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OFÍCIO CIRCULAR Nº 09/PROAF/UFRA

Belém, 04 de outubro de 2019.

Às Pró-Reitorias, Institutos, Campi e demais Unidades Administrativas/Acadêmicas

Assunto: Nova programação para projetos a serem executados por meio de Fundação de
Apoio.

Prezados,

1.
Preliminarmente, é importante destacar que no período de 01/02/2017 a 13/02/2017 a
Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA foi auditada pela Controladoria Geral da União
– CGU/Regional/PA. Esta auditoria apontou uma série de constatações e recomendações para
melhoria no controle/gestão dos instrumentos celebrados entre a UFRA e as Fundações de Apoio1.
2.
A atual Gestão da UFRA tomou posse a partir de 10/08/2017, e desde então atuou
ativamente de forma a implementar todas as recomendações sugeridas pela CGU/
Regional/PA, com o objetivo de aprimorar o controle administrativo e no intuito de promover
mais eficiência e transparência na execução dos projetos. Essas ações perpassaram,
principalmente: a) pela aprovação de nova resolução nº. 185/2017/CONSUN-UFRA; b)
elaboração de procedimentos operacionais padrão; c) estruturação de setores específicos (ex.:
prestação de contas); d) ampliação de novas fundações credenciadas a apoiar a UFRA, etc.
3.
Deste modo, observa-se, o comprometimento gestão superior com o atendimento e
observância das normas aplicadas ao relacionamento da UFRA com as Fundações de Apoio e
ainda com a adoção de instrumentos que orientem os servidores e as Unidades atuantes nesse tipo
de processo.
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https://audin.ufra.edu.br/images/Relatrio-2016.03229---Relacionamentos-com-as-Fundaes-deApoio.pdf

4.
As ações citadas foram implementadas com sucesso na UFRA e já estão gerando
resultados. Neste ano de 2019 foram analisados 14 (quatorze) Projetos Fundacionais até o
momento, com previsão de pelo menos mais 02 (dois), ou seja, ao todo 16 (dezesseis) Projetos.
5.
Torna-se importante ressaltar, que dos 16 (dezesseis) Projetos, 05 (cinco) estão celebrados
e seus documentos (Termo de Contrato, Proposta de Trabalho, Plano de Trabalho, etc.) podem ser
consultados
por
meio
do
link
https://proaf.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=527.
6.
Nesse sentido, restam 11 (onze) projetos ainda em tramitação, e alguns com prazo exíguo
para conclusão de celebração, tendo em vista o cronograma orçamentário da Administração
Pública e o calendário de encerramento de exercício, que se estende à UFRA.

QTD. DE CONTRATOS CELEBRADOS

7.
Para demonstrar o avanço da UFRA nesse tema, apresentamos série histórica, a partir de
2012, com número de contratos fundacionais celebrados, conforme gráfico abaixo:
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8.
Como se pode observar, o maior número de contratos fundacionais celebrados na série
histórica e no período de um ano foi 06 (seis). Conforme informado anteriormente e representação
no gráfico, no ano de 2019 já houve a celebração de 05 (cinco) parcerias com a possibilidade de
chegar a 16 (dezesseis).
9.
Salientamos que a redução de celebrações no ano de 2018 ocorreu em virtude de todas as
dificuldades encontradas no relacionamento com a Fundação de Apoio que mantinha parceria com
UFRA anteriormente.
10.
Esse avanço e melhoria dos processos de contratação fundacional se deve pelo
estabelecimento de procedimentos e normas que proporcionam a busca pelo melhor fluxo
processual, bem como pela capacidade de nossos servidores em realizar parcerias (captar
recursos), a fim de executar projetos em benefício da comunidade da UFRA e da sociedade.
11.
Ocorre que, em função do número de projetos em andamento e do prazo para o
encerramento do exercício, as Unidades envolvidas no processo de celebração dos contratos
fundacionais, estão atuando no limite de sua capacidade operacional.

12.
Desta forma, solicitamos aos nossos servidores, que estão na busca de parcerias para
execução de novos projetos a serem executados por meio de Fundações de Apoio, a
programação junto ao Órgão/Empresa financiador com o cronograma ajustado para 2020,
a fim de evitar maiores transtornos, como por exemplo o não cumprimento de prazos para o repasse
de recursos.
13.
Ressaltamos, que os projetos que já passaram por análise da PROAF e estão aguardando
manifestação dos Coordenadores de Projetos, bem como os relacionados a emendas parlamentares
impositivas serão analisados e as Unidades envolvidas envidarão esforços para conclusão nos
prazos estabelecidos.
14.
Diante do exposto, solicitamos a compreensão de todos e nos colocamos à disposição para
maiores informações e esclarecimentos.

Atenciosamente,

(ASSINADO DIGITALMENTE)
Kleyton Arthur Sousa Lisboa
Pró-Reitor Adjunto de Administração e Finanças
Portaria nº. 2.323/2017-UFRA

(ASSINADO DIGITALMENTE)
Augusto Cezar Souza Dias
Diretor de Contratos e Convênios
Portaria nº. 1.002/2019-UFRA

