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RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA 

 
O presente relatório de auditoria tem como objetivo apresentar o resultado da 

avaliação da situação dos prédios da Moradia Estudantil da Universidade Federal de 
Juiz de Fora. 

A análise foi realizada em cumprimento a “Atividade de Auditoria nº 09”, do 
item 5 - Identificação dos temas constantes da Matriz de Risco, do Plano Anual de 
Atividades de Auditoria Interna - PAINT – Execução 2017. 
 
 
I – ESCOPO DO TRABALHO 

 
O trabalho foi realizado na sala da Auditoria-Geral/Reitoria da UFJF e nas 

instalações destinadas à Moradia Estudantil da Universidade Federal de Juiz de 
Fora, localizadas na Rua José Lourenço Kelmer, Bairro São Pedro, no período de 
16/01/17 a 24/03/17, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao 
serviço público federal. O presente relatório objetiva apresentar o resultado da 
avaliação da situação da obra de moradia estudantil, conforme definido em 05 de 
janeiro de 2017 na Primeira Reunião de Monitoramento do PAINT/2017. A partir daí 
foram elaborados as Matrizes de Planejamento e de Achados e Evidências contendo 
as seguintes Questões de Auditoria: 

 
  Q1- Qual a situação da obra de Moradia Estudantil? 
 
Q2- Existe normatização e regulamentação interna sobre a ocupação 
do prédio de Moradia Estudantil?            
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Q3- Existe documento de criação da Comissão responsável pela 
proposição de normas para ocupação da Moradia Estudantil? 
 
Q4- Quais os motivos do atraso na liberação do Prédio de Moradia 
Estudantil? 
 
Q5- O atraso na liberação do prédio causou prejuízos à 
Administração Pública? 

 

Os trabalhos foram realizados junto à Pró-Reitoria de Infraestrutura e Gestão 
e à Pró-Reitoria de Apoio Estudantil e Educação Inclusiva, em observância ao 
Manual de Auditoria Interna – MAINT e ao Regimento Interno da Auditoria-Geral, 
aprovados pela Resolução nº 42, de 21 de dezembro de 2010, do Conselho Superior 
da UFJF. Salienta-se que o Processo 23071.003063/2010-60, que comunica 
impedimento de continuação dos trabalhos referente à construção da Moradia 
Estudantil, o Processo 23071.011720/2014-76 que trata da aquisição de cama, 
armário, colchão, etc (Pregão Eletrônico nº 123/2014), bem como informações 
solicitadas à PROINFRA não foram disponibilizadas até a finalização deste relatório, 
restringindo os exames da auditoria interna. 

Vale ainda destacar que a Pró-Reitoria de Infraestrutura e Gestão executa, 
acompanha e fiscaliza os projetos e as obras de engenharia que implicam na 
ampliação da UFJF e, deste modo, é a unidade envolvida com a obra dos prédios da 
Moradia Estudantil. Já a Pró-Reitoria de Apoio Estudantil e Educação Inclusiva é 
responsável pela gestão do Programa de Assistência Estudantil da Universidade 
Federal de Juiz de Fora, o qual abarca ações na área da moradia estudantil. Neste 
sentido, foi criada Comissão para propor normas referentes à ocupação e 
funcionamento dos prédios da Moradia Estudantil da instituição, sendo designado 
como Presidente da referida Comissão o Pró-Reitor de Apoio Estudantil e Educação 
Inclusiva. 

Para subsidiar a realização dos trabalhos, foram empreendidas as seguintes 
ações prévias: 

 
✓ Levantamento de informações e de processos administrativos relacionados 

com a obra de Moradia Estudantil da Universidade Federal de Juiz de Fora; 
✓ Encaminhamento à Pró-Reitoria de Apoio Estudantil e Educação Inclusiva da 

Solicitação de Auditoria - SA nº 001/2017/001/01, de 16 de janeiro de 2017, 
solicitando o Processo 23071.005311/2016-01, que trata do Regulamento da 
Moradia Estudantil; 

✓ Encaminhamento à Pró-Reitoria de Infraestrutura e Gestão da Solicitação de 
Auditoria - SA nº 002/2017/002/01, de 16 de janeiro de 2017, solicitando o 
Processo 23071.003063/2010-60, que trata da Construção da Moradia 
Estudantil; 

✓ Encaminhamento à Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças da 
Solicitação de Auditoria - SA nº 003/2017/003/01, de 16 de janeiro de 2017, 
solicitando o Processo 23071.008292/2012-32, que trata da obra de 
complementação dos prédios da Moradia Estudantil; 

✓ Elaboração de Matriz de Planejamento contendo as questões de auditoria a 
serem analisadas; 
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✓ Elaboração do Programa de Auditoria nº 004/2017, contendo o cronograma 
da auditoria referente à avaliação da situação dos prédios destinados à 
Moradia Estudantil; 

✓ Análise dos processos 23071.008292/2012-32 e 23071.005311/2016-01, 
enviados pela COESF/PROPLAN e pela PROAE, respectivamente; 

✓ Encaminhamento à Pró-Reitoria de Infraestrutura e Gestão da Solicitação de 
Auditoria - SA nº 008/2017/003/02, de 09 de fevereiro de 2017, reiterando a 
SA 002/2017/002/01 e solicitando informações sobre os prédios da Moradia 
Estudantil; 

✓ Encaminhamento à Pró-Reitoria de Apoio Estudantil e Educação Inclusiva da 
Solicitação de Auditoria - SA nº 009/2017/004/02, de 09 de fevereiro de 2017, 
solicitando informações sobre os prédios da Moradia Estudantil; 

✓ Análise das informações enviadas pela Pró-Reitoria de Apoio Estudantil e 
Educação Inclusiva, disponibilizadas através de mensagem eletrônica em 17 
de fevereiro de 2017; 

✓ Encaminhamento à Procuradoria Federal do Ofício nº 002/2017/001/02-
UFJF/Auditoria-Geral, de 22 de fevereiro de 2017, solicitando a 
disponibilização do processo 23071.014498/2009-04, referente à obra de 
construção dos prédios da Moradia Estudantil; 

✓ Encaminhamento à Pró-Reitoria de Infraestrutura e Gestão da Solicitação de 
Auditoria - SA nº 010/2017/005/02, de 22 de fevereiro de 2017, solicitando 
acesso aos prédios da Moradia Estudantil, com vistas a verificar a situação 
das instalações; 

✓ Verificação in loco, no dia 03/03/2017, dos prédios da Moradia Estudantil, 
localizados na rua José Lourenço Kelmer, Bairro São Pedro, Juiz de Fora - 
MG. 

✓ Encaminhamento à Pró-Reitoria de Apoio Estudantil e Educação Inclusiva da 
Solicitação de Auditoria - SA nº 012/2017/001/03, de 08 de março de 2017, 
solicitando informações sobre o Auxílio Moradia pago aos estudantes entre 
2012 e 2016; 

✓ Encaminhamento à Pró-Reitoria de Infraestrutura e Gestão da Solicitação de 
Auditoria - SA nº 013/2017/002/03, de 08 de março de 2017, solicitando os 
processos referentes ao Pregão 123/2014, à Tomada de Preços 02/2016 e ao 
Sistema de Registro de Preços 133/2016; 

✓ Verificação dos processos enviados pela Coordenação de Execução e 
Suporte Financeiro, encaminhados através do Ofício 0209/2017 - 
COESF/PROPLAN; 

✓ Análise das informações enviadas pela Pró-Reitoria de Apoio Estudantil e 
Educação Inclusiva, disponibilizadas através de mensagem eletrônica em 13 
de março de 2017; 

✓ Encaminhamento à Gerência de Patrimônio da Solicitação de Auditoria - SA 
nº 015/2017/004/03, de 16 de março de 2017, solicitando informações 
referentes aos bens móveis destinados aos prédios da Moradia Estudantil; 

✓ Análise das informações enviadas pela Gerência de Patrimônio, 
encaminhadas através do Ofício nº 026/2017, em 17 de março de 2017; 

✓ Encaminhamento à Pró-Reitoria de Apoio Estudantil e Educação Inclusiva, à 
Pró-Reitoria de Infraestrutura e Gestão e à Pró-Reitoria de Planejamento, 
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Orçamento e Finanças do Relatório Preliminar de Auditoria Interna nº 
003.2017.03.09, em 03 de abril de 2017; 

✓ Realização de Reunião de Busca Conjunta de Soluções entre a Pró-Reitoria 
de Apoio Estudantil e Educação Inclusiva e a Auditoria Geral, em 19 de abril 
de 2017; 

✓ Encaminhamento à Pró-Reitoria de Infraestrutura e Gestão do Memorando 
Eletrônico nº 31/2017 - AUDITORIA, de 04 de maio de 2017, solicitando 
agendamento de Reunião de Busca Conjunta de Soluções. 

 
Portanto, para realização da presente auditoria foram solicitados os seguintes 

processos:  
 

✓ 23071.014498/2009-04 - Obras civis para construção de dois prédios  
(Concorrência nº 13/2009); 

✓ 23071.003063/2010-60 - Construção de Moradia Estudantil (Comunica 
impedimento de continuação dos trabalhos referentes ao Contrato nº 
126/2009); 

✓ 23071.008292/2012-32 - Obras de complementação dos prédios de Moradia 
Estudantil (Concorrência nº 01/2012); 

✓ 23071.011720/2014-76 - Aquisição de cama, armário, colchão, etc (Pregão 
Eletrônico nº 123/2014) 

✓ 23071.005311/2016-01 - Regulamento da Moradia Estudantil. 
✓ 23071.016983/2016-33 - Aquisição de armário, arquivo, gaveteiro, mesa, 

suporte para CPU, estação de estudo, cadeira, longarina, etc (Pregão 
Eletrônico SRP nº 133/2016).  

✓ 23071.17053/2016-05 - Reformas e adequação em diversas áreas do campus 
universitário (Tomada de Preços nº 002/2016) 

 
 Importante ressaltar que os processos 23071.003063/2010-60 e 

23071.011720/2014-76 não foram disponibilizados a esta unidade de auditoria para 
análise. Foi solicitado pela Coordenação de Execução e Suporte Financeiro o prazo 
de 20 dias, a contar de 10/03/17, para liberação do processo 23071.011720/2014-
76, porém a conclusão deste relatório encerrou-se antes do prazo solicitado.  

Em relação ao processo nº 23071.016983/2016-33 não foi constatada, até o 
momento, relação com a Moradia Estudantil, conforme informação levantada junto a 
Gerência de Patrimônio. 

  
 

II – RESULTADO DOS EXAMES 
 
1. INSTALAÇÕES 
1.1. MORADIA ESTUDANTIL 
1.1.1. ASSUNTO - SITUAÇÃO DA OBRA DE MORADIA ESTUDANTIL 
  
 Esta seção do presente relatório tem como finalidade expor o resultado da 
avaliação da situação dos prédios da Moradia Estudantil da Universidade Federal de 
Juiz de Fora, levando em consideração a visita in loco realizada pelos auditores 
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internos, bem como apresentar as constatações detectadas durante o trabalho de 
auditoria realizado. 
 
 
II.1 – INFORMAÇÕES 
 
 Neste tópico serão expostos aspectos detectados durante a análise e que não 
requeiram a emissão de recomendações. 
 
 
II.1.1 - INFORMAÇÃO 001 
 
 O processo de construção da Moradia Estudantil da UFJF começou em 2009 
através do Processo nº 23071.014498/2009-04 - Obras Civis para Construção de 2 
Prédios (Concorrência 13/2009). Do processo foi gerado o Contrato nº 126/2009, 
onde constam as seguintes informações: 
 
Contratada: Engewal Construtora Ltda 
Valor do Contrato: R$ 2.348.157,47 
Prazo para Execução das Obras: 300 dias a partir da data marcada na Ordem de 
Serviço. 
 

Em 21 de janeiro de 2010 foi assinada a Ordem de Serviço referente à 
Concorrência nº 13/2009-COSUP-PROINFRA, determinando o início das obras 
para 27 de janeiro de 2010.  Levando-se em conta o prazo contratual estipulado de 
300 dias para execução da obra, o mesmo deveria encerrar-se, a princípio, em 22 
de novembro de 2010. 

Em 28 de abril de 2010, aproximadamente 03 meses após o início previsto 
para início das obras, foi firmado o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 126/2009 
(fl.809) contendo entre as justificativas apresentadas pela contratada (fl.801)     
“serviços extraordinários relativos à terraplanagem que não constavam do escopo 
inicial”, tendo como objeto “acréscimo financeiro ao valor do contrato, 
correspondente a R$ 64.286,86”. 

 
Valor Inicial do Contrato:       R$ 2.348.157,47 
Valor após 1º Termo Aditivo: R$ 2.412.444,33 
 
 Em 21 de outubro de 2010 foi firmado o Segundo Termo Aditivo ao Contrato 
nº 126/2009 (fl.823), tendo por objeto: 
“a) prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 220 (duzentos e vinte) 
dias, compreendendo o período de 23.11.2010 a 30.06.2011. 
 b) acréscimo financeiro ao valor do contrato, correspondente a R$ 96.038,65” 
  

A contratada apresenta como justificativa (fl.814) para o aditivo o fato dos 
serviços “não terem sido contemplados no processo licitatório [...]”. 
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Valor Inicial do Contrato:       R$ 2.348.157,47 
Valor após 2º Termo Aditivo: R$ 2.508.482,98 

 
Cumpre destacar que a prorrogação de prazo corresponde a um acréscimo 

de 73,33% do prazo inicial previsto e o acréscimo no valor corresponde a 6,82% do 
contratado inicialmente. 
 Em 22 de junho de 2011 foi firmado o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 
126/2009 (fl.843), tendo por objeto os seguintes pontos: 
“a) prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 183 (cento e oitenta e 
três) dias, compreendendo o período de 01.07.2011 a 30.12.2011.” 
“d) acréscimo financeiro ao valor do contrato, correspondente a R$ 270.022,99” 
 
 Novamente a justificativa apresentada (fl.829) foi a execução de novos 
serviços a serem executados por “não terem sido contemplados no processo 
licitatório [...]”. 
 
Valor Inicial do Contrato:       R$ 2.348.157,47 
Valor após 3º Termo Aditivo: R$ 2.778.505,97 
 

Diante das informações expostas, cumpre destacar que a prorrogação de 
prazo, constante no 2º e 3º Termo Aditivo, corresponde a um acréscimo de 403 dias, 
ou seja, 134,33% do prazo inicial previsto no Contrato 126/2009. Além disso, o 
acréscimo no valor, constante no 1º, 2º e 3º Termo Aditivo, corresponde a 
R$424.348,50, ou 18,32% do contratado inicialmente. 
 
 
II.1.2 - INFORMAÇÃO 002 
 
 Foi formulado em 26 de dezembro de 2011 o Termo de Rescisão Unilateral 
(Processo nº 23071.014498/2009-04, fl.854) em atendimento ao Despacho nº 
12/2011/PF/UFJF/PGF/AGU de 26 de dezembro de 2011 (fl.853): 
 

“deve-se proceder à aplicação das eventuais penalidades contratuais 
devidas pelo atraso injustificado no andamento das obras, bem como 
concomitantemente, promover-se a rescisão unilateral do contrato […]” 
 

A rescisão deveu-se, entre outros motivos, pelo recebimento de carta da 
Engewal Construtora Ltda, de 01 de dezembro de 2011, solicitando rescisão 
amigável do Contrato nº 126/2009 (fl.852). Entre as justificativas para a rescisão a 
contratada alega “desequilíbrio econômico financeiro do mesmo ocasionado por 
várias prorrogações do prazo de entrega da obra [...]” 

Segundo o Ofício nº 247/2011 – PROINFRA (fl.850), de 05 de dezembro de 
2011, que trata da fiscalização da obra, foram executados e pagos 69% do total da 
obra, perfazendo um total de R$ 1.917.161,38. O valor remanescente da obra perfaz 
um total de R$ 861.344,59, ou 31% do valor total contratado. 
 
 
 



Página 9 de 20 
 

II.1.3 - INFORMAÇÃO 003 
 
 Posteriormente ocorreu abertura do Processo nº 23071.008292/2012-32, em 
26 de junho de 2012, com a finalidade de complementar as obras nos prédios de 
moradia estudantil em função do Termo de Rescisão Unilateral. O processo refere-
se à Concorrência nº 01/2012 - Obras de Complementação dos Prédios de Moradia 
Estudantil, cujo o  valor seria de  R$ 1.408.460,57. 
 Em 06 de dezembro de 2012 foi firmado o Contrato nº 187/2012 (fl.770) com a 
finalidade de atender à Concorrência nº 01/2012, tendo os seguintes aspectos: 
 
Contratada: M. Trindade Construtora Ltda 
Valor do Contrato: R$ 1.457.246,23 
Prazo para Execução da Obra: 150 dias consecutivos a partir da data marcada na 
Ordem de Serviço. 
 

Em 21 de dezembro de 2012 foi assinada a Ordem de Serviço (fl.783) 
referente à Concorrência nº 01/2012, determinando o início das obras para 02 de 
janeiro de 2013. Levando-se em conta o prazo contratual estipulado de 150 dias 
para execução da obra, o mesmo deveria encerrar-se, a princípio, em 31 de maio 
de 2013. 

Em 08 de abril de 2013 foi recebida carta da contratada (fl.786) solicitando 
acréscimo de 75 dias no prazo de encerramento da obra, em função de chuvas e de 
novas alterações no projeto. Desse modo, foi firmado o Primeiro Termo Aditivo ao 
Contrato nº 187/2012 (fl.795) prorrogando o prazo final para execução da obra 
para o dia 14 de agosto de 2013. 
 Novamente, em 12 de julho de 2013, foi recebida carta da contratada (fl.802) 
onde é solicitado o 2º Termo Aditivo (fl.836) em função de novos serviços não 
previstos. Com a assinatura do 2º Termo Aditivo ficaram definidos os prazos e 
valores da seguinte forma: 
“a) prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, 
compreendendo o período de 15.08.2013 a 13.10.2013. 
 d) acréscimo financeiro total do contrato no valor de R$ 164.855,67” 
  
Remanescente de Obra: R$ 861.344,59 
Valor Inicial do Contrato: R$ 1.457.246,23 
Valor após 2º Termo Aditivo: R$ 1.622.101,90 
 

Diante das informações expostas destaca-se que a prorrogação de prazo 
constante no 1º e 2º Termo Aditivo, corresponde a um acréscimo de 135 dias, ou 
seja, 90% do prazo inicial previsto no Contrato 187/2012. Quanto ao custo, observa-
se um acréscimo de 88% em relação ao remanescente da obra e 11% em relação 
ao contrato inicial. 
 
 
II.1.4 - INFORMAÇÃO 004 
 

De uma forma resumida, a construção da Moradia Estudantil, referente aos 
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Processos 23071.014498/2009-04 e 23071.008292/2012-32, apresenta os seguintes 
pontos relevantes: 
 
Tempo de duração da obra 

- Início das Obras: 27/01/2010 
- Término das Obras: 13/10/20131 
- Tempo Previsto: 300 dias 
- Tempo Efetivo:1355 dias  (considerando data final 13/10/2013) 

Diferença entre tempo previsto e realizado: 1055 dias 
  
Custo da obra 

- Custo Inicial:R$ 2.348.157,47 
- Custo Final:R$ 3.539.263,28 

Diferença entre Custo Inicial e Final:  R$ 1.191.105,81 ou 50,72%. 
 
Empresas Contratadas 

Engewal Construtora Ltda: R$ 1.917.161,38 
M. Trindade Construtora Ltda: R$ 1.622.101,90 

 
 
II.1.5 - INFORMAÇÃO 005 
 

Segundo informação da Gerência de Patrimônio da UFJF através do Ofício nº 
026/2017 de 17 de março de 2017, foram adquiridos os seguintes bens móveis 
destinados a Moradia Estudantil.  

 
- Móveis Adquiridos e Processos Licitatórios: 

 

Bens Móveis Processos 

Cama tipo beliche 23071.011720/2014-76 

Armário guarda volumes duplo 2 portas 23071.011720/2014-76 

Fogão a gás 4 bocas 23071.014005/2016-57 

Fogão a gás 6 bocas 23071.023439/2016-48 

Refrigerador duplex 23071.023434/2016-15 

Lavadora e secadora de roupas 10,5 KG 23071.023438/2016-01 

 
Em função dos prazos definidos para conclusão dos trabalhos não foi possível 

verificar os processos de compra de mobiliário, o que poderá ser realizado em outro 
momento. 
 
 
II.1.6 - INFORMAÇÃO 006 
 

Em 13/09/2016 houve abertura do Processo 23071.017053/2016-05 referente 

                                                           
1
 Conforme visita realizada ao local em 03/03/2017, as obras não se encontram finalizadas, restando a 

construção de lavanderia, repintura etc.. 
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à Tomada de Preços nº 0002/2016 - COSUP - Reformas e Adequação em Diversas 
áreas do Campus Universitário. Esse processo contemplou em seu item 1 da 
Planilha Orçamentária (fl.3), “Reforma e Adequação da Moradia Estudantil -  Blocos  
1 e 2 - UFJF.”.   

Conforme a “Justificativa Técnica Tomada de Preços nº 02/2016 - 
COSUP/PROINFRA (fl. 14) no tópico “Da necessidade das Reformas:” 

 
1- REFORMA E ADEQUAÇÃO DA MORADIA ESTUDANTIL 
 Para permitir a utilização dos prédios das novas Moradias 
Estudantis pela comunidade discente há necessidade de pequenas 
reformas e adequações principalmente nas áreas de lavanderia. (grifo 
nosso) 

 
O vencedor foi a empresa Construbanc Ltda com o valor de R$70.101,36. As 

obras tiveram seu início em 23 de novembro de 2016 conforme Ordem de Serviço 
(fl.952).  

- Início das Obras: 23/11/2016 
- Término Previsto das Obras: 06/05/2017 
- Tempo Previsto: 165 dias 

 
Informações Consolidadas: 

 
- Tempo Total de Construção (entre 27/01/2010 a 06/05/2017): 2656 dias 
- Valor Total da Construção: R$ 3.539.263,28 

 
 
II.1.7 - INFORMAÇÃO 007 
 

Em relação ao número de vagas a serem ofertadas na Moradia estudantil e 
segundo informação disponível no Portal do Estudante publicado no sítio da UFJF2, 

Edifício para Moradia Estudantil 
 
A nova Moradia Estudantil da UFJF está em fase de finalização. Dois 
prédios, um masculino e outro feminino, com cerca de 200 alojamentos no 
total já estão prontos. Além dos dormitórios, as unidades possuem salas 
de estudo, refeitórios, banheiros, lavanderia e guarita, e estão localizados a 
500 metros do portão da UFJF, no bairro São Pedro. Uma comissão, com a 
representação de estudantes, foi formada para estabelecer as regras de 
ocupação, quantos alunos serão selecionados e quais os critérios de 
escolha. (grifo nosso) 

 
Analisando os processos nº 23071.014498/2009-04 - Obras Civis para 

Construção de 2 Prédios (plantas baixas) e 23071.005311/2016-01 - Regulamento 
da Moradia Estudantil (fls.85 a 87), observa-se proposta de redução das vagas a 
serem ofertadas em aproximadamente 50% do previsto inicialmente, conforme 
demonstrado na tabela abaixo:  

                                                           
2
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. Portal do Estudante. Disponível em: 

<http://www.ufjf.br/estudante/apoio-estudantil/> Acesso em: 03 de mar. de 2017 



Página 12 de 20 
 

OCUPAÇÃO DA MORADIA ESTUDANTIL 

 Projeto Original Proposta da Comissão 

Bloco 1 156 alunos 82 alunos 

Bloco 2 63 alunos 32 alunos 

Total 219 alunos 114 alunos 

 
 Não constam dos processos, laudos e/ou justificativas por parte da UFJF ou 
da empresa Mafra Arquitetos Associados de Juiz de Fora (fl.04), responsável pelo 
projeto, que atestem a necessidade de redução.  
 
 
II.1.8 - INFORMAÇÃO 008 
 

Os valores totais das bolsas de Auxílio Moradia pagas e beneficiários nos 
últimos cinco (5) anos3 estão demonstrados na tabela seguinte: 
 

AUXÍLIO MORADIA/MODALIDADE MORADIA 

Ano Média Mensal de Beneficiários Valor Anual Pago  

2012 656 R$ 2.340.750,00 

2013 850 R$ 3.200.440,00 

2014 931 R$ 3.670.529,90 

2015 288 R$ 1.636.605,00 

2016 643 R$ 2.634.635,50 

Total - R$ 13.482.960,40 

 
O levantamento dos valores pagos a título de Auxílio Moradia, no período de 

2012 a 2016, teve como objetivo verificar se o atraso na entrega dos prédios da 
Moradia Estudantil causou prejuízo financeiro para a Administração. Cabe destacar 
que segundo consta no Processo 23071.014498/2009-04, o prazo final de 
construção dos prédios destinados a Moradia Estudantil encerrar-se-ia em 
30/12/2011. 
  

                                                           
3
 Anexo 1 – conforme informação recebida da PROAE 
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Partindo desta premissa, a Moradia Estudantil deveria estar disponível para 
ocupação no início de 2012 e, dessa forma, poderia ser interrompido o pagamento 
do Auxílio Moradia a 219 estudantes, que passariam a ser contemplados com as 
vagas na Moradia Estudantil, no caso do número de beneficiários ser fixo. Em 
contrapartida, a ocupação da Moradia Estudantil acarretaria despesas para a 
manutenção destes estudantes nos prédios, como luz, gás e água, além da própria 
manutenção predial. 

Sendo assim, haveria prejuízo financeiro para a UFJF caso, durante o período 
de atraso da obra, o valor referente ao pagamento de 219 bolsas de Auxílio Moradia 
fosse superior ao custo de manutenção destes estudantes nos prédios da Moradia 
Estudantil. Portanto, para quantificar se houve tal prejuízo, seria necessário saber 
qual o valor para manutenção destes estudantes nos prédios. O que se pode 
constatar é que hoje não é possível obter tal informação, pois a Moradia Estudantil 
não se encontra ocupada e também não foram estabelecidas as normas de 
ocupação (inclusive havendo divergências quanto ao número de ocupantes) 
impossibilitando o cálculo do custo para manutenção dos discentes nos referidos 
prédios. 

Outro ponto relacionado a possíveis prejuízos para a Administração Pública 
devido à paralisação da obra dos prédios da Moradia Estudantil diz respeito à multa 
indenizatória devida pela Engewal Construtora Ltda, em função da rescisão do 
contrato nº 126/2009. Em abril de 2013 a UFJF emitiu Guia de Recolhimento da 
União no valor de R$ 145.724,62, entretanto, a mesma não foi paga. Em 20/12/2016 
a UFJF, representada pela Advocacia Geral da União, propôs Ação de Execução de 
Título Extrajudicial, com vistas ao recolhimento de “multa indenizatória equivalente a 
10% (dez por cento) do restante do valor contratual das obras, serviços e instalações 
não realizadas pela Contratada [...]” (Processo 23071.014198/2009-04, fl.895). 
Cumpre destacar que, no momento da rescisão contratual, o valor remanescente da 
obra era de R$ 861.344,59, porém o valor da multa é superior a 10% do valor 
restante do contrato. 

Além disso, as constantes alterações realizadas nos projetos da obra da 
Moradia Estudantil, citadas nas informações 1, 3 e 6 deste relatório, ocasionaram 
diversos prejuízos à Administração Pública, tendo como consequência a rescisão 
contratual com a construtora Engewal, gerando enorme atraso na entrega da obra, 
dentre outros. Neste sentido, trecho do Acórdão TCU nº 3.018/2001 - Plenário afirma 
que 

 
A ausência ou a deficiência de projeto básico é causa de atrasos e 
cancelamentos das licitações, superfaturamento, aditamentos de 
contratos desnecessários, entre outros fatores que causam enormes 
prejuízos à Administração Federal, em vista de não ficarem 
demonstradas a viabilidade e a conveniência da execução de determinada 
obra ou serviço.  
 

 Assim, fica evidenciada a importância de um projeto básico bem elaborado a 
fim de evitar danos e prejuízos para a Administração Pública. 
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II.2 – CONSTATAÇÕES 
 

Neste tópico serão expostos os achados de auditoria encontrados durante a 
análise, com as respectivas recomendações desta unidade de auditoria. 

 
 

II.2.1 – CONSTATAÇÃO 001 
 
Descrição Sumária 
  

Indisponibilidade do prédio destinado a Moradia Estudantil. 
 
Fato 
 
 Após visita in loco aos prédios a serem destinados a Moradia Estudantil, 
realizada em 03/03/2017, verificou-se que as obras encontravam-se em fase final. 
Nota-se ainda, que apesar dos prédios ainda não terem sido habitados, já 
necessitavam de pequenos reparos, tais como pintura, limpeza, alguns serviços 
elétricos, hidráulicos, etc. 
 A obra da Moradia Estudantil passou por diversas situações até o estágio 
atual, sendo iniciada em 2009 com o Processo Licitatório nº 23071.014498/2009-04 - 
Obras Civis para Construção de 2 Prédios (Concorrência 13/2009)  e 
complementada posteriormente pelos Processos nº 23071.008292/2012-32 e 
Processo 23071.017053/2016-05. Entre os fatos que contribuíram para o grande 
atraso em sua conclusão, podemos listar: 

1- Rescisão de contrato pela Engewal Construtora Ltda;  
2- A solução encontrada pela administração de iniciar um novo processo 

licitatório após a entrega da obra não concluída que consumiu praticamente um ano, 
entre a Rescisão Contratual em 26 de dezembro de 2011 e a retomada das obras 
em 02 de janeiro de 2013, quando a alternativa que se apresentava como mais 
eficiente seria, em tese, a aplicação do art. 24, inc. XI da Lei 8.666/93: 

 
Art. 24. É dispensável a licitação: 
 
[...] 
 
XI - na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em 
conseqüência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de 
classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas 
pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido; 

 
3- Remanescente da obra ou a “complementação da obra” que correspondia 

a R$ 861.344,59 ou 31% ter sido contratado por R$ 1.457.246,23, havendo um 
acréscimo de 69%. 

4- Cinco termos aditivos aos contratos com inclusão de diversos serviços não 
contemplados no Projeto Básico e consequente prorrogação de prazos; 

5- Aumento do prazo inicial para conclusão das obras de 300 dias para 2656 
dias (entre 27/01/2010 a 06/05/2017) 
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6- Aumento do custo da obra no valor inicial de R$ 2.348.157,47 para 
R$3.539.263,28. 

7- Enorme lapso temporal entre a “conclusão” da obra em 13/10/2013, sua 
normatização e aquisição de mobiliário. 

Em conformidade com a Instrução Normativa CGU nº 24, de 17 de novembro 
de 2015, avalia-se que houve falha da atividade de controle, uma vez que não foi 
implementada medida de controle que impedisse que a finalização da obra 
extrapolasse o cronograma inicialmente previsto, implicando num atraso de mais de 
sete (7) anos.  

 
Causa 
 

Constantes alterações do projeto inicial demonstrando falhas no mesmo. Tal 
fato evidencia-se ainda mais pelo acréscimo expressivo no valor total da obra e no 
número de dias necessários para sua construção. Acrescente-se a isso o fato de 
estar em execução a montagem do mobiliário (camas, armários etc), bem como 
obras de construção da lavanderia não prevista no projeto original e serviços de 
manutenção dos prédios. 
 
Manifestação da unidade auditada 

 
Não houve manifestação da Pró-reitoria de Infraestrutura e Gestão 

(PROINFRA). 
 
Análise do Controle Interno 

 
A ausência de manifestação da unidade auditada (PROINFRA) após a 

emissão do Relatório Preliminar inviabilizou uma possível análise por parte desta 
unidade de auditoria interna. Tal fato já havia ocorrido durante a fase de execução 
da auditoria, na qual documentos e informações solicitados não foram 
disponibilizados, restringindo assim os trabalhos: 

 
“[...] informações solicitadas à PROINFRA não foram disponibilizadas até a 
finalização deste relatório, restringindo os exames da auditoria interna.” 
 

Posteriormente foi solicitada uma Reunião de Busca Conjunta de Soluções, 
onde também não logramos êxito em razão da ausência de manifestação da 
unidade. 

 
 
Recomendação 001 
 

Implantar procedimentos/medidas de controle interno normatizados que 
viabilizem o adequado e eficiente planejamento inicial de obras elaborado por meio 
de projeto inicial.   
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II.2.2 – CONSTATAÇÃO 002 
 
Descrição Sumária 

 
Ausência de normatização e regulamentação interna sobre a ocupação 

dos prédios destinados à Moradia Estudantil. 
  
Fato 
 

O processo de normatização da ocupação da Moradia Estudantil iniciou-se 
em 2014, com a emissão da Resolução CONSU nº 06, de 07 de julho de 2014, que 
criou a Comissão para propor normas referentes à ocupação e funcionamento dos 
prédios da Moradia Estudantil. Destaca-se que os trabalhos da comissão estão 
registrados no processo 23071.005311/2016-01, da Coordenação de Assuntos 
Estudantis. 

Em 01 de julho de 2015 foi instituída a Portaria nº 762, do Reitor da 
Universidade Federal de Juiz de Fora, que altera e acrescenta integrantes da 
Comissão instituída pela Resolução nº 06/2014, em especial, dos representantes 
discentes. Após as mudanças, foi elaborada a “Ata da Reunião Ordinária da 
Comissão Responsável por Propor Normas Referentes ao Funcionamento e 
Ocupação da Moradia Estudantil da Universidade Federal de Juiz de Fora” (fl.09), 
referente à primeira reunião da Comissão. Desta forma, cumpre ressaltar que os 
trabalhos da Comissão, criada em julho de 2014, iniciaram-se após 1 (um) ano da 
criação da mesma, sendo realizada a primeira reunião em 10 de julho de 2015. 

De acordo com o Processo 23071.005311/2016-01, verifica-se que Comissão 
realizou 13 (treze) reuniões entre 10/07/2015 e 12/02/2016, totalizando 7 (meses) de 
atuação. E, por meio da análise das atas de reunião ficou evidenciado que a 
Comissão extrapolou sua atribuição, qual seja, “propor normas referentes a 
ocupação e funcionamento dos prédios da Moradia Estudantil da UFJF”. Por meio 
das atas, verificou-se que a Comissão propôs modificações na estrutura física dos 
prédios e fez sugestões sobre o mobiliário a ser adquirido. Tal situação também 
pode ser comprovada através do documento constante à fl.89 do processo 
23071.005311/2016-01, com os seguintes dizeres: 
 

Após uma primeira visita aos blocos da Moradia Estudantil, decidiu-se, em 
conjunto, ampliar os objetivos iniciais da Comissão. Além da proposta de 
uma minuta do regulamento geral, a Comissão avaliou a necessidade de 
propor à Administração Superior da UFJF a realização de adequações 
nos prédios e a compra de um mobiliário completo, ambas as iniciativas 
visando garantir uma ocupação plena, segura e confortável do espaço. (grifo 
nosso) 

  
Neste sentido, através da verificação das atas das reuniões da Comissão, fica 

evidenciado que grande parte do tempo despendido por seus integrantes foi 
destinado a questões alheias à proposição de normas para ocupação e 
funcionamento da Moradia Estudantil. Ademais, não consta no processo documento 
que ampare a ampliação dos objetivos da referida Comissão. 

Em 02/02/16, foi registrado em Ata (fls.67 e 68) a “importância de conclusão 
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do regulamento para que possa ser tramitado e aprovado pelos órgãos 
competentes.” Além disso, diversos assuntos como “a possibilidade da realização de 
festas; o consumo de bebidas alcoólicas; a definição do termo “perturbação do 
sossego alheio”; e a vedação de inclusão de animais na moradia serão destacados 
para avaliação da Administração e parecer da Procuradoria.”  

Assim, em 12 de fevereiro de 2016, ocorreu a última reunião da Comissão, 
registrada no processo 23071.005311/2016-01, originando a “Minuta do 
Regulamento Geral da Moradia Estudantil da Universidade Federal de Juiz de Fora 
(Versão Preliminar), anexa às fls.74 a 87. Conforme Ata desta reunião, realizada em 
12/02/16 (fl.72), 

 
Ficou acordado que o Pró-Reitor da PROAE [...] realizará os ajustes na 
organização, formatação e redação do texto, bem como marcará os 
destaques, apurados durante as reuniões, para debate e aprovação final em 
uma última reunião. Também ficou acordado que após a redação dada pelo 
pró-reitor, o documento passará por revisão de técnica legislativa [...] 

  
Entretanto, após mais de 1 (um) ano da realização da reunião supracitada, 

não consta no processo o Regulamento da Moradia Estudantil, aprovado pelo 
CONSU, nem o Regimento Interno, sendo que ambos os documentos deveriam ser 
propostos pela Comissão criada através da Resolução 06, de 07 de julho de 2014. 

Portanto, visando fortalecer os controles internos da instituição, faz-se 
necessário que as normas para ocupação da Moradia Estudantil sejam aprovadas o 
quanto antes. Além disso, tais normas devem conter dispositivos que auxiliem a 
Universidade a mitigar os riscos que possam comprometer a adequada ocupação 
dos prédios, garantindo, assim, a segurança dos estudantes.  

 

Causa 
 

Tempo despendido pela Comissão, em sua maior parte, foi dedicado a 
questões que extrapolaram as atribuições definidas na Resolução nº 06/2014. 

Ausência de um cronograma que definisse de forma objetiva as metas e os 
prazos para discussão, confecção, alteração e aprovação das normas. 
  
Manifestação da unidade auditada 
 

Em 19/04/2017 foi realizada a Reunião de Busca Conjunta de Soluções entre 
a Pró-reitoria de Apoio Estudantil e Educação Inclusiva e a Auditoria Interna da 
UFJF. Ficou definido na reunião que seria encaminhado ao Conselho Superior da 
UFJF a minuta do Regulamento Geral e do Regimento Interno em 24/04/2017. Após 
a reunião do CONSU seria encaminhado a Auditoria Geral pela PROAE a resposta 
ao Relatório Preliminar, o que não foi feito até a data de 29/05/2017. 

 
Análise do Controle Interno 
 

Em que pese a não manifestação da unidade auditada (PROAE) em relação 
ao Relatório Preliminar, é possível observar através do site da unidade a aprovação 
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do Regulamento4 e o início do processo de  seleção dos estudantes que habitarão 
os prédios, com data de divulgação do resultado prevista para 01 de junho de 2017.5 

Quanto ao Regimento Interno da Moradia Estudantil, o mesmo será elaborado 
pelos moradores, conforme dispõe o art.11 do Regulamento: 

 
“Art. 11. São atribuições da Comissão de Moradores:  
 
VII – elaborar em assembleia de moradores o Regimento Interno da 
Moradia Estudantil e encaminhar ao Conselho Diretor.  
 
Parágrafo único. O quórum de instalação das assembleias dos moradores 
para elaboração, alteração e deliberação do Regimento Interno da moradia 
deverá ser de mais da metade dos efetivos moradores.” 

6
 

 
 

Recomendação 001 
 
 Estabelecer no Regimento Interno da Moradia Estudantil dispositivos que 
visem minimizar os riscos inerentes à ocupação dos prédios pelos  estudantes, 
garantindo a segurança dos mesmos. 
 
 
Recomendação 002 
 
 Elaborar o Regimento Interno, submetendo posteriormente à aprovação do 
CONSU, de forma a normatizar de forma plena a ocupação da Moradia Estudantil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Disponível em: <http://www.ufjf.br/noticias/2017/04/25/regimento-da-moradia-estudantil-e-aprovado-pelo-

consu/>. Acesso em 29 de maio de 2017. 
5
 Disponível em: < 

<http://www.ufjf.br/noticias/2017/05/16/selecao-para-moradia-estudantil-recebe-121-inscritos/>. Acesso em 
29 de maio de 2017. 
6
Disponível em: 

< http://www.ufjf.br/proae/files/2017/05/Regimento-da-Moradia-Estudantil-revisado.pdf> Acesso em 29 de 
maio de 2017 

http://www.ufjf.br/noticias/2017/04/25/regimento-da-moradia-estudantil-e-aprovado-pelo-consu/
http://www.ufjf.br/noticias/2017/04/25/regimento-da-moradia-estudantil-e-aprovado-pelo-consu/
http://www.ufjf.br/noticias/2017/05/16/selecao-para-moradia-estudantil-recebe-121-inscritos/
http://www.ufjf.br/proae/files/2017/05/Regimento-da-Moradia-Estudantil-revisado.pdf
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III - CONCLUSÃO 
 

Com o objetivo de cumprir a “Atividade de Auditoria nº 09”, do item 5 - 
Identificação dos temas constantes da Matriz de Risco, constante no Plano Anual de 
Atividades de Auditoria Interna - PAINT – Execução 2017, foram empreendidas 
diversas ações, análises e avaliações que possibilitaram ao seu final responder às 
seguintes questões de auditoria formuladas:  

 
 a) Qual a situação da obra de Moradia Estudantil? 
Verifica-se com a conclusão dos trabalhos que a Moradia Estudantil encontra-

se em condições de ser habitada. 
 
 b) Existe normatização e regulamentação interna sobre a ocupação do prédio 

de Moradia Estudantil?  
O Conselho Superior (CONSU) da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF) aprovou, em reunião ordinária no dia 14 de abril de 2017, o Regulamento da 
Moradia Estudantil. Quanto ao Regimento Interno da Moradia Estudantil, o mesmo 
será elaborado pelos moradores, conforme dispõe o art.11 do Regulamento. Vale 
destacar que, a título de avaliação dos controles internos, os componentes 
“ambiente de controle” e “atividade de controle”, elencados no art.10, §2º, da IN 
CGU Nº 24/2015, deverão ser considerados na elaboração do Regimento Interno da 
Moradia Estudantil, de modo a  contemplar dispositivos que visem garantir a 
segurança dos discentes, minimizando os riscos que possam comprometer a 
ocupação da Moradia Estudantil.  

 
c) Existe documento de criação da Comissão responsável pela proposição de 

normas para ocupação da Moradia Estudantil?  
O processo de seleção dos moradores encontra-se em andamento, sendo 

que o resultado parcial será divulgado no dia 1º de junho de 2017 e o resultado final, 
no dia 21 de junho. Após a seleção, o Regimento Interno da Moradia Estudantil será 
elaborado pelos moradores. 

 
d) Quais os motivos do atraso na liberação do Prédio de Moradia Estudantil?  
A obra da Moradia Estudantil passou por diversas situações até sua 

conclusão. Sendo iniciada em 2009 com o Processo Licitatório nº 
23071.014498/2009-04 - Obras Civis para Construção de 2 Prédios (Concorrência 
13/2009)  e complementada posteriormente pelos Processos nº 23071.008292/2012-
32 e Processo 23071.017053/2016-05. Entre os fatos que contribuíram para o 
grande atraso em sua conclusão, podemos listar: 

1- Rescisão de contrato pela Engewal Construtora Ltda;  
2- A solução encontrada pela administração de iniciar um novo processo 

licitatório após a entrega da obra não concluída que consumiu praticamente um ano, 
entre a Rescisão Contratual em 26 de dezembro de 2011 e a retomada das obras 
em 02 de janeiro de 2013, quando a alternativa que se apresentava como mais 
eficiente seria, em tese, a aplicação do art. 24, inc. XI da Lei 8.666/93. 

3- Remanescente da obra ou a “complementação da obra” que correspondia 
a R$ 861.344,59 ou 31% ter sido contratado por R$ 1.457.246,23, havendo um 
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acréscimo de 69%. 
4- Cinco termos aditivos aos contratos com inclusão de diversos serviços não 

contemplados no Projeto Básico e consequente prorrogação de prazos; 
5- Aumento do prazo inicial para conclusão das obras de 300 dias para 2656 

dias (entre 27/01/2010 a 06/05/2017) 
6- Aumento do custo da obra no valor inicial de R$ 2.348.157,47 para 

R$3.539.263,28. 
7- Enorme lapso temporal entre a “conclusão” da obra em 13/10/2013, sua 

normatização e aquisição de mobiliário. 
Em atendimento à Instrução Normativa CGU nº 24, de 17 de novembro de 

2015, avaliou-se que houve falhas nas atividades de controle, uma vez que não 
foram adotadas  medidas que impedissem que a finalização da obra extrapolasse o 
cronograma inicialmente previsto, implicando num atraso de mais de 7 (sete) anos 
em relação aos prazos iniciais. 

 
e) O atraso na liberação do prédio causou prejuízos à Administração Pública? 

 As recorrentes alterações do projeto inicial ocasionaram atraso na liberação 
dos prédios da Moradia Estudantil, gerando prejuízos à Administração Pública, como 
aberturas de diversos Termos Aditivos, além do aumento significativo no valor da 
obra, conforme descrito nas Informações 001, 003, 004 e 006 deste relatório. Neste 
sentido, o Tribunal de Contas da União afirma que “[...] a deficiência de projeto 
básico é causa de atrasos e cancelamentos das licitações, superfaturamento, 
aditamentos de contratos desnecessários, entre outros fatores que causam enormes 
prejuízos à Administração Federal [...]” (Acórdão TCU nº 3.018/2001 - Plenário) 

 
Diante dos fatos acima apontados, conclui-se que são necessárias 

providências urgentes quanto à elaboração e aprovação do Regimento Interno da 
Moradia Estudantil e ainda que a Universidade Federal de Juiz de Fora implante 
procedimentos de controle que viabilizem realizar adequado e eficiente projeto inicial 
das obras, com vistas a evitar que o prazo de conclusão de novas obras extrapole 
significativamente o prazo previsto inicialmente, causando prejuízos à Administração 
Pública. 

 
 
Juiz de Fora - MG, 30 de maio de 2017. 
 
 

 
 
 

 
 
 
CAROLINE CASAGRANDE PINTO                       JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA 
               Auditora Interna                                                       Auditor Interno 
 



 

ANEXO 1 
Modalidade Moradia 

Valor do Auxílio em 2012:  R$ 240,00/R$ 310,00 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL 2012 

Número  Beneficiados 563 552 564 450 477 741 756 762 756 756 755 739 7871 

Valor Total Pago 
 R$     

135.360,00   R$   132.960,00   R$    138.480,00   R$    139.980,00  
 R$      

156.550,00   R$   230.640,00   R$   236.530,00   R$   238.080,00   R$    234.670,00   R$   234.360,00  
 R$    

234.050,00   R$   229.090,00   R$     2.340.750,00  

   R$            240,43   R$           240,87  
 R$             
245,53  

 R$              
311,07   R$            328,20  

 R$              
311,26  

 R$             
312,87  

 R$             
312,44  

 R$              
310,41  

 R$             
310,00  

 R$             
310,00  

 R$             
310,00    

                            

Modalidade Moradia 

Valor do Auxílio em 2013:  R$ 310,00 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL 2013 

Número Beneficiados 810 805 799 800 765 764 904 919 941 898 867 934 10206 

Valor Total Pago 
 R$      

251.100,00   R$   249.550,00   R$   248.000,00   R$   248.620,00   R$    237.460,00   R$   236.840,00   R$    281.480,00  
 R$    

304.730,00   R$    301.940,00   R$    279.930,00   R$   269.080,00  
 R$      

291.710,00   R$    3.200.440,00  

  
 R$             
310,00  

 R$            
310,00  

 R$             
310,39  

 R$             
310,78  

 R$              
310,41  

 R$             
310,00  

 R$              
311,37  

 R$             
331,59   R$            320,87  

 R$              
311,73  

 R$             
310,36  

 R$             
312,32    

                            

Modalidade Moradia 

Valor do Auxílio em 2014:  R$ 310,00/R$340,00 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL 2014 

Número Beneficiados 937 940 881 1507 822 815 954 945 855 840 841 840 11177 

Valor Total Pago  R$    290.470,00  
 R$     

291.710,00  
 R$      

273.110,00   R$    280.190,00   R$   282.834,90  
 R$     

277.100,00   R$    397.120,00   R$   368.220,00   R$   306.680,00  
 R$     

311.440,00  
 R$    

306.055,00   R$    285.600,00   R$     3.670.529,90  

  
 R$             
310,00  

 R$            
310,33  

 R$             
310,00  

 R$             
185,93   R$            344,08   R$            340,00  

 R$             
416,27  

 R$            
389,65   R$            358,69  

 R$             
370,76  

 R$            
363,92   R$            340,00    

                            

Axílio Moradia 

Valor do Auxílio em 2015:  R$ 340,00 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL 2015 

Número Beneficiados 772 679 692 0 0 0 0 0 0 133 588 594 3458 

Valor Total Pago  R$   262.480,00   R$   231.200,00   R$   240.380,00  0 0 0 0 0 0  R$      96.220,00  
 R$     

579.025,00   R$    207.300,00  
 R$      
1.616.605,00  

   R$            340,00   R$           340,50  
 R$             
347,37   R$                      -     R$                      -     R$                      -     R$                     -     R$                      -     R$                      -     R$            723,46  

 R$            
984,74   R$            348,99    

                            

Axílio Moradia 

Valor do Auxílio em 2016:  R$ 340,00 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL 2016 

Númer Beneficiados 601 611 611 611 612 644 664 680 661 673 678 679 7725 

Valor Total Pago  R$   204.340,00   R$   210.940,00   R$    207.740,00   R$   208.080,00   R$   208.080,00   R$    218.960,00   R$    225.760,00  
 R$     

231.540,00   R$    225.760,00   R$   228.820,00   R$   230.860,00  
 R$     

230.755,50  
 R$      
2.631.635,50  

  R$            340,00   R$           345,24   R$           340,00   R$            340,56   R$            340,00   R$            340,00   R$           340,00  
 R$            
340,50  

 R$             
341,54   R$            340,00  

 R$            
340,50   R$            339,85   R$                340,66  


