Consta também às jls.
57/61, o parecer da Auditora Chefe da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste -
UEZO, no sentido de que a Prestação de Contas é Regular com Ressalva, em decorrência de atraso no
prazo de sua prestação, estabelecido na legislação pertinente à matéria. Ressalte-se que o persente
administrativo foi recebido por esta relatora em 10/09/2013. Diante da análise dos documentos acima
mencionados e do processo em tela VOTO pela REGULARIDADE COM RESSALVA, haja vista a
inobservância da legislação vigente referente ao prazo de apresentação da Prestação de Contas por
Término de Exercício dos Bens de Almoxarifado, exercício 2012". Aprovado por unanimidade. 9°
Assunto: Processo E-26/002/181/2013 Adiantamento da Professora Maria Cristina de Assis.
RELATOR CONSELHEIRO JORGE LUIZ PEDREIRA. O Conselheiro leu o VOTO: "Trata o
processo, nesta oportunidade, da resposta da servidora responsável por adiantamento, à Diligência de
19.07.13 deste Conselho Curador. Quanto à questão da jalta da indicação da finalidade dos
deslocamentos com o uso de táxis, no mapa da relação de despesas com locomoção de servidores de
jls. 17, entendo que a responsável supriu de forma aceitável àquela falta ao declarar tratar-se de
deslocamento para a compra de materiais de laboratório e visitas técnicas da Pró-reitoria de Pesquisa*'
e Pós-graduação, justificando o uso de táxi,jace à insuficiência dafrota de veículos da UEZO para
atender a todas as necessidades de transporte da Instituição. Já com relação ao pagamento referente à \
compra de óleo hidráulico, conforme a Nota Fiscal de jls. 32 por um valor diverso do consignado
naquele documento, a justificativa de atraso no pagamento como motivo para que a Empresa tenha
cobrado valor superior ao da Nota Fiscal emitida, não deve ser aceita, uma vez que na data da
emissão da DANFE (11.04.13), a mesma data da entrega do material segundo nela consta, havia saldo
de R$ 3.092,70 (três mil, noventa e dois reais e setenta centavos) na conta corrente relativa ao
adiantamento, o que permitiria que o pagamento fosse de imediato realizado, o que não ocorreu,
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gerando um acréscimo de R$ 68,25 (sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), que foi aceito e
pago pela servidora responsável do adiantamento 15 dias após a efetivação da compra e recebimento
da mercadoria. Pelo exposto, sou pela glosa da importância de R$ 68,25 (sessenta e oito reais e vinte e
cinco centavos), devendo o valor ser recolhido aos cofres da UEZO". Aprovado por unanimidade. 10°
Assunto: Processo E-26/002/122/2013 Adiantamento do servidor José Luciano Gonçalves Junior.
RELATOR CONSELHEIRO JORGE LUIZ PEDREIRA O Conselheiro leu o VOTO: "Prestação de
contas em ordem. Sou pela aprovação". Aprovado por unanimidade. 11° Assunto: Processo E-
26/002/264/2013 Adiantamento do servidor Antônio Marcos Dias de Oliveira. RELATOR
CONSELHEIRO JORGE LUIZ PEDREIRA. O Conselheiro leu o VOTO: "Prestação de contas em
ordem. Sou pela aprovação". Aprovado por unanimidade. 12° Assunto: Processo E-26/002/185/2013
Adiantamento Professor Cristiane Pimentel Victorio. RELATOR CONSELHEIRO JORGE LUIZ
PEDREIRA. O Conselheiro leu o VOTO: "Diante da instrução de fls. 54, julgo em ordem a Prestação
de Constas apresentada. Aprovado por unanimidade. 13° Assunto: Assuntos Gerais. O
CONSELHEIRO JORGE LUIZ PEDREIRA disse que estava atendendo um pedido de maneira
informal da Auditora Interna da Instituição, Sra. Eliane Alves Faria para que fosse elaborada uma
minuta de Provimento do Conselho regulamentando internamente no âmbito da UEZO a concessão de
adiantamento e prestação de contas, pois a Instituição não possui uma normativa em relação ao assunto.
Fez a distribuição aos Conselheiros para que pudessem apreciar para discussão na próxima reunião,
para que todas as sugestões, alterações e inclusões fossem apresentadas na próxima reunião. Não
havendo mais nada a tratar, o PRESIDENTE agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Para
constar, eu, MARlANE ASSIS DE MOURA, Secretária dos Conselhos lavrei a presente Ata, que vai
assinada por mim e pelos Curadores deste Conselho.
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Valéria Estevam da Graça

Conselheira
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