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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Conselho Curador

 ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR

Aos treze dias do mês de maio de dois mil e vinte, às dez horas e dez minutos, reuniu-se o Conselho Curador
para a realização de sua sexagésima segunda Reunião Ordinária, excepcionalmente, através da plataforma
Zoom (link:https://us02web.zoom.us/j/82709918363), tendo em vista o avanço da pandemia causada pelo
novo coronavírus e considerando o Decreto Estadual nº 46.970, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre
medidas temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento da propagação decorrente do novo
coronavírus (COVID-19), do regime de trabalho de servidor público e contratado. Sob a Presidência da
Magnífica Reitora, Professora Maria Cristina de Assis. Estavam presentes: os Representantes indicados pela
UEZO, o Conselheiro Carlos Alberto Alves Lemos e Nirmo Antônio Araújo Filho; o Representante indicado
pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI, Conselheiro Vinícius Boechat Tinoco;
os Representantes indicados pela Secretaria de Estado de Fazenda, Conselheira Maria Regina Correa
Castanheira e Raphael Zuza Nieto, o Auditor Chefe da UEZO, Hugo Freire Lopes Moreira, o Gestor de
Contratos, Vinícius Murat do Carmo e a Secretária dos Conselhos, Bianca Moreira Santos. Presentes também
Havendo quórum, a PRESIDENTE deu início à reunião. 1º Assunto: Aprovação da Ata (18/03/2020). A
PRESIDENTE colocou a Ata de 18/03/2020 em discussão. Disse que a Ata foi enviada anteriormente aos
Conselheiros para considerações e estava sendo apresentada com todas as correções solicitadas. Colocou a
Ata em votação. Aprovada por unanimidade, mediante as alterações solicitadas. A PRESIDENTE informou
que como o Auditor da UEZO, responsável pelo segundo ponto de pauta, ainda não estava presente na reunião
e que, a ordem dos pontos seria invertida passando para a discussão do próximo ponto. 2º Assunto: Relatório
da avaliação dos contratos UEZO em acordo com os Decretos nº 47.004 e 47.005 de 27 de março de 20020.
RELATORA: PRESIDENTE. Explicou que o ponto não dependia de uma aprovação, que era apenas a
apresentação de relatório, tendo em vista os Decretos nº 47.4004 e 47.005, e a cobrança que a UEZO vinha
sofrendo pelos vários órgãos de controle, como a Procuradoria Geral do Estado - PGE e o Tribunal de Contas
do Estado - TCE. Colocou que um dos Decretos, devido ao contingenciamento das despesas no Estado do Rio
de Janeiro, previa a avaliação dos contratos vigentes durante o período da pandemia causada pelo novo
Coronavírus (COVID-19). Disse que até antes da publicação do Decreto já havia iniciado o processo de
avaliação dos contratos da UEZO e que essa avaliação ainda estava em andamento. Apresentou o relatório de
avaliação dos contratos e passou a palavra ao Gestor de Contratos, Vinícius Murat do Carmo, para exposição
do ponto de pauta. O GESTOR DE CONTRATOS VINÍCIUS MURAT DO CARMO disse que tendo em vista
as considerações feitas pela Presidente e os Decretos já mencionados, surgiu a necessidade de reavaliação de
todos os contratos, os com mão de obra local e os sem mão de obra local. Diante disso, a Gestão começou a se
reunir no início da pandemia e discutir como seria conduzida essa reavaliação dos contratos antes mesmo da
publicação dos Decretos. Explicou que como são muitos contratos, em torno de 17 a 18, não foi possível
avaliá-los no mesmo momento. Então, foi feita uma análise em relação aos contratos que tinham um potencial
maior de alteração, que sofreriam maiores alterações em razão da pandemia. Falou que inicialmente foi
priorizada a análise de 07 a 08 contratos e aos poucos estavam chegando na análise do total de contratos, que
era o objetivo e o exigido nos Decretos. Explanou que com essa reavaliação poderiam ocorrer três
alternativas: Suspender ou rescindir o contrato; Reduzir o objeto contratual e consequentemente o valor do
contrato; ou continuar com o contrato no formato atual com as devidas justificativas. Falou que assim foi feito
como exposto no relatório apresentado. O GESTOR DE CONTRATOS VINÍCIUS MURAT DO CARMO
disse que buscou a suspensão dos contratos cuja prestação do serviço objeto do contrato não seria mais
possível. Por exemplo: ascensoristas e manutenção de elevadores. Esses serviços foram suspensos, já que não
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era possível sua execução, portanto o objeto do contrato foi perdido e não fazia sentido continuar pagando por
ele. Citou também a suspensão do contrato de aquisição de passagens aéreas, comum a vários órgãos, pois as
viagens estavam suspensas para Congressos, Cursos, etc. Explicou que embora o contrato para compras de
passagens aéreas fosse por demanda, ou seja, que só gerava despesa se o serviço fosse utilizado, foi decidido
por sua suspensão para não perder o prazo de vigência do contrato. O GESTOR DE CONTRATOS VINÍCIUS
MURAT DO CARMO colocou que os contratos que continuaram sem nenhuma alteração, foram aqueles que
os processos tramitaram entre os setores que atuam na contratação, isto é, Setor demandante, Ordenador de
Despesas e Gestão de Contratos. Onde o setor demandante opinou e apontou os motivos para continuidade
dos serviços sem alterações no contrato e o ordenador de despesas decidiu por mantê-los. Esses contratos
continuaram normalmente. Com relação à redução do objeto contratual, citou o contrato da empresa Rodocon
Construções Rodoviárias Ltda., referente à coleta de lixo. Este contrato teve seu objeto reduzido com a
concordância da empresa, pois a demanda foi reduzida, considerando que somente os setores administrativos
da UEZO estavam em funcionamento. Após finalizar sua explanação, O GESTOR DE CONTRATOS
VINÍCIUS MURAT DO CARMO questionou se os Conselheiros tinham alguma dúvida ou apontamento
sobre a avaliação dos contratos. O CONSELHEIRO NIRMO questionou sobre os contratos suspensos, se os
mesmos foram cancelados ou se as empresas retornariam às suas atividades posteriormente ao período de
pandemia. O GESTOR DE CONTRATOS VINÍCIUS MURAT DO CARMO explicou que os contratos não
foram encerrados. Disse que na cláusula de suspensão do Termo Aditivo celebrado entre as partes, ficou bem
claro que a suspensão perdura durante o período de calamidade em relação à pandemia. Encerrando esse
período, a UEZO retornando à normalidade e sendo possível a utilização do serviço objeto do contrato, ele
seria retomado normalmente. A PRESIDENTE informou que o relatório apresentando visava dar ciência ao
Conselho de todas as ações que estavam sendo tomadas em relação às despesas diante do atual cenário. O
GESTOR DE CONTRATOS VINÍCIUS MURAT DO CARMO disse que era rotina trazer ao Conselho o
relatório dos contratos vigentes, mas resolveu incluir também o “Relatório de Avaliação dos Contratos” com
informações sobre as análises dos contratos, pois era importante informar ao Conselho sobre as ações
tomadas. Ressaltou que os Decretos estavam sendo tratados com muita importância pelos órgãos de controle.
A PRESIDENTE perguntou se os Conselheiros tinham dúvidas ou questionamentos com relação ao assunto.
O CONSELHEIRO RAPHAEL ZUZA NIETO acrescentou que a Controladoria Geral do Estado – CGE
estava monitorando todos os contratos de redução e destacou a importância do Conselho ser informado de
todas as providências que a UEZO estava tomando para reduzir os gastos, pensando na economia das despesas
das instituições de ensino que estavam com as atividades presenciais suspensas, e tendo em vista futuras
cobranças do Tribunal de Contas do Estado- TCE. A PRESIDENTE expôs que compareceu a uma reunião
com a Rede Logística que contou com a presença de alguns servidores da CGE, onde foi destacada a
necessidade de se levar a sério a análise dos contratos, mesmo daqueles contratos que não precisavam ser
reavaliados por não apresentarem impacto diante do atual cenário. Disse que segundo orientações recebidas na
reunião, era importante que constasse na instrução dos processos dos contratos que eles foram reavaliados e
terem o registro da decisão de que não houve alteração contratual. A PRESIDENTE explicou que esse
procedimento precisava ser feito e publicado na área de transparência. O CONSELHEIRO NIRMO
ANTÔNIO ARAÚJO FILHO apresentou dúvidas quanto aos contratos suspensos. Disse que o sistema
SIAFE-Rio era a base para todas as pesquisas e questionou como seriam descontados os valores referentes às
parcelas que estavam suspensas. Se teriam sido empenhados os valores totais ou não no ano. O GESTOR DE
CONTRATOS VINÍCIUS MURAT DO CARMO respondeu dando o exemplo da empresa de ascensoristas,
que prestou serviços até o dia 07 de abril e teve o valor referente ao mês inteiro empenhado, mas que seria
feita a liquidação apenas referente aos sete dias de serviços prestados, conforme a nota fiscal emitida, e o
restante do valor empenhado seria cancelado. Disse que isso estava acontecendo com relação a todos os
contratos suspensos. O AUDITOR CHEFE HUGO FREIRE LOPES MOREIRA disse que entendeu que a
dúvida do Conselheiro Nirmo Antônio de Araújo Filho se referia ao que tange a parte de controle do contrato
no módulo do sistema SIAFE-Rio. Falou que esse acompanhamento ainda não tinha sido feito, e que muito
provavelmente o responsável por abastecer essas informações no sistema deveria fazer a alteração de status do
contrato como suspenso ou rescindido, até porque era uma fórmula de transparência do registro do contrato no
módulo do SIAFE-Rio. Quanto à execução, o AUDITOR CHEFE HUGO FREIRE LOPES MOREIRA, disse
que ficou bem clara na fala do Gestor de Contratos que o pagamento devido seria feito pelos serviços
prestados, mas a parte informacional do módulo teria que ser vista. Falou que o questionamento do
Conselheiro Nirmo Antônio de Araújo Filho serviu de alerta e que conversaria com o responsável pelo setor
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de Contabilidade da UEZO para sinalizar sobre este ponto levantado. A PRESIDENTE ressaltou que foi
importante trazer o assunto ao Conselho para alinhar os procedimentos. O GESTOR DE CONTRATOS
VINÍCIUS MURAT DO CARMO acrescentou que expôs ao Conselho o que foi decidido, mas na planilha
apresentada constava também como estava sendo a execução da análise, a tramitação dos processos, não só a
decisão final. Destacou que era importante entender o status atual de cada contrato, tendo em vista que não
são procedimentos simples, mas que tramitam por diversos setores da UEZO. Às dez horas e trinta minutos o
GESTOR DE CONTRATOS VINÍCIUS MURAT DO CARMO encerrou sua participação na reunião. 3º
Assunto: Apresentação do impacto do contingenciamento orçamentário em decorrência da pandemia COVID
– 19. RELATORA: PRESIDENTE. Falou que como não foi possível expor a planilha referente ao assunto
para os Conselheiros, encaminharia posteriormente, via WhatsApp, para conhecimento de todos. Disse que
não era um ponto para votação, mas a apresentação do relatório ao Conselho. Expôs que a UEZO teve um
contingenciamento em torno de 36% (trinta e seis por cento), sendo o segundo órgão mais contingenciado,
atrás apenas da Fundação CECIERJ, enquanto as outras Universidades tiveram um contingenciamento de
aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) a 27% (vinte e sete por cento). Explicou que na época da
aprovação do orçamento da UEZO, que ficou em torno de R$ 51.134.075,00 (cinquenta e um milhões, cento e
trinta e quatro mil e setenta e cinco reais), o foco era investimento. Era previsto R$ 12.475.938,00 (doze
milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais) para construção do Campus e
algumas aquisições de materiais e serviços, e que o corte foi justamente em investimentos. O
contingenciamento da UEZO foi em torno de R$ 18.533.872,27 (dezoito milhões, quinhentos e trinta e três
mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos), o orçamento liberado em torno de R$
32.600.202,73 (trinta e dois milhões, seiscentos mil, duzentos e dois reais e setenta e três centavos). A
PRESIDENTE colocou que o contingenciamento causou maior impacto em investimentos, principalmente
com relação a construção e consolidação do Campus, com a previsão de construção do prédio no Instituto de
Educação Sara Kubitschek para ampliação de salas de aula. Explicou que outro grupo de gastos que sofreu
contingenciamento foi na ação 2832, referente ao “Incentivo à permanência e ao desenvolvimento discente”,
onde houve corte de R$ 1.581.290,40 (um milhão, quinhentos e oitenta e um mil, duzentos e noventa reais e
quarenta centavos) que implicava no pagamento de bolsa-auxílio e trazia preocupação, pois se não
conseguisse os remanejamentos já propostos haveria limitação no pagamento das bolsas aos alunos cotistas. A
PRESIDENTE colocou que houve contingenciamento também em manutenção, na ordem de R$ 1.382.314,70
(um milhão, trezentos e oitenta e dois mil, trezentos e quatorze reais e setenta centavos), mas que com a
reavaliação dos contratos houve uma redução dos valores previstos inicialmente. Por fim, houve o
contingenciamento de R$ 100.0000,00 (cem mil reais) em despesas obrigatórias. A PRESIDENTE disse que
os contingenciamentos geram impacto e a maior preocupação eram os cortes em manutenção e bolsa-auxílio,
embora compreendesse que o maior contingenciamento foi na aquisição do prédio. A PRESIDENTE explicou
que o processo de divisão do espaço estava em tramitação na SEINFRA e o processo de aquisição do imóvel
da antiga Universidade Moacyr Sreder Bastos também estava em tramitação, mas existiam limitações por
meio de Decreto que impedia a aquisição de imóveis no atual momento. Expôs que a Gestão se reuniu com o
setor de Planejamento da UEZO e fez uma reorganização orçamentária, um remanejamento interno das
rubricas que supriu as deficiências em manutenção e em bolsas. Explicou que estava aguardando liberação da
Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ para finalmente dizer que o problema foi resolvido em termos de
impacto. A PRESIDENTE se mostrou receosa com os novos contingenciamentos que estavam previstos, já
que o orçamento ficou muito enxuto. Falou que fez contato com o Secretário de Ciência, Tecnologia e
Inovação e ele garantiu que as bolsas dos cotistas não sofreriam impacto, ou seja, mesmo com
contingenciamento haveria liberação para o pagamento das bolsas. A PRESIDENTE questionou se os
Conselheiros desejavam fazer alguma colocação quanto ao assunto de pauta. Não houve manifestações. 4ª
Assunto: Aprovação do procedimento da disponibilização das Atas para assinatura no Sistema SEI-RJ.
RELATORA: SECRETÁRIA DOS CONSELHOS. A SECRETÁRIA DOS CONSELHOS BIANCA
MOREIRA SANTOS disse que o Sistema SEI era utilizado por todos os órgãos estaduais e questionou aos
Conselheiros se todos concordavam com a disponibilização da Ata da 60ª Reunião Ordinária (12.02.2020), já
aprovada, para assinatura no sistema, tendo em vista a impossibilidade de assiná-la presencialmente. Informou
também que elaborou declarações de participação na reunião, tendo em vista a impossibilidade de assinatura
da lista de presença pelos Conselheiros e também visando dar andamento ao processo de jeton. Questionou se
os Conselheiros concordavam também com a disponibilização das declarações no sistema para assinatura. A
PRESIDENTE colocou em votação a disponibilização das Ata da 60ª R.O no sistema SEI -RJ para assinatura
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dos Conselheiros. Aprovada por unanimidade. A PRESIDENTE colocou em votação a disponibilização das
declarações de participação na reunião no sistema SEI-RJ para assinatura, em substituição à lista de presença.
Todos concordaram. Aprovada por unanimidade. 5º Assunto: Aprovação do Relatório Auditoria referente ao
primeiro trimestre de 2020. RELATOR: AUDITOR CHEFE DA UEZO, HUGO FREIRE LOPES MOREIRA.
Disse que estava trazendo ao Conselho o relatório trimestral, conforme previsto no Regimento Interno da
UEZO. Esclareceu que era um relatório basicamente com poucas atividades devido ao pouco número de
eventos no início do ano. Falou do evento “Planejamento Anual de Auditoria – PLANAT/2020” que tratava
do planejamento das atividades de auditoria dos órgãos ao longo do ano e que seria consideravelmente
prejudicado por conta da pandemia de COVID-19. Expôs que a Controladoria Geral do Estado – CGE já
havia prorrogado o prazo para entrega pelos órgãos até agosto do presente ano. Explicou que o planejamento
da auditoria estava muito complicado, mas que se tratava de uma obrigatoriedade e a CGE organizou o evento
para mostrar algumas modificações realizadas, e sinalizou a participação da UEZO neste evento. O
AUDITOR CHEFE DA UEZO HUGO FREIRE LOPES MOREIRA ressaltou também a entrega do RANAT
– 2019 no mês de março, que era uma espécie de resumo de todas as atividades realizadas pela Auditoria da
UEZO no ano anterior. Destacou que a prestação de contas dos ordenadores de despesas da gestão 2019, cuja
entrega foi prorrogada para o final do mês de agosto, estava sendo elaborada junto com o setor de
Contabilidade. A PRESIDENTE questionou aos Conselheiros se havia alguma consideração sobre o relatório.
Não houve manifestação. A PRESIDENTE colocou em votação a aprovação do Relatório trimestral de
Auditoria. Todos concordaram com o relatório apresentado. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a
tratar, a PRESIDENTE deu por encerrados os trabalhos. Eu, Bianca Moreira Santos, lavrei a presente Ata, que
lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.
 

Maria Cristina de Assis
 

Vinícius Boechat Tinoco
 

Raphael Zuza Nieto
 

Maria Regina Correa Castanheira
 

Nirmo Antônio Araújo Filho
 

Carlos Alberto Alves Lemos
 

Bianca Moreira Santos
 

 

Documento assinado eletronicamente por Maria Regina Correa Castanheira, Conselheira, em
10/06/2020, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Nirmo Antônio Araújo Filho, Conselheiro, em 10/06/2020, às
11:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de
9 de agosto de 2019.

http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
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Documento assinado eletronicamente por Raphael Zuza Nieto, Conselheiro, em 10/06/2020, às 12:04,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de
agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Bianca Moreira Santos de Brum, Coordenadora, em
22/07/2020, às 18:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Alves Lemos, Professor, em 30/07/2020, às
11:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de
9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Maria Cris�na de Assis, Reitora, em 20/08/2020, às 05:00,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de
agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Vinícius Boechat Tinoco, Conselheiro, em 20/08/2020, às
16:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de
9 de agosto de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 5297574 e o
código CRC 8CFC983C.
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