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Ata da sa Reunião Ordinária do Conselho Curador

Ao décimo quarto dia do mês de outubro de dois mil e treze, às dez horas e oito 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 quinta Reunião Ordinária, sob a Presidência do
Ilustríssimo Vice-reitor Professor João Bosco de Salles. Presentes, os representantes indicados pela
VEZO: 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 - SEPLAG a Conselheira Mônica Figueiredo do Amaral; Presentes também a Secretária dos
Conselhos, Mariane Assis de Moura e a convidada, Auditora Interna Sra. Eliane Alves Faria. Havendo
quórum o PRESIDENTE deu início à reunião. r Assunto: Aprovação da Ata da reunião anterior
(12.09.2013). Não houve solicitação de alteração na Ata. O PRESIDENTE colocou a Ata em votação.
Aprovada por unanimidade. 2° Assunto: Processo E-26/002/74112013- Registro de receita
arrecadada através do Concurso Público para Técnico de Laboratório e Laboratorista.
RELATOR CONSELHEIRO MOACIR ALMEIDA DO NASCIMENTO. O Conselheiro leu o
PARECER: "Trata o processo de arrecadação de receita conforme esclarecido pela Senhora
Auditora da Coordenação Setorial de Auditoria da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona
Oeste às fls. 74 onde esclarece: a) foi registrado o montante de R$ 3.580,00 sendo R$ 1.500,00
referente a inscrição para o cargo de Laboratorista e R$ 2.080,00 referente ao cargo de Técnico de
Laboratório; b) a candidata Ingrid Oliveira Santos o pagamento em duplicidade fato este que gerou a
devolução da quantia em 26/06/2013 conforme àsfls. 69; c) os valores foram depositados na conta da
Fundação de número 83-3 da agencia 6898 e de acordo com a sistemática de arrecadação do tesouro
estadual, caixa único do tesouro; d) os valores forma registrados no evento 800.307 - evento para
registro de receitas com prestação serviço administrativo; VOTO pela ciência e regularidade da
arrecadação". Aprovado por unanimidade. 3° Assunto: Processo E-26/002/232/2013 -
Adiantamento da Servidora Ida Carolina Neves Direito. RELATOR CONSELHEIRO MOACIR
ALMEIDA DO NASCIMENTO. O Conselheiro leu o PARECER: "Trata o presente processo de
prestação de contas de adiantamento em no de Ida Carolina Neves Direito e conforme esclarecimento
pela Senhora Auditora da Coordenadoria Setorial de Auditoria da Fundação àsfls. 55 onde esclarece:
a) o adiantamento foi concedido no valor de R$ 4.000,00; b) a Coordenadoria Setorial de
Contabilidade emitiu parecer FAVaRA VEL (FLS. 44 A 46); ct a Ordenadora de Despesa aprovou as
contas às fls. 47; VOTO: Pela regularidade das contas recomendando que a Fundação quando
recebimento de comprovação de despesas através de DANFE 's seja devidamente verificado no Portal
Nacional da NF-e a autenticidade da mesma e anexada aos autos à consulta resumida da referida
Nota Fiscal Eletrônica, fato este que foi por mim comprovado e anexado aos autos". O Conselheiro
solicitou que ficasse ressaltado que ao receber uma nota eletrônica o servidor emitisse o ressumo da
DANFE, para possíveis cancelamentos posteriores da nota Aprovado por unanimidade. 4° Assunto:
Processo E-26/1S.484/2012 - Prestação de contas de agente patrimonial do exercício 2011 dO~
Servidor Anderson Jack Franzen. RELATORA CONSELHEIRA MÔNICA FIGUEIREDO DO ,
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AMARAL. O Conselheiro leu o VOTO: "Trata o presente administrativo de Prestação de Contas de
Agente Patrtmonial, referente ao exercício 2011, do setor de Microscopia Eletrônica de Transmissão,
localizado na Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste - UEZo. O responsável pela
Prestação de Contas é o servidor Anderson Jack Franzen, matrícula 500.001-3, responsável pela
guarda e conservação dos bens patrimoniais localizados no MET, conforme designação contida na
Portaria UEZO n" 070 de 16 setembro de 2010. Consta àsjls. 35 (modelo 13), Termo de Conferência
Anual, em que o Coordenador de Área/COARH/PROADFI/UEZO, Sr. André Ferreira dos Santos,
afirma que quando do confronto entre as exigências físicas e os elementos consignados na ficha
individuais de Bens Patrimoniais sob responsabilidade do Sr. Anderson Jack Franzen, verificou-se a
paridade. Ás FLS. 34 (MODELO 14), consta pronunciamento favorável do Magnífico Reitor Roberto
Soares de Moura, sobre as contas apresentadas pelo referido servidor. Consta Às jls. 37 declaração do
Responsável pela Setor Contábil (modelo 15). Em caso análogo, se verifica o Parecer da Auditoria
Geral do Estado - AGE (fls. 28), no qual opina pela Regularidade das contas, porém, ratificando a
recomendação apontada pelo Tribunal de Contas - TCE (fls. 29/33), no sentido de que as próximas
Prestações de Contas sejam formalizadas em processos separados para cada unidade. A Auditora
Chefe da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste - UEZO (fls. 40/43), apontou
ressalvas quando de sua análise, quanto à intempestividade da remessa da Prestação de Contas.
Ressalte-se que o administrativo em questão, foi recebido por esta Relatora em 08/10/2013. Diante da
análise dos documentos acima mencionados e do processo em tela, VOTO pela REGULARIDADE
COM RESSALVAS, haja vista a inobservância da legislação vigente referente ao prazo de
apresentação da presente Prestação de Contas". Aprovado por unanimidade. 5° Assunto: Processo E-
26/002/174/2013 - Adiantamento da Servidora Bianca Moreira Santos. RELATORA MÔNICA
FIGUEIREDO DO AMARAL. A Conselheira leu o VOTO: "Trata o presente administrativo de
concessão de adiantamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a servidora Bianca Moreira
Santos, matrícula 3030-4, para atender às necessidades com despesas miúdas de pronto pagamento da
Secretaria Geral/Reitoria. Consta Nota Explicativa às jls. 20/21 e, as Notas Fiscais se encontram
acostadas às jls. 22/58. Consta ainda, o comprovante de encerramento da conta corrente bem como o
comprovante de depósito da devolução do saldo não utilizado. Às jls. 86 consta pronunciamento da
Auditora Chefe, no sentido de que a servidora que recebeu o adiantamento, justifique a devolução do
saldo não utilizado fora do prazo estabelecido na legislação específica. A justificativa da servidora
está anexada às jls. 88. Em nova manifestação a Auditora Chefe, sugere a remessa do presente
procedimento ao Magnífico Reitor, tendo em vista que a impropriedade efetivada pela não devolução
do saldo dentro do prazo, infringiu a lei específica a matéria que dispõe sobre aplicação de multa para
o caso em tela. A multa foi determinada às jls. 92 e, devidamente recolhida aos cofres da instituição,
conforme se verifica ás jls. 95/98. Ressalta-se que, o presente administrativo foi recebido por esta
Relatora em 085/10/2013. Diante do recolhimento da multa e da justificativa da servidora Bianca
Moreira Santos e da análise dos documentos acostados, VOTO pela REGULARIDADE DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS, recomendando que sejam observadas na próxima concessão de
adiantamento os prazos determinados na legislação pertinente ". Aprovado por unanimidade. 6
Assunto: Processo E-26/002/336/2013 - Tomada de contas por não prestação de contas de Agent
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Patrimonial. RELATORA VALÉRIA ESTEVAM DA GRAÇA. A Conselheira leu o VOTO:
"Tratou-se o presente processo, inicialmente, da instauração de Tomada de Contas pela não
Prestação de Contas do responsável pelos bens patrimoniais do Laboratório de Tecnologia em
Fármacos, a servidora Alaíde de Sá Barreto, referente ao exercício financeiro de 2011. Concordo com
o pronunciamento da Auditoria interna da UEZO, às jls. 29, que a referida instauração perdeu a sua
objetividade, uma vez que estão presentes nos autos todos os elementos exigidos pela legislação, para
a Prestação de Contas por Término de Exercício. Assim sendo, voto pela Aprovação da presente
Prestação de Contas por Término de Exercício e posterior encaminhamento do processo à Auditoria
Geral do Estado - AGE, sem prejuízos da Ressalva apontada no parecer da Auditoria Interna da
UEZO, àsjls. 30, pela perda do prazo para apresentação das contas". Aprovado por unanimidade. 7°
Assunto: E-26/002/176/2013 - Adiantamento da Servidora Bianca Moreira Santos. RELATOR
CONSELHEIRO JORGE LUIZ PEDREIRA. O Conselheiro leu o VOTO: "Trata-se da prestação de
contas de adiantamento no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para atender às despesas eventuais
relativas, conforme esclarecimento às jls. 08 pelo Senhor Chefe de Gabinete, a posse do Magnífico
reitor e Vice-reitor e, ainda, a Cerimônia de Título Benemérito concedido pela Instituição, em nome da
Servidora Bianca Moreira Santos, matrícula n" 3030-4. A documentação apresentada encontra-se em
ordem. No entanto, o saldo remanescente não aplicado, no valor de R$ 6.828,49 (seis mil, oitocentos e
vinte e oito reais e quarenta e nove centavos), foi recolhido aos cofres da UEZO fora do prazo devido,
o que ocasionou a aplicação de multa pelo Magnífico Reitor no valor de 5 (cinco) UFIR 's,
correspondente a R$ 12,03 (doze reais e três centavos) à responsável pelo Adiantamento, tendo o valor
sido recolhido regularmente. Face ao exposto, sou pela anotação do presente Adiantamento".
Aprovado por unanimidade. 8° Assunto: Provimento nO 002/2013 - Normas para Concessão de
adiantamento e respectivas prestação de contas. RELATOR CONSELHEIRO JORGE LUIZ
PEDREIRA. O Conselheiro disse que na reunião anterior havia feito a distribuição do documento e
perguntou se havia algum questionamento ou sugestão em relação ao documento. O PRESIDENTE
colocou o documento em discussão. O CONSELHEIRO JORGE LUIZ PEDREIRA verificou que a
solicitação feita pelo Conselheiro Moacir Almeida do Nascimento em relação a anexar a DANFE já
contava no parágrafo 3° do artigo 12. A AUDITORA INTERNA ELIANE ALVES FARIA disse que
tinha dúvidas em relação ao inciso I do artigo 18 que estipulava multa de 20 (vinte) a 200 (duzentas)
UFIR-RJ. Ressaltou que a lei do estado estabelecia multa de 5 (cinco) a 30 (trinta) UFIR-RJ. O
CONSELHEIRO JORGE LUIZ PEDREIRA disse que considerou a autonomia administrativa da
instituição, pois seria um valor muito irrisório. Os Conselheiros acharam melhor deixar o mesmo
quantitativo da legislação do estado do Rio de Janeiro. A redação foi alterada para "5 (cinco) a 30
(trinta) UFIR-RJ". Houve uma breve discussão e chegou-se a conclusão de que o parágrafo 6° do artigo
3° deveria ser excluído. O PRESIDENTE colocou o documento em votação. Aprovado por
unanimidade. O Provimento após a aprovação, posteriormente será promulgado pelo Reitor. 9°
Assunto: Assuntos Gerais. O CONSELHEIRO MOACIR ALMEIDA DO NASCIMENTO disse que
era do conhecimento de todos que ele era responsável pela Coordenação Setorial de Auditoria da
FAPERJ. Explicou que houve uma Tomada de Contas aberta pela FAPERJ em nome da
PROFESSORA Luciana Portal da Silva professora efetiva do quatro da UEZO e que seriam duas
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Tornadas de Contas por conta da não Prestação de Contas. Solicitou que o processo de sindicância
fosse encaminhado ao Conselho Curador com vistas doO resultado, ou urna satisfação, para saber do
andamento do processo. Pois gostaria que o Conselho tivesse conhecimento por conta da relevância do
assunto. O PRESIDEN1E solicitou que os suplentes fossem informados da reunião. O
CONSELHEIRO JORGE LUIZ PEDREIRA lembrou que a sua suplente ainda não havia tornado posse.
O PRESIDENTE disse que a mesma era professora da UEZO e que tornaria posse na próxima reunião.
Não havendo mais nada a tratar, o PRESIDENTE agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.
Para constar, eu, MARIANE ASSIS DE MOURA, Secretária dos Conselhos lavrei a presente Ata, que
vai assinada por mim e pelos Curadores deste Conselho.
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