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 ATA da 68ª Reunião Ordinária do Conselho Curador

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às dez horas e dez minutos, reuniu-se o Conselho Curador para a
realização de sua sexagésima oitava Reunião Ordinária, excepcionalmente, através da plataforma Google Meet, considerando o
§ 3º do Art. 4º do Decreto Estadual nº 47.518 de 12 de março de 2021, 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 Luanda Silva de Moraes. Presentes: os Representantes indicados pela
UEZO: Conselheiro Carlos Alberto Alves Lemos (titular), Conselheiro José Luiz dos Anjos Rosa (suplente), Conselheiro
Raphael Zuza Nieto (titular) e Conselheiro Nirmo Antônio Araújo Filho (suplente); os Representantes indicados pela Secretaria
de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI: Conselheiro Edgard Leite Ferreira Neto (titular) e Conselheiro Mauro
Azevedo Neto (suplente); os Representantes indicados pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ: Conselheiro Leonardo
Lobo Pires (titular) e Conselheiro Allan Cristiano dos Santos (suplente); os Representantes indicados pela Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão – SEPLAG: Conselheiro Carlos Alberto Lopes (titular) e Conselheiro José Clayton Bispo Silva
(suplente). Também estiveram presentes: o Ilustríssimo Vice-reitor, Professor Dario Nepomuceno da Silva Neto; o Auditor
Chefe da UEZO, Hugo Freire Lopes Moreira; o Gestor de Contratos da UEZO, Vinícius Murat do Carmo; o Coordenador da
Assessoria de Planejamento e Gestão – ASSEPLAG, Alexandre Cézar Nascimento dos Santos e; a Secretária dos Conselhos,
Bianca Moreira Santos de Brum. Havendo quórum, a PRESIDENTE deu início à reunião. Posse dos Conselheiros: A
PRESIDENTE agradeceu a disposição dos novos Conselheiros para compor o Conselho Curador da UEZO no quadriênio
2021-2025 e desejou boas-vindas a todos. A PRESIDENTE passou a palavra para Secretária dos Conselhos para leitura do
Termo de Posse. A SECRETÁRIA fez a leitura do Termo de Posse (SEI-260002/000520/2021) e solicitou a assinatura do
documento no Sistema Eletrônico de Informações – SEI-RJ pelos empossados e pela Presidente. A PRESIDENTE apresentou
o Ilustríssimo Vice-reitor, Professor Dario Nepomuceno da Silva Neto e explicou que conforme previsto no artigo 7º do
Regimento Interno do Conselho Curador, o Vice-reitor exerceria a presidência do Conselho em casos de impedimentos e
ausências da Reitora. O VICE-REITOR, PROFESSOR DARIO NEPOMUCENO DA SILVA NETO agradeceu a presença
dos Conselheiros e desejou um bom trabalho durante o quadriênio 2021-2025. Expôs que o bom trabalho desenvolvido pelo
Conselho auxiliaria a gestão da UEZO. A PRESIDENTE solicitou a autorização do Conselho para inclusão de um ponto de
pauta que tratava da escolha do relator do processo de Prestação de Contas Anual de Gestão 2020 (SEI-
260002/000268/2021). Falou que uma das competências do Conselho Curador era apreciar a prestação anual de contas de
gestão referente ao ano anterior, conforme previsto no inciso II do artigo 16 do Regimento Interno do Conselho Curador.
Colocou que após as contas aprovadas, o processo seria encaminhado aos órgãos de controle externos. A PRESIDENTE
esclareceu que o Conselho precisava escolher entre seus membros um relator para análise do processo de prestação de contas
de gestão, conforme §2º do artigo 28 do Regimento Interno do Conselho. Pontuou que o processo estava em fase de
compilação de documentos e informações pertinentes e até metade do mês de abril seria remetido à Reitoria e ao Conselho. A
PRESIDENTE colocou em votação a inclusão do ponto de pauta. A inclusão foi aprovada por unanimidade. 1º Assunto:
Aprovação da Ata da 67ª Reunião Ordinária realizada em 09/12/2020. Antes de iniciar a apresentação da Ata, a
PRESIDENTE explicou que a primeira reunião do ano de 2021 estava ocorrendo somente no mês de abril, pois conforme
previsto no Regimento, foi preciso passar por todos os trâmites burocráticos relativos às indicações e nomeação da nova
composição do Conselho Curador. Desta forma, não foi possível a realização da reunião no mês de março. A PRESIDENTE
colocou em discussão a Ata da 67ª Reunião Ordinária, realizada em 09 de dezembro de 2020. Não houve considerações dos
Conselheiros sobre o documento. A PRESIDENTE colocou a Ata da 67ª Reunião Ordinária em votação. Aprovada por
unanimidade. 2º Assunto: Aprovação do Relatório de Auditoria referente ao 4º trimestre/2020. RELATOR: AUDITOR
CHEFE DA UEZO, HUGO FREIRE LOPES MOREIRA. Desejou boas-vindas aos Conselheiros e informou que conforme
previsto no inciso III do artigo 16 do Regimento Interno do Conselho, apresentava o Relatório das Atividades da Auditoria
referente ao quarto trimestre de 2020, onde eram descritas todas as atividades realizadas no período. O Relatório foi projetado.
O AUDITOR CHEFE colocou-se à disposição para esclarecimentos de quaisquer dúvidas. Não houve manifestações por parte
dos Conselheiros. A PRESIDENTE colocou em votação a aprovação do Relatório de Auditoria referente ao 4º trimestre/2020.
Aprovado por unanimidade. 3º Assunto: Eleição de um dos membros para exercer a presidência do Conselho Curador
nas ausências ou impedimentos concomitantes do Reitor e Vice-reitor, conforme estabelecido no parágrafo único do
art. 7º e para presidir o Conselho quando da apreciação da prestação anual de contas da gestão, conforme art. 8º do



Regimento do Conselho Curador. RELATORA: PRESIDENTE. Questionou se um dos Conselheiros se candidatava para
exercer a presidência do Conselho nas ausências ou impedimentos da Reitora e Vice-reitor e também para presidir a sessão
extraordinária quando da apreciação da prestação anual de contas de gestão. O CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO
ALVES LEMOS se candidatou. Não houve mais candidaturas. A PRESIDENTE colocou em votação a aprovação do nome
do Conselheiro Carlos Alberto Alves Lemos. Não houve questionamentos. Eleito por unanimidade. 4º Assunto: Ciência sobre
o Orçamento UEZO 2021. RELATORA: PRESIDENTE. Expôs que anualmente, conforme previsto no §5º do artigo 207 do
Regimento Geral da UEZO (Decreto nº 44.262 de 19 de junho de 2013), o Conselho Universitário – CONSU aprovava a
proposta orçamentária para o ano seguinte. Esclareceu que na primeira reunião do Conselho Curador era apresentada a Lei
Orçamentária Anual – LOA aprovada pelo CONSU, pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG e
publicada pelo Governo do Estado. A PRESIDENTE colocou que a Pró-reitora de Administração e Finanças, Professora
Maria Cristina de Assis, não pôde estar presente para auxiliar na exposição do ponto de pauta, mas solicitou que o
Coordenador da Assessoria de Planejamento e Gestão – ASSEPLAG, Alexandre Cézar Nascimento dos Santos, estivesse
presente para esclarecimento de dúvidas. A PRESIDENTE passou a palavra ao Coordenador. O COORDENADOR
ALEXANDRE CÉZAR NASCIMENTO DOS SANTOS desejou boas-vindas aos novos Conselheiros. Disse que em relação
ao orçamento, houve a solicitação de uma proposta orçamentária no valor total de R$ 59.768.660,90 (cinquenta e nove
milhões, setecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta reais e noventa centavos). Expôs que na sanção da Lei, na
publicação do Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD 2021 houve um aporte de emendas parlamentares cujo
orçamento total sancionado foi de 90.736.302,00 (noventa milhões, setecentos e trinta e seis mil e trezentos e dois reais), aporte
este que foi contingenciado assim que o orçamento foi liberado. O COORDENADOR ALEXANDRE CÉZAR
NASCIMENTO DOS SANTOS disse que o orçamento de fato autorizado constava no valor de R$ 40.571.302,00 (quarenta
milhões, quinhentos e setenta e um mil e trezentos e dois reais). A PRESIDENTE colocou que a proposta orçamentária
aprovada no CONSU, através da Resolução CONSU nº 23/2020 previa as aquisições necessárias. Destacou que a UEZO era
um órgão pequeno, em estruturação e faltavam algumas questões básicas. Disse que existia um alinhamento do planejamento
orçamentário com o Plano Plurianual – PPA, ao Plano de Aceleração do Crescimento – PAC, Plano de Desenvolvimento
Institucional - PDI e a Resolução aprovada pelo CONSU estava baseada nestes planejamentos. A PRESIDENTE esclareceu
que foram necessárias adequações às novas realidades devido ao contingenciamento. O CONSELHEIRO LEONARDO
LOBO PIRES observou que boa parte das despesas da UEZO se adequavam tal como despesas que compõem os índices de
educação e isto sendo constatado, era preciso focar nestes índices, pois os recursos eram garantidos pela Constituição,
facilitando o acesso aos mesmos. Disse que seria necessário estabelecer as prioridades, verificando o que se enquadrava em
gastos com educação, para a UEZO se organizar de forma a conseguir uma execução maior e melhor do orçamento. Ressaltou
que sua intenção ao participar do Conselho Curador era tentar ajudar e verificar como seria possível uma melhor execução
orçamentária e financeira. A PRESIDENTE pontuou que sendo a UEZO uma universidade, todo o seu orçamento enquadra-se
em despesas com educação e que o limitante é a falta de pessoal na estrutura administrativa. O CONSELHEIRO SUPLENTE
JOSÉ CLAYTON BISPO SILVA solicitou autorização para se manifestar e foi autorizado pela Presidente. O CONSELHEIRO
SUPLENTE JOSÉ CLAYTON BISPO SILVA questionou se a UEZO possuía Despesas de Exercícios Anteriores – DEA não
saldadas. A PRESIDENTE respondeu que no corrente ano a UEZO não tinha tais despesas. Não houve mais colocações sobre
o orçamento UEZO 2021. 5º Assunto: Ciência do Processo SEI-260002/000221/2021 – Adiantamento – Servidor
Florêncio Gomes de Ramos Filho, em conformidade ao art. 7º do Provimento nº 002/2013 do Conselho Curador.
RELATORA: PRESIDENTE. Explicou que o Provimento nº 02/2013 do Conselho Curador pontuava sobre a necessidade de
apresentação ao Conselho dos adiantamentos que excediam o valor de despesas miúdas de pronto pagamento. Expôs que se
tratava de adiantamento relativo às despesas de Gabinete na ordem de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), previsto em
legislação vigente e por este motivo foi utilizado para despesas com o evento de posse da Reitoria, considerando que o evento
foi confirmado pelo Governo do Estado sem tempo hábil para planejamento, sendo o adiantamento o único recurso disponível.
Não houve considerações dos Conselheiros. 6º 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). A PRESIDENTE apresentou o Gestor de Contratos, Vinícius
Murat do Carmo e passou a palavra para exposição da relação de contratos vigentes. A relação dos contratos vigentes foi
projetada. O CONSELHEIRO LEONARDO LOBO PIRES questionou se a UEZO possuía algum contrato em Termo de
Ajustamento de Conduta – TAC. O SR. VINÍCIUS MURAT DO CARMO respondeu que não havia nenhum processo da
UEZO em tramitação por TAC e todos os contratos estavam regularmente vigentes. O CONSELHEIRO RAPHAEL ZUZA
NIETO colocou que acreditava que o contrato do Consórcio Infovia II – Líder Telemar Norte Leste S/A era por TAC, pois
não havia mais contrato. O SR. VINÍCIUS MURAT DO CARMO explicou que o Centro de Tecnologia de Informação e
Comunicação do Estado do Rio de Janeiro – PRODERJ tentou realizar algumas licitações para nova contratação, mas todas
apresentaram problemas. Falou que há dois ou três anos o PRODERJ transitava entre contratos emergenciais e TAC’s e no
momento o contrato estava em TAC. Esclareceu que o PRODERJ era o órgão centralizador do contrato, responsável pela
licitação e todos os órgãos recebiam o serviço e descentralizavam o orçamento, era um serviço utilizado pela UEZO, mas o
contrato pertencia ao PRODERJ. O SR. VINÍCIUS MURAT DO CARMO informou que o último contrato emergencial do
PRODERJ com a empresa Oi Telefonia findou em 14 de dezembro de 2020 e desde 15 de dezembro de 2020 estava vigente o



contrato em TAC. Não houve mais considerações sobre a relação de contratos vigentes. A relação de adiantamentos foi
projetada. Não houve considerações sobre o documento. A relação de processos de contratações por dispensa de licitação e
por inexigibilidade foi projetada. O SR. VINÍCIUS MURAT DO CARMO destacou que quatro processos da relação estavam
na Coordenação de Suprimentos – COASU para comprovação de vantajosidade em relação à renovação, que este era um
procedimento de praxe. Ressaltou que os processos relativos aos contratos dos serviços de manutenção de elevadores e
ascensoristas de elevadores, que estavam suspensos e cuja pretensão era retomá-los, também estavam na COASU para
realização de nova pesquisa de mercado a fim de verificar se o valor ainda era vantajoso para retomada. Não houve
manifestações dos Conselheiros sobre o documento apresentado. 7º Assunto: Apreciação do Plano Anual de Auditoria
2021 – PLANAT. RELATOR: AUDITOR CHEFE DA UEZO, HUGO FREIRE LOPES MOREIRA. O Plano Anual de
Auditoria 2021 – PLANAT foi projetado e o AUDITOR CHEFE explicou que o referido documento era uma determinação da
Controladoria Geral do Estado – CGE, através da Resolução CGE nº 70 de 23 de dezembro de 2020, cujo prazo para envio
era até 31 de janeiro de 2021. Expôs que tratava-se do planejamento referente a todos os trabalhos previstos para serem
realizados no ano de 2021, com alguns itens de ementa obrigatória previstos na referida Resolução. O AUDITOR CHEFE
informou que o processo referente ao PLANAT 2021 foi encaminhado a CGE, mas necessitava ser apresentado ao Conselho
Curador para apreciação e por este motivo era objeto de pauta da reunião. Não houve considerações sobre o documento por
parte dos Conselheiros. 8º Assunto: Ciência das anotações sobre adiantamentos concedidos – 2020 realizadas pela
Coordenadoria Setorial de Auditoria – COSEA. RELATOR: AUDITOR CHEFE DA UEZO, HUGO FREIRE LOPES
MOREIRA. A planilha com os adiantamentos concedidos no ano de 2020 foi projetada. O AUDITOR CHEFE informou que a
planilha reunia informações colhidas através do Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de
Janeiro – SIAFE–Rio, onde a Auditoria Interna da UEZO verifica se o adiantamento foi corretamente aplicado, conforme
determina o regramento e se foi feita a contabilização da efetiva prestação de contas ou devolução de recursos. Não houve
considerações por parte dos Conselheiros sobre os adiantamentos concedidos no ano de 2020. 9º Assunto: Escolha do
Relator do processo de Prestação de Contas Anual de Gestão 2020 – SEI-260002/000268/2021. RELATORA:
PRESIDENTE. Esclareceu que o processo estava em fase de finalização e acreditava que até o fim do mês de abril seria
remetido à Reitoria para posteriormente ser encaminhado à Secretaria dos Conselhos a fim de ser disponibilizado para análise
do Relator. A PRESIDENTE informou que após a análise, seria agendada uma reunião extraordinária no mês de maio,
conforme disponibilidade dos Conselheiros, para apreciação das contas e emissão de parecer pelo Conselho. O AUDITOR
CHEFE DA UEZO esclareceu que a prestação de contas referia-se ao ordenador de despesas do ano anterior e o prazo para
envio à CGE costumava ser até o fim de junho para órgãos não selecionados pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE. Expôs
que no fim do ano de 2020 a UEZO não foi selecionada, o que não a isentava de apresentar o processo de prestação de
contas. A PRESIDENTE questionou quais dos Conselheiros se candidataria para relatoria do processo. O CONSELHEIRO
RAPHAEL ZUZA NIETO se candidatou. O AUDITOR CHEFE DA UEZO esclareceu que o processo, quando finalizado,
seria disponibilizado na Unidade do Conselho Curador no Sistema Eletrônico de Informações – SEI–RJ e todos os
Conselheiros teriam acesso. Não houve objeções à candidatura do Conselheiro Raphael Zuza Nieto por parte dos demais
Conselheiros. O CONSELHEIRO RAPHAEL ZUZA NIETO foi escolhido por unanimidade como Relator do processo de
Prestação de Contas Anual de Gestão 2020 – SEI-260002/000268/2021. 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 mim e por todos os participantes.
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Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Alves Lemos, Professor, em 12/05/2021, às 10:51,
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 Lopes, Conselheiro, em 12/05/2021, às 10:51,
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 12/05/2021, 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 Edgard Leite Ferreira Neto, Conselheiro, em 12/05/2021, às 12:12,
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 12/05/2021, às
13:41, 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 Luanda Silva de Moraes, Reitora, em 17/05/2021, às 10:36, 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 Leonardo Lobo Pires, Conselheiro, em 27/05/2021, às 07:10, 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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