
Governo do Estado do Rio de Janeiro

Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Conselho Curador

ATA da 69ª Reunião Ordinária do Conselho Curador

Aos doze dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às dez horas e cinco minutos, reuniu-se o Conselho Curador para a
realização de sua sexagésima nona Reunião Ordinária, excepcionalmente, através da plataforma Google Meet
(https://meet.google.com/jpj-ucxd-wua), considerando o Decreto Estadual nº 47.594 de 03 de maio 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 e o artigo 5ª da Portaria UEZO nº 66 de 03 de maio de 2021, que regulamenta as medidas
temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus (COVID-19) e
estabelece o trabalho remoto e presencial durante a pandemia, sob a Presidência da Magnífica Reitora, Professora Luanda Silva
de Moraes. Presentes: os Representantes indicados pela UEZO: Conselheiro Carlos Alberto Alves Lemos e Conselheiro
Raphael Zuza Nieto; o Representante indicado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI:
Conselheiro Edgard Leite Ferreira Neto; o Representante indicado pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ:
Conselheiro Allan Cristiano dos Santos; o Representante indicado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão –
SEPLAG: Conselheiro Carlos Alberto Lopes. Também estiveram presentes: 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 68ª Reunião Ordinária realizada em 07/04/2021. A PRESIDENTE colocou
em discussão a Ata da 68ª Reunião Ordinária realizada em 07 de abril de 2020. A SECRETÁRIA DOS CONSELHOS
informou que recebeu solicitações de correção da Presidente e do Conselheiro Carlos Alberto Alves Lemos. A Ata foi
projetada e as correções propostas realizadas durante a reunião. Não houve mais considerações. A PRESIDENTE colocou a
Ata da 68ª Reunião Ordinária em votação. Aprovada por unanimidade, mediante alterações. 2º Assunto: Ciência do
Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RANAT/2020. RELATOR: AUDITOR CHEFE DA UEZO,
HUGO FREIRE LOPES MOREIRA. Informou que o Relatório foi elaborado com base no Plano Anual de Auditoria 2020 e se
tratava de um resumo das atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna durante o referido ano. Expôs que a Controladoria
Geral do Estado – CGE emitia anualmente uma Resolução que estabelecia a obrigatoriedade da elaboração do Plano Anual de
Auditoria e do Relatório Anual de Auditoria, e no ano de 2020, foi a Resolução CGE nº 70 de 23 de dezembro de 2020 que
norteou a elaboração dos documentos. O AUDITOR CHEFE explicou que o Regimento Interno do Conselho Curador previa
no inciso III do artigo 16, que o Relatório elaborado pela Auditoria Interna fosse levado à reunião do Conselho para fins de
apreciação e ciência dos Conselheiros. Não houve considerações sobre o documento apresentado. 3º Assunto: Aprovação da
Prestação de contas Processo SEI-260002/000534/2021 – Adiantamento – Servidor Florêncio Gomes de Ramos
Filho. (Artigo 14 do Provimento nº 02/2013) RELATOR: AUDITOR CHEFE DA UEZO, HUGO FREIRE LOPES
MOREIRA. Explicou que houve um equívoco quanto ao número do processo informado na pauta (SEI-260002/000221/2021)
para análise dos Conselheiros, no envio da convocação. Expôs que numeração referia-se ao processo de concessão do
adiantamento, mas o processo SEI-260002/000534/2021, referente à prestação de contas, ficou disponível na Unidade do
Conselho Curador no sistema SEI-RJ. Destacou que os processos de adiantamento trazidos ao Conselho para conhecimento
antes da concessão, eram aqueles com valores acima do concedido para despesas miúdas de pronto pagamento, caso dos
adiantamentos para despesas extraordinárias e para despesas eventuais de Gabinete. Explicou que estes eram apresentados ao
Conselho Curador tanto para ciência prévia quanto para aprovação da prestação de contas, conforme previsto no artigo 14 do
Provimento nº 02/2013 do Conselho Curador. O AUDITOR CHEFE DA UEZO informou que o processo de prestação de
contas contava com toda documentação necessária descrita no Provimento nº 02/2013 e a Auditoria Interna realizou análise,
emitindo seu parecer. A PRESIDENTE expôs que diante do equívoco na numeração do processo informado para análise dos
Conselheiros, os mesmos poderiam optar pela retirada do ponto de pauta para terem tempo de analisarem o processo SEI-
260002/000534/2021 referente à prestação de contas e aprovarem em próxima reunião. Destacou que o processo era simples,
que o servidor responsável pelo adiantamento realizou a prestação de contas com muito cuidado e atenção, e o processo já
havia passado pela análise da Auditoria Interna. O processo SEI-260002/000534/2021 foi projetado e os documentos que o
compunham foram apresentados. O AUDITOR CHEFE DA UEZO ressaltou que o valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil
reais) não foi gasto na totalidade, sendo apenas efetuada uma despesa no valor de R$ 22.468,00 (vinte e dois mil, quatrocentos
e sessenta e oito reais) e todo saldo não utilizado foi devolvido para o Tesouro Estadual, mediante a Guia de Devolução. A
PRESIDENTE pontuou que o adiantamento foi solicitado para custear o evento de posse da Reitoria UEZO para o quadriênio
2021-2025, tendo em vista que a resposta da Secretaria de Estado da Casa Civil sobre a solicitação de execução do ato de
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posse no Palácio Guanabara foi recebida com um mês de antecedência para o evento. A PRESIDENTE explicou que em
decorrência da pandemia da COVID-19, o evento foi reformulado e por este motivo os valores cotados inicialmente foram
reduzidos. A PRESIDENTE disse que os Conselheiros poderiam ficar à vontade para aprovar a prestação de contas objeto do
processo SEI-260002/000534/2021, após apresentação dos documentos, ou para retirar o ponto de pauta para análise e
posterior retorno em próxima reunião. O CONSELHEIRO RAPHAEL ZUZA NIETO informou que analisou o processo SEI-
260002/000534/2021 e estava de acordo com sua aprovação. O CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO LOPES se
manifestou a favor da aprovação da prestação de contas e parabenizou o cuidado com que foi feito o processo. O
CONSELHEIRO EDGAR LEITE FERREIRA NETO se manifestou a favor da aprovação da prestação de contas e
parabenizou a Presidente pela cerimônia de posse. O CONSELHEIRO ALLAN CRISTIANO DOS SANTOS disse que
como representante da SEFAZ estava satisfeito com toda documentação apresentada sobre a prestação de contas do
adiantamento e se manifestou favorável à aprovação. O CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO ALVES LEMOS concordou
com a aprovação da prestação de contas. A PRESIDENTE disse que após as manifestações de todos os Conselheiros, estava
aprovada, por unanimidade, a Prestação de contas objeto do Processo SEI-260002/000534/2021 – Adiantamento – Servidor
Florêncio Gomes de Ramos Filho. 4º Assunto: Assuntos Gerais. A PRESIDENTE lembrou a todos, que na última reunião
ordinária do Conselho, foi definido o Conselheiro que presidiria a reunião extraordinária para tratar do Processo de Prestação
de Contas Anual de Gestão 2020, bem como o relator do processo. Informou que o processo estava próximo de ser enviado
aos Conselheiros e propôs agendar a reunião extraordinária para o dia 26 de maio de 2021 (quarta-feira) às 10 horas. Todos
concordaram. O AUDITOR CHEFE explicou que o processo foi elaborado com base na Deliberação TCE nº 278, que
elencava em seu anexo IV todos os documentos necessários ao processo de prestação de contas anual de gestão 2020.
Destacou que estava na fase final de elaboração do Relatório da Auditoria e acreditava que no dia 13 de maio de 2021
encaminharia o processo para a Unidade do Conselho Curador no sistema SEI-RJ, para análise do relator e dos demais
Conselheiros. Colocou-se à disposição para esclarecimentos de quaisquer dúvidas. Ressaltou que o prazo para envio do
processo à Auditoria Geral do Estado era 31 de maio de 2021. O CONSELHEIRO EDGAR LEITE FERREIRA NETO
questionou como estava a questão da compra do imóvel para o Campus da UEZO. A PRESIDENTE disse que esteve na
Secretaria de Infraestrutura e Obras – SEINFRA poucas semanas antes da reunião e aguardava avaliação do custo da obra
pelo Instituto Estadual de Arquitetura e Urbanismo. Ressaltou que quando o processo tramitasse, sinalizaria a SECTI para que a
Secretaria auxiliasse na questão da desapropriação do imóvel junto a Secretaria de Estado da Casa Civil. A PRESIDENTE
pontuou que enviou a solicitação de avaliação dos custos da obra havia quatro meses. 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 Luanda Silva de Moraes, Reitora, em 09/06/2021, às 10:41, 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 Allan Cris�ano dos Santos, Conselheiro, em 09/06/2021, às 10:46,
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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Documento assinado eletronicamente por Raphael Zuza Nieto, Conselheiro, em 09/06/2021, às 15:10, 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 09/06/2021, às 18:39,
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 11/06/2021, às
13:58, 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 11/06/2021, às 14:07,
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 16/06/2021, às 11:31,
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 17968110 e o código
CRC CB8D89E2.
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