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ATA da 71ª Reunião Ordinária do Conselho Curador

Aos catorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às dez horas e cinco minutos, reuniu-se o Conselho
Curador para a realização de sua septuagésima primeira Reunião Ordinária, excepcionalmente, através da
plataforma Google Meet (meet.google.com/egx-yqum-gxz), considerando o Decreto Estadual nº 47.669 de 29
de junho de 2021, que prorroga os efeitos do Decreto nº 47.608 de 18 de maio de 2021 e a Portaria UEZO nº
91 de 01 de julho de 2021, sob a Presidência da Magnífica Reitora, Professora Luanda Silva de Moraes.
Presentes, os Representantes indicados pela UEZO: Conselheiro José Luiz dos Anjos Rosa e Conselheiro Nirmo
Antônio Araújo Filho; 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; a Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental,
Priscila Ramalho Gonçalves do Valle e; a Secretária dos Conselhos, Bianca Moreira Santos de Brum. Havendo
quórum, a PRESIDENTE deu início à reunião. 1º Assunto: Aprovação das Atas da 70ª Reunião Ordinária
realizada em 09/06/2021. A PRESIDENTE colocou em discussão a Ata da 70ª Reunião Ordinária realizada em
09 de junho de 2021. A Ata foi projetada e não houve considerações sobre o documento. A PRESIDENTE
colocou a Ata da 69ª Reunião Ordinária em votação. Aprovada por unanimidade. 2º Assunto: Informações
referentes ao Art. 35 do Regimento Interno do Conselho Curador (Relação de adiantamentos
concedidos, Relação de contratos vigentes e Relação de contratações por dispensa de licitação e por
inexigibilidade, referentes ao 2º trimestre/2021) RELATORA: PRESIDENTE. A relação dos contratos
vigentes foi projetada. Dentre os contratos relacionados, a PRESIDENTE destacou que os contratos com a P&P
Turismo Ltda. (Prestação de serviços de Agência de Viagens), Logos Elevadores Ltda. (Serviço de Manutenção
Preventiva e Corretiva de Elevadores com Substituição de Peças) e AGR Gestão de Serviços Ltda. (Serviço de
Mão de Obra de Ascensorista de Elevador) foram suspensos, considerando a publicação dos Decretos
referentes à pandemia de COVID-19 no ano de 2020 e em função das atividades administrativas na UEZO
estarem sendo realizadas de forma presencial e remota. Observou que o contrato com a empresa Claro S/A,
referente ao serviço de telefonia móvel (35 linhas telefônicas), foi renovado e estava em seu 2º Termo Aditivo,
assim como a VETORSEG Vigilância Patrimonial Ltda-ME, que estava no seu 3º Termo Aditivo. Expôs que o 2º
Termo Aditivo do contrato com a APPA Serviços Temporários e Efetivos Ltda., referente à prestação de serviço
de apoio administrativo de pessoal terceirizado, terminou em 30 de junho de 2021, mas já havia sido renovado.
Não houve considerações sobre a relação de contratos vigentes. A relação de adiantamentos concedidos no 2º
trimestre foi projetada. A PRESIDENTE informou que apenas houve a concessão de um adiantamento para
despesas miúdas de pronto pagamento no mês de maio, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
tendo como unidade requisitante a Prefeitura do Campus. O AUDITOR CHEFE pontuou que o prazo para
aplicação do valor era 19 de julho de 2021 e o prazo para prestação de contas seria até 30 dias depois. Não
houve considerações por parte dos Conselheiros. A relação de processos de contratações por dispensa de
licitação e por inexigibilidade foi projetada. A PRESIDENTE informou que tratava-se da relação de processos
em andamento na Coordenação de Suprimentos e descrevia os processos em fase de pesquisa de mercado para
renovação contratual: E-26/002/572/2017 – Serviço de Acesso a Internet Banda Larga, E-26/002/586/2017 –
Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de Microscópio Eletrônico de Varredura e E-26/002/290/A/2018
– Serviço de Consulta ao Sistema Banco de Preços e o processo em fase de contratação por licitação E-
26/002/206/2018, referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar-condicionado.
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Não houve considerações por parte dos Conselheiros. Foi projetada para os Conselheiros as informações sobre
a licitação em andamento, referente à aquisição de central telefônica PABX – Processo SEI-
260002/000858/2020, que estava em fase de análise de recurso pós declaração do vencedor. A PRESIDENTE
informou que a licitação do sistema acadêmico para a UEZO estava caminhando para conclusão e explicou que
esta aquisição se daria através de recurso federal fruto do convênio UEZO e FNDE. Além deste, havia a
previsão de licitação para aquisição de veículos, também através de convênio UEZO e FNDE. 3º Assunto:
Ciência do Relatório de Atividades da Coordenadoria Setorial de Auditoria referente ao 2º
trimestre/2021. RELATOR: AUDITOR CHEFE DA UEZO, HUGO FREIRE LOPES MOREIRA. Disse que
conforme previsto no inciso III do artigo 16 do Regimento Interno do Conselho, apresentava o Relatório das
Atividades da Coordenadoria Setorial de Auditoria referente aos meses de abril, maio e junho, 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.
4º Assunto: Ciência das anotações sobre adiantamentos concedidos – 2021 realizadas pela
Coordenadoria Setorial de Auditoria – COSEA. RELATOR: AUDITOR CHEFE DA UEZO, HUGO
FREIRE LOPES MOREIRA. A planilha com os adiantamentos concedidos foi projetada. O AUDITOR CHEFE
explicou que este controle da Auditoria estava particularmente relacionado aos adiantamentos de despesas
miúdas de pronto pagamento, cujo valor limite era R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais). A PRESIDENTE
destacou a importância do cuidado no acompanhamento deste tipo de adiantamento e este trabalho fazia parte da
preocupação da administração com uso dos recursos públicos. Não houve considerações dos Conselheiros. 5ª
Assunto: Ciência da Proposta Orçamentária – PLOA UEZO 2022, aprovada na 76ª Reunião
Extraordinária do Conselho Universitário (Resolução CONSU nº 04/2021). RELATORA: PRESIDENTE.
Explicou que conforme previsto no Regimento Geral da UEZO, a proposta orçamentária da UEZO para o ano
seguinte precisava ser aprovada pelo Conselho Universitário (CONSU) até o último dia do primeiro semestre do
ano anterior e informou que a proposta orçamentária para o ano de 2022 foi aprovada na 76ª Reunião
Extraordinária do CONSU, realizada em 30 de junho de 2021. Disse que em função do grande trabalho
realizado pelo setor de Planejamento da UEZO, pertencente à Pró-reitoria de Administração e Finanças, foi
possível elaborar os documentos apresentados e encaminhados aos Conselheiros para apreciação, sobretudo um
documento norteador bem explicativo, de modo que a comunidade universitária que aprovava a proposta, através
de seus representantes no Conselho Universitário, pudesse compreender os anseios e as propostas orçamentárias
da administração. A PRESIDENTE apresentou aos Conselheiros a servidora Priscila Ramalho Gonçalves do
Valle, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, que junto a Pró-reitora de Administração e
Finanças elaborou os documentos que compõem a proposta orçamentária 2022. A PRESIDENTE agradeceu em
seu nome e do Vice-reitor da UEZO à servidora pelo trabalho realizado. Disse que a proposta seria remetida à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG ao longo do mês de julho de 2021 e no mês de
agosto ou setembro deveria receber uma sinalização de possíveis cortes. A planilha referente à proposta
orçamentária 2022 detalhada foi projetada e a PRESIDENTE detalhou pontuou alguns de seus itens. Esclareceu
que o valor previsto com despesa de “IPTU prédio novo”, considerava a pretensa aquisição por desapropriação
dos imóveis pertencentes à antiga Universidade Moacir Sreder Bastos, localizados em Campo Grande. Informou
que o processo referente à aquisição retornou à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação –
SECTI, após atendidas as solicitações referentes às certidões necessárias e posteriormente seguiria para
Secretaria de Estado da Casa Civil para prosseguimento dos trâmites executórios da desapropriação. A
PRESIDENTE destacou que as “Novas despesas com pessoal”, previstas na ação de Pessoal e Encargos
Sociais, se referiam à Dedicação Exclusiva, Progressão funcional de docentes e técnicos, Correção salarial do
Corpo Técnico, Contratação de 9 docentes, Processo de aumento de GEE, Reajuste aos contratados
temporariamente e Contratação temporária. Disse que era preciso prevê-las para negociar junto ao Governo do
Estado as compensações destas naturezas. A PRESIDENTE destacou na proposta orçamentária 2022, na ação
referente à Permanência e Desenvolvimento Discente, a previsão de despesas com “Refeições”, que era um
grande sonho da gestão poder oferecê-las. Chegando ao fim de sua exposição, a PRESIDENTE apontou que a
proposta orçamentária da UEZO para o ano de 2022 totalizava R$ 83.624.492,85 (oitenta e três milhões,
seiscentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos). Explicou que
houve um incremento em relação à proposta orçamentária aprovada para o ano de 2021, cujo valor foi de R$
59.768.660,90 (cinquenta e nove milhões, setecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta reais e noventa



centavos), por conta das ações prevendo a aquisição do Campus e os projetos visando às compensações
financeiras em relação a pessoal. O CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO LOPES ressaltou que embora
parecesse que houve um incremento muito grande, a proposta orçamentária da UEZO para o ano de 2021 previa
algo em torno de R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais) e por conta dos descontingenciamentos, o valor
final foi R$ 59.768.660,90 (cinquenta e nove milhões, setecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta reais
e noventa centavos). A PRESIDENTE colocou que ao chegar à SEPLAG a proposta tinha seus valores um
pouco “enxugados” e ao final, a Lei Orçamentária Anual – LOA da UEZO era ainda mais um pouco reduzida e
sofria contingenciamento. A PRESIDENTE questionou se os Conselheiros tinham alguma consideração sobre a
proposta orçamentária apresentada. A SERVIDORA PRISCILA RAMALHO GONÇALVES DO VALLE
ressaltou que o incremento de pouco mais de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões) era referente à expansão e
compra do Campus novo. A PRESIDENTE esclareceu para os Conselheiros que “expansão” se referia à
construção de um prédio anexo no local atualmente ocupado pela UEZO e era preciso prever o valor. O
CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO LOPES considerou que a apresentação da proposta orçamentária foi
perfeita, no que se referia tanto aos gastos estimados para o ano de 2021 quanto à estimativa para o ano de
2022. Destacou o cuidado que a UEZO tinha com os gastos da instituição, particularmente em relação aos
adiantamentos para despesas miúdas de pronto pagamento. Disse que durante a sua trajetória como servidor do
Estado, não tinha conhecimento de um documento tão detalhado, que fornecia regramentos para concessão,
utilização e prestação de contas de adiantamentos, como o Provimento nº 02/2013 do Conselho Curador e
ressaltou o cuidado que a UEZO tinha na utilização do recurso de adiantamento. Parabenizou a Presidente por
seu conhecimento nas ações diárias administrativas, orçamentárias e financeiras da instituição. A PRESIDENTE
agradeceu as considerações do Conselheiro e disse que era uma grande responsabilidade responder por uma
órgão e que se esforçava muito para estar o mais próxima possível de cada detalhe, mas ressaltou que contava
com um staff auxiliando-a. O CONSELHEIRO EDGARD LEITE FERREIRA NETO também parabenizou a
Presidente pela exposição detalhada e lembrou que o processo referente ao Termo de Ajuste de Gestão – TAG
estava em vias de liberação e que brevemente seria liberada a primeira parcela do Termo. 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 Allan Cris�ano dos Santos, Conselheiro, em
08/09/2021, às 11:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
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Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.
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Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Luanda Silva de Moraes, Reitora, em 09/09/2021, às
16:44, 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
20/09/2021, às 09:04, 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 Carlos Alberto Lopes, Conselheiro, em 20/09/2021, às
09:19, 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 José Luiz dos Anjos Rosa, Conselheiro, em 20/09/2021,
às 09:35, 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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