ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

ANO I, Nº 02

JULGADOS DO TCU
PLANEJAMENTO, INDICADORES, METAS e OBJETIVOS.
ACÓRDÃO Nº 494/2019 – TCU – Plenário.
9.4. recomendar à Casa Civil da Presidência da República, com
fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU, que oriente a todos
os órgãos integrantes do Poder Executivo com atribuições de
formulação de políticas e programas públicos que, na edição de
ações ou programas que exijam a participação de entidades da
Administração Indireta, especialmente, por meio da concessão
de financiamentos ou outras modalidades de apoio financeiro,
sejam estabelecidos objetivos, indicadores e metas específicos
para as ações a cargo de cada entidade, bem como para a ação
ou programa como um todo;
9.5. recomendar ao Ministério da Economia, com fundamento no
art. 250, inciso III, do RI/TCU, que coordene e promova a
articulação entre os agentes envolvidos nas ações e programas
com apoio financeiro do BNDES, a fim de ser realizada a avaliação
prévia dos resultados alcançáveis, em termos de eficácia e
efetividade, considerando as dimensões econômico-sociais
perseguidas por cada instituição, e os respectivos indicadores e
metas.
PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO.
ACÓRDÃO Nº 592/2019 – TCU – Plenário.
9.2. determinar à Universidade Federal do Rio de Janeiro, com
fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e do art. 250, inciso
II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de noventa dias,
contados da ciência, adote as providências a seguir enumeradas
e
comprove-as
junto
a
este
Tribunal:
9.2.1. rever normas internas referentes à gestão de imóveis sob
o gerenciamento patrimonial da UFRJ, haja vista o que dispõe os
arts. 2º e 5º da Lei 6.120/1974 e os arts. 12 e 13 do Decreto
3.725/2001, segundo os quais somente é permitida a
formalização de cessão de uso ou a locação às situações tratadas
nestes
autos;
9.2.2. desenvolver metodologia de cálculo para o rateio das
despesas de manutenção, conservação e vigilância de áreas
condominiais entre os terceiros ocupantes das áreas internas e
adjacentes dos prédios da UFRJ, de forma a dar pleno
cumprimento ao art.13, inciso VII, do Decreto 3.725/2001;
9.2.3. adequar os instrumentos legais utilizados para delegar a
terceiros a utilização de bens imóveis sob a guarda da UFRJ, com
fulcro no art. 2º e 5º da Lei 6.120/1974 e nos arts. 12 e 13 do
Decreto 3.725/2001;
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9.2.4. buscar o ressarcimento das taxas de ocupação porventura
não pagas, acrescidas de correção monetária, multas e juros, bem
como do consumo estimado de energia elétrica e água, referente
aos últimos cinco anos, de todos os ocupantes dos bens imóveis
da UFRJ, (...);
9.2.6. regularizar a situação dos ocupantes dos bens imóveis da
UFRJ vinculados aos centros acadêmicos e estudantis,
explicitando-se a atividade realizada e as obrigações quanto ao
pagamento de taxa de ocupação e das despesas condominiais
comuns (energia elétrica, água, manutenção, conservação e
vigilância do prédio), com fulcro no art. 5º da Lei 6.120/1974 e no
art. 13, incisos VII e VIII, do Decreto 3.725/2001; (...)
9.2.8. adotar medidas coercitivas para reaver espaços ocupados
por terceiros que não tenham sua situação jurídica regularizada
e seus débitos quitados, com fulcro no art. 13, inciso VI, do
Decreto 3.725/2001;
9.2.9. adotar medidas para concluir o recadastramento de todos
os ocupantes de imóveis sob a gestão da UFRJ, em que estejam
consignadas, no mínimo, as seguintes informações: nome do
cessionário, CPF/CNPJ, atividade executada, metragem ocupada,
valor cobrado pela área, despesas condominiais comuns (energia
elétrica, água, manutenção, conservação e vigilância do prédio),
situação financeira (adimplência ou não) e indicação se a área foi
ou será objeto de processo licitatório;
9.2.10. esclarecer a origem do incêndio ocorrido em 3/10/2016,
que destruiu mais de 90% do acervo documental relacionado à
gestão patrimonial da entidade, e as conclusões sobre o ocorrido,
com eventuais responsabilidades;
9.2.11. regularizar a situação dos espaços passíveis de ocupação,
de acordo com o Plano Diretor da UFRJ, e informar as áreas
passíveis de cessão, as medidas a serem adotadas, os
responsáveis pelas ações e o prazo previsto para sua
implementação, entre outras informações pertinentes;
9.2.12. criar rotinas para acompanhamento das áreas que são
objeto de outorga, de modo a garantir a consistência do cadastro
de áreas ocupadas e coibir o repasse irregular dessas áreas a
terceiros; (...)
9.4. dar ciência à Universidade Federal do Rio de Janeiro das
seguintes impropriedades identificadas, para que sejam adotadas
medidas internas com vistas à prevenção de outras semelhantes:
9.4.1. ocupação gratuita e sem procedimento licitatório de áreas
da universidade para atividades com fins lucrativos, (...), em
afronta ao art. 5º da Lei 6.120/1974 e ao art. 13, caput e inciso
VIII, do Decreto 3.725/2001;
9.4.2. ausência de ressarcimento dos dispêndios com energia
elétrica e água, bem como o não rateio proporcional de despesas
de manutenção, conservação e vigilância, nas ocupações de áreas
da universidade, (...), em afronta ao disposto no art. 13, incisos II
e VII, do Decreto 3.725/2001;

NORMATIVOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL.
PORTARIA STN/ME Nº 192, DE 28 DE MARÇO DE 2019.Divulgar o
Relatório de Gestão Fiscal Consolidado de 2018 relativo ao mês
de dezembro de 2018, com informações realizadas e registradas
no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal - SIAFI pelos órgãos e entidades da Administração
Pública, integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social.
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
PORTARIA STN/ME Nº 191 DE 28 DE MARÇO DE 2019. Divulga o
Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Governo
Federal, de acordo com a Portaria nº 389, de 14 de junho de 2018,
da STN, relativo ao mês de fevereiro de 2019, outros
demonstrativos da execução orçamentária e respectivas notas
explicativas.
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
PORTARIA ME Nº 129, DE 1º DE ABRIL DE 2019. Atribui a súmulas
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal.
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DECRETO Nº 9.741, DE 29 DE MARÇO DE 2019. Altera o Decreto
n o 9.711, de 15 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre a
programação orçamentária e financeira, estabelece o
cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo federal
para o exercício de 2019 e dá outras providências.
ESTATAIS e ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO.
PORTARIA SEST/ME Nº 2.874, DE 27 DE MARÇO DE 2019. Divulga
a execução do Orçamento de Investimento das Empresas Estatais
relativa ao bimestre janeiro/fevereiro de 2019, bem como a
execução da política de aplicação dos recursos das agências
financeiras oficiais de fomento, na forma do relatório anexo.
ARTIGOS/NOTÍCIAS
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO. Consulta pública sobre
a Ordem Cronológica de Pagamentos.

