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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Conselho Curador

ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR

Aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte, às dez horas e seis minutos, reuniu-se o Conselho Curador
para a realização de sua sexagésima terceira Reunião Ordinária, excepcionalmente, através da plataforma
Zoom (link: https://us02web.zoom.us/j/86561383520), tendo em vista a necessidade de manter a suspensão
das atividades acadêmicas e administrativas não essenciais, atendendo às medidas de prevenção e controle da
COVID-19, conforme o Decreto Estadual nº 47.112 de 05 de junho de 2020, que dispões sobre medidas de
enfrentamento da propagação do novo coronavírus (COVID-19), em decorrência da situação de emergência
em saúde, e dá outras providências. 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.
Presentes também: o Auditor Chefe da UEZO, Hugo Freire Lopes Moreira e a Secretária dos Conselhos,
Bianca Moreira Santos de Brum. Havendo quórum, a PRESIDENTE deu início à reunião. 1º Assunto:
Aprovação da Ata da 62ª R.O de 13 de maio de 2020. A PRESIDENTE colocou a Ata em discussão. Disse
que enviou suas sugestões de alterações ortográficas para a Secretária dos Conselhos e a Ata estava sendo
apresentada com as correções solicitadas. Colocou a Ata em votação. Aprovada por unanimidade, mediante as
alterações ortográficas. 2º Assunto: Informações referentes ao Art. 35 do regimento Interno do Conselho
Curador (Relação de adiantamentos concedidos no trimestre, Relação de contratos vigentes e Relação
de contratações por dispensa de licitação e por inexigibilidade). RELATORA: PRESIDENTE. Apresentou
a relação dos contratos vigentes e explicou que com relação à empresa Atrio-Rio Service Tecnologia e
Serviços Ltda, que prestava serviços de condutores de veículos, o contrato venceria em setembro do corrente
ano e estava no 3º termo aditivo. Colocou que durante uma reunião de gestão da UEZO foi definido não
renovar o contrato por uma questão moral e ética, considerando as recentes denúncias contra a empresa,
embora a renovação fosse mais vantajosa, conforme avaliação de pesquisa de mercado. A PRESIDENTE
informou que o Prefeito do Campus já estava elaborando o Estudo Técnico Preliminar visando um novo
processo licitatório, tendo em vista a Prefeitura ser o setor demandante. A PRESIDENTE expôs que o
contrato não foi suspenso porque mesmo no atual cenário havia trabalho presencial na UEZO e considerando
o comércio fechado, menos circulação de pessoas e a distância da UEZO até a estação de trem mais próxima,
o serviço foi mantido para o transporte de funcionários. Pontuou que até o mês de setembro o processo
licitatório não teria sido concluído, mas que a ideia era suprir a necessidade, de pelo menos um motorista, com
um cargo comissionado. A PRESIDENTE questionou se os Conselheiros tinham alguma solicitação de
informação ou algo a acrescentar sobre a relação de contratos apresentada. O CONSELHEIRO CARLOS
ALBERTO ALVES LEMOS questionou se os valores mensais descritos na planilha já estavam reduzidos,
tendo em vista a redução das atividades presenciais. A PRESIDENTE falou que o único contrato que sofreu
redução foi o da Rodocon Construções Rodoviárias Ltda., referente à coleta de lixo. Disse que não sabia
informar no momento, se na relação dos contratos vigentes apresentada, o valor mensal estava reduzido, mas
que buscaria essa informação. A PRESIDENTE expôs que os contratos referentes aos serviços de manutenção
dos elevadores e de prestação de serviços de ascensoristas foram suspensos. Explicou que o contrato com a
empresa de manutenção predial foi suspenso, mas como não houve pagamento de débitos referentes a
novembro e dezembro, a empresa decidiu pelo encerramento e a UEZO ficou sem serviços de manutenção.
Esclareceu que estava sendo preparado um novo Termo de Referência para a contratação. A PRESIDENTE
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falou que com a implantação definitiva do SEI-RJ houve redução da tramitação de processos físicos e com o
inventário físico patrimonial 2019 chegando ao fim, o contrato com a empresa APPA Serviços Temporários e
Efetivos Ltda. estava sob análise com a proposta de redução de 25% (vinte e cinco por cento) dos postos de
serviço na sua renovação. A PRESIDENTE colocou que possivelmente haveria problemas com esse contrato
na renovação, prevista para o dia 30 de junho, por conta de débitos pendentes referentes aos meses de
novembro e dezembro que estavam em “restos a pagar” e dependendo da empresa, poderia ser sugerido o
cancelamento do contrato. Quanto ao questionamento do Conselheiro Carlos Alberto Alves Lemos, o
CONSELHEIRO RAPHAEL ZUZA NIETO esclareceu que a redução contratual da empresa Rodocon
Construções Rodoviárias Ltda, foi de 27, 91%, conforme relatório apresentado na última reunião do Conselho
realizada em 13/05/2020. O AUDITOR CHEFE HUGO FREIRE LOPES MOREIRA, também respondendo a
dúvida do Conselheiro Carlos Alberto Alves Lemos, informou que os valores apresentados na planilha já
estavam atualizados desde o dia 11 de maio, conforme verificado no site da UEZO, na área de transparência.
O AUDITOR CHEFE HUGO FREIRE LOPES MOREIRA aproveitou para esclarecer um questionamento
feito pelo Conselheiro Nirmo Antônio Araújo Filho na última reunião do Conselho Curador sobre a situação
dos contratos no SIAFE-Rio. Informou que motivado pela explanação do Conselheiro Nirmo Antônio Araújo
Filho, o Controle Interno da UEZO verificou a posição dos contratos e alguns careciam de atualização em
termos de data de vigência e da situação contratual no SIAFE- Rio. Falou que foi encaminhada uma
Comunicação Interna para a Coordenação de Gestão de Contratos solicitando a atualização no sistema. A
PRESIDENTE disse que foi questionada pelo setor demandante sobre a possível não renovação do contrato
com a empresa Atrio-Rio Service Tecnologia e Serviços Ltda., uma vez que a pesquisa de mercado apontou
vantajosidade na renovação contratual, mas que por prudência a gestão tinha optado por não renovar o
contrato em setembro. A PRESIDENTE questionou qual era a opinião dos Conselheiros, caso a UEZO
optasse pela renovação, diante das denúncias contra a empresa. Explicou que a contratação não foi feita
diretamente pela UEZO, mas através de adesão a uma Ata de Registro de Preços. O CONSELHEIRO
RAPHAEL ZUZA NIETO falou que a empresa Atrio-Rio Service Tecnologia e Serviços Ltda. tinha contratos
com o Governo do Estado desde o ano de 2014 e as denúncias eram recentes. Expôs que a Controladoria
Geral do Estado - CGE e o Tribunal de Contas do Estado - TCE estavam analisando a empresa. O
CONSELHEIRO RAPHAEL ZUZA NIETO opinou que se não houver irregularidade no contrato, não via
impedimentos para a renovação, até por questão de economicidade. O AUDITOR CHEFE HUGO FREIRE
LOPES MOREIRA disse que entendia que para um novo contrato seria preciso iniciar um novo processo
licitatório, mas era preciso aguardar o retorno às atividades para verificar a necessidade de manter três
profissionais em período integral. Colocou que a empresa Atrio-Rio Service Tecnologia e Serviços Ltda. não
foi contratada diretamente pela UEZO, não prestava serviços apenas para a UEZO, mas para diversos órgãos
do Estado e isso minimizaria a tensão diante de uma auditoria pelo Tribunal de Contas do Estado. A
PRESIDENTE disse que foi bom ouvir as opiniões e apontou que a pesquisa de mercado poderia continuar a
ser feita para saber da vantajosidade, para mais adiante tomar uma decisão final com prudência. A
PRESIDENTE passou para a apresentação da relação de contratações por dispensa de licitação e por
inexigibilidade. A PRESIDENTE ponderou que com relação ao processo de contratação da empresa APPA
Serviços Temporários Efetivos Ltda., foi realizada a pesquisa de mercado e comprovada a vantajosidade na
renovação, mas colocou que ainda seriam realizados estudos internos para redução de 25% (vinte e cinco por
cento). Quanto ao processo da Atrio-Rio Service Tecnologia e Serviços Ltda., informou que estava na fase de
pesquisa de mercado, mas que ainda havia indefinição sobre a renovação. A PRESIDENTE apontou que havia
três processos de contratação por dispensa de licitação em andamento e destacou a importância do processo
para aquisição de ventiladores, por conta do possível retorno das aulas semipresenciais. Visto que algumas
salas de aula da UEZO não possuem ventilação adequada, assim como as salas do anexo, que possuem janelas
pequenas. A PRESIDENTE informou que ainda não havia avaliado se algum Decreto impediria as aquisições.
Não houve nenhum processo de contratação por inexigibilidade no período. A PRESIDENTE apresentou a
relação de adiantamento do trimestre onde constava apenas um processo que tinha como unidade requisitante
a Prefeitura do Campus, concedido no mês de março do corrente ano, no valor de R$ 8.600,00 (oito mil e
seiscentos reais). A PRESIDENTE apontou que não havia informação na planilha apresentada sobre a
prestação de contas do referido adiantamento e destacou que acreditava ter se passado o prazo para a
prestação. Disse que iria checar com a Coordenadoria Setorial de Contabilidade se a prestação de contas foi
realizada e encaminharia posteriormente a informação aos Conselheiros. A PRESIDENTE sugeriu que o
Auditor Chefe da UEZO, Hugo Freire Lopes Moreira, recebesse as relações para checagem, antes de serem
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enviadas para apreciação do Conselho. O AUDITOR CHEFE HUGO FREIRE LOPES MOREIRA   explicou
que o processo de adiantamento passava pela Coordenadoria Setorial de Auditoria no seu início, para
verificação e posteriormente para anotação, conforme previsto no Regimento Interno do Conselho Curador.
Informou que a prestação de contas seguia diretamente para a Coordenadoria Setorial de Contabilidade, mas
que poderia adotar o trâmite sugerido pela Presidente. A PRESIDENTE reforçou que assim que obtivesse a
informação sobre a prestação de contas do processo de adiantamento passaria aos Conselheiros. O AUDITOR
CHEFE HUGO FREIRE LOPES MOREIRA consultou o sistema SIAFE-Rio durante a reunião e verificou
que constava o saldo de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais). Explicou que o saldo só era baixado quando
da prestação de contas. O AUDITOR CHEFE HUGO FREIRE LOPES MOREIRA disse que na observação
da contabilização do adiantamento no sistema, constava o prazo para aplicação do adiantamento até 15 de
maio de 2020 e o prazo para prestação de contas até 16 de junho de 2020, portanto a prestação ainda estava
dentro do prazo.  A PRESIDENTE agradeceu ao Auditor Chefe pelos esclarecimentos, pois sanou a dúvida
que existia sobre a prestação de contas do adiantamento. A PRESIDENTE registrou a necessidade de
convocação do Gestor de Contratos nas próximas reuniões com a finalidade de prestar os esclarecimentos
necessários sobre a relação de contratos vigentes. E sobre a necessidade do encaminhamento das relações
trimestrais para o Auditor Chefe da UEZO, objetivando a checagem das informações antes de serem
encaminhadas aos Conselheiros. 3º Assunto: Continuação do debate sobre implantação do SIDES-UEZO.
RELATORA: PRESIDENTE. Disse que iniciou o debate sobre o Sistema de Desembolso Descentralizado -
SIDES no Conselho porque facilitaria a Prefeitura do Campus na execução de seus serviços, que muitas vezes
são caracterizados como emergenciais, sendo necessário recorrer a adiantamentos. Falou que o objetivo era
operacionalizar de forma mais rápida as demandas da Prefeitura e que estava estudando a possibilidade de
implantar o SIDES na UEZO. A PRESIDENTE disse que em conversas anteriores sobre o assunto, recordava
que o Conselheiro Raphael Zuza Nieto tinha certa vivência na implantação do SIDES. O CONSELHEIRO
RAPHAEL ZUZA NIETO esclareceu que não tinha conhecimento sobre a implantação, mas que foi gestor de
uma conta SIDES quando atuou na UERJ. A PRESIDENTE informou que fez levantamento e elaborou uma
minuta de regulamentação em conjunto com o Auditor Chefe da UEZO, Hugo Freire Lopes Moreira,
baseando-se no Ato Executivo AE-034/RETORIA/1992 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro –
UERJ, que dispõe sobre a criação do SIDES na UERJ. Acrescentou que na página eletrônica da UERJ, na área
da Diretoria de Administração Financeira – DAF estavam disponíveis os formulários necessários para
prestação de contas do SIDES, no formato de planilhas de Excel. A PRESIDENTE observou que o SIDES foi
implantado na UERJ através de um Ato Executivo, mas que na Fundação de Apoio à Escola Técnica –
FAETEC, na Fundação CECIERJ e na Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC, o sistema foi
implantado por meio de Decretos. Apontou que na Fundação Saúde o sistema foi instituído por Portaria. A
PRESIDENTE questionou se os Conselheiros tinham conhecimento, se a UEZO que possuía autonomia
universitária, com dotação orçamentária decorrente de LOA aprovada e destinada a UEZO, necessitava de um
Decreto para instituir o SIDES ou bastaria uma Portaria interna. Questionou se os Conselheiros tinham
conhecimento sobre o tema, pois não possuía esse conhecimento e que faria uma consulta jurídica. A
PRESIDENTE falou que se fosse necessário implantar o sistema por meio de Decreto, teria que elaborar uma
minuta de Projeto de Lei que seria encaminhada à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECTI, que
encaminharia à Casa Civil e por fim à Assembleia Legislativa do Estado - ALERJ, mas o Regulamento não
poderia estar contido no Projeto de Lei, pois dificultaria futuras alterações, uma vez que seria necessário
alterar a Lei. A PRESIDENTE disse que se a implantação do SIDES fosse instituída por um Projeto de Lei,
deveria ser feita menção ao futuro Regulamento que seria instituído pelo Conselho Universitário. O
CONSELHEIRO RAPHAEL ZUZA NIETO disse que não tinha conhecimento sobre como se daria a
instituição do SIDES na UEZO, mas que recordava que na discussão anterior sobre o assunto no Conselho
Curador, ressaltou que na UERJ o mesmo setor que concedia o SIDES revisava a prestação de contas e
aprovava as contas. Disse que teria que haver uma segregação e nisso a UERJ errava. A PRESIDENTE disse
que a finalidade do SIDES na UEZO era para aquisição de pequenos insumos para Prefeitura, reparos
emergenciais, aquisição de reagentes emergenciais, etc., visando não passar por todos os procedimentos que
envolvem a concessão de um adiantamento. Falou que o SIDES facilitaria as aquisições que são imediatas,
além de ser um recurso acumulável, podendo ser aproveitado nos anos seguintes, caso não haja uso total. O
CONSELHEIRO RAPHAEL ZUZA NIETO destacou que a criação do SIDES na UERJ foi por Ato
Executivo, mas datava de 1992. Que à época podia ser desta forma, porém atualmente se daria de outra forma.
A PRESIDENTE expôs que começou a elaborar a minuta, mas teve receio sobre implantar o sistema na
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UEZO através de Portaria e por isso trouxe o assunto ao Conselho par tentar sanar a dúvida. A PRESIDENTE
disse que a próxima reunião do Conselho ficaria condicionada a existência de assuntos para pauta. Todos
concordaram. Nada mais havendo a tratar, a PRESIDENTE deu por encerrados os trabalhos. Eu, Bianca
Moreira Santos de Brum, Secretária dos Conselhos, lavrei a presente Ata que lida e aprovada, será assinada
eletronicamente por todos.

 

 

Maria Cristina de Assis

     

     

      Vinícius Boechat Tinoco

 

 

Raphael Zuza Nieto

 

 

 

Maria Regina Correa Castanheira

 

 

     Nirmo Antônio Araújo Filho

 

 

 

Bianca Moreira Santos de Brum

 
 

Rio de Janeiro, 30 julho de 2020

Documento assinado eletronicamente por Maria Regina Correa Castanheira, Conselheira, em
30/07/2020, às 11:15, 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 Raphael Zuza Nieto, Conselheiro, em 30/07/2020, às 11:26,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de

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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agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Alves Lemos, Professor, em 30/07/2020, às
11:41, 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 30/07/2020, às
12:08, 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
31/07/2020, às 11:59, 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
16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de
9 de agosto de 2019.
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