
CONSELHO UNIVERSITÁRIO – CONSUNI 

ATA DA SESSÃO PLENÁRIA - N° 06/2019 

Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e dezenove (23/05/2019), quinta-feira, na 1 

Sala B-108, localizada no Campus I da Fundação Universidade Regional de Blumenau, 2 

reuniram-se em sessão ordinária, sob a Presidência da professora Marcia Cristina Sardá 3 

Espindola, os membros do Conselho Universitário - CONSUNI, em atendimento ao Edital 4 

de Convocação nº 06/2019, de vinte e um de maio de dois mil e dezenove. Estiveram 5 

presentes os Conselheiros: Ângelo Vandinei Cordeiro, Carlos Roberto de Oliveira Nunes, 6 

Charles Schwanke, Cláudia Regina Lima Duarte da Silva,  Cláudia Sombrio Fronza, 7 

Cleide Gessele, Cristina Ferreira, Eduardo Deschamps, Everaldo Artur Grahl, Fábio Luis 8 

Perez, Fábio Marcelo Matos, Feliciano Alcides Dias, Germano Adolfo Gerhke, Gerson 9 

Tontini, Jamis Antônio Piazza, João Luiz Gurgel Calvet da Silveira, João Natel Pollonio 10 

Machado, Karla Ferreira Rodrigues, Leonardo Beduschi, Moacir Marcolin, Morilo José 11 

Rigon Junior, Oklinger Mantovaneli Júnior, Paulo Roberto Dias, Renato Mór, Ricardo 12 

Kramer, Roberto Heinzle, Rodrigo dos Santos Cardoso, Romeu Hausmann, Rozenei Maria 13 

Wilvert Cabral, Rui Barboza, Sérgio Luiz Pereira, Simone Wagner, Valmir Antônio 14 

Vargas, Valter Augusto Krauss, os estudantes Carlos Henrique Sansão, Juliano Hinsching, 15 

Vanessa Thalia Linhares Medeiros e as servidoras técnico-administrativas Ana Clara Lenzi 16 

e Iara Cristina Thewis. Justificaram a ausência os conselheiros Anderson Rosa, Darlan 17 

Jevaer Schmitt e Lauri Amândio Schorn. Não compareceram os conselheiros: Alexandre 18 

Carvalho Brígido, Ralf Marcos Ehmke, Sônia Regina de Andrade, Helena Medina 19 

Menezes e Luana Cerutti Dambros. Como plateia, estiveram presentes Ana Lúcia Tomaz, 20 

Carina Henkels, Fernando Luiz Krambeck, Franciel José Ganancini, Luís Roberto Schmitt 21 

Júnior, Marcel Siebert, Marilu L. Keunecke e Nazareno Loffi Schmoeller. Às catorze horas 22 

e oito minutos (14h08min), verificada a existência de quórum, a Presidente iniciou a sessão 23 

agradecendo a presença de todos. Item 1 – Discussão e votação da ata da sessão plenária 24 

realizada no dia 09 de maio de 2019. Em seguida colocou em discussão e votação a ata 25 

da sessão plenária realizada no dia nove de maio de dois mil e dezenove (09/05/2019), que 26 

foi aprovada por unanimidade, sem emendas. No item 2 – Leitura de expediente: nada foi 27 

apresentado. Item 3 – Informes da Reitoria: a Reitora informou que os comunicados 28 

seriam dados nas comunicações pessoais no final da reunião. Dando seguimento aos 29 

trabalhos, passou-se ao item 4 - Processos para discussão em plenário. Após análise e 30 

discussão dos processos, apresentaram-se os seguintes resultados: 4.1 Processo nº 31 



008/2019 – Balanço geral da Fundação Universidade Regional de Blumenau – Ano 32 

2018. Relator: conselheiro Jamis Antônio Piazza. A Presidente passou a palavra ao 33 

relator que apresentou os dados relacionados ao balanço de 2018, baseados nos relatórios 34 

apresentados pela Controladoria Geral da FURB. Fez a leitura do parecer no qual assim se 35 

manifestou: “Após análise dos dados, somos da opinião que as demonstrações contábeis 36 

acima referidas, representam adequadamente a posição financeira da Fundação 37 

Universidade Regional de Blumenau – FURB em 31 de dezembro de 2018, referente ao 38 

exercício findo naquela data, de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, 39 

estando, portanto, o balanço em condições de ser apreciado e aprovado pelo Conselho 40 

Universitário – CONSUNI.” Em discussão, manifestaram-se os conselheiros Roberto 41 

Heinzle, João Natel Pollonio Machado, Feliciano Alcides Dias, Eduardo Deschamps, Fábio 42 

Perez, Karla Ferreira Rodrigues, Sérgio Luiz Pereira, Romeu Hausmann, Juliano 43 

Hinsching. O Conselheiro João Natel Pollonio Machado solicitou que fossem 44 

acrescentados no parecer do relator as considerações finais do relatório da Controladoria 45 

Geral da FURB. O relator acatou o pedido, devendo-se incluir no seu parecer o seguinte 46 

texto: “Considerações finais. Antes de passarmos a fase conclusiva deste relatório faz-se 47 

necessário explicitar que o método utilizado pela Controladoria Geral da FURB na 48 

obtenção dos resultados consolidados fundamenta-se na análise dos registros contábeis das 49 

receitas efetivamente arrecadadas e das despesas efetivamente empenhadas disponíveis no 50 

sistema ERP. Quanto das análises, é provável existir diferenças com os resultados apurados 51 

pela COPLAN que, se serve de outros métodos e ferramentas a fim de municiar a 52 

Administração Superior de informações gerenciais para que esta possa bem administrar a 53 

Instituição. Portanto, não cabe aqui a discussão acerca dos resultados proporcionados por 54 

cada método (fiscal/gerencial), haja vista ambos serem elaborados com informações 55 

institucionais, mas sim, esclarecer que a finalidade de cada relatório é diversa e específica, 56 

em razão das competências atribuídas a cada Unidade pela legislação vigente. Dito isto, 57 

damos continuidade ao relato. Foram analisados os relatórios contábeis referentes ao 58 

exercício de 2018, compreendendo demonstrativos de composição da receita e da despesa, 59 

balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das 60 

variações patrimoniais. Com base nos demonstrativos apresentados elaboramos a 61 

demonstração do resultado do exercício e os demais quadros consolidativos de receitas e 62 

despesas. Também verificamos evolução da dívida ativa, dos restos a pagar e da situação 63 

econômica e financeira. Sob o ponto de vista da execução orçamentária, evidenciamos que 64 



ocorreu variação entre os valores orçados e sendo que, este montante significa que a receita 65 

realizada total foi inferior à receita orçada em 16,37% (dezesseis vírgula trinta e sete por 66 

cento). Deve-se atentar para uma previsão de obtenção de um financiamento no valor de 67 

R$12.000.000,00 (doze milhões de reais), dos quais ingressaram somente R$2.000.000,00 68 

(dois milhões de reais) em 2018. Considerando somente as receitas correntes, elas estão R$ 69 

29.166.653,80 (vinte e nove milhões, cento e sessenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e 70 

três reais e oitenta centavos) abaixo do orçado, ou 13,84% (treze vírgula oitenta e quatro 71 

por cento). Em relação à despesa, identificamos variação entre o orçado e realizado na 72 

ordem de R$ 26.108.675,20 (vinte e seis milhões, cento e oito mil, seiscentos e setenta e 73 

cinco reais e vinte centavos), representando neste caso um gasto efetivado de 11,56% 74 

(onze vírgula cinquenta e seis por cento) inferior ao orçado. Constatou-se que as despesas 75 

de pessoal e encargos sociais totalizaram o valor de R$ 137.145.922,09 (cento e trinta e 76 

sete milhões, cento e quarenta e cinco mil, novecentos e vinte e dois reais e nove centavos) 77 

e representam 75,51% (setenta e cinco vírgula cinquenta e um por cento) das receitas 78 

correntes. Foram empenhadas em 2018 despesas relacionadas ao Contrato nº 25/2014 79 

referente ao serviço de conservação e limpeza predial dos meses de janeiro a março de 80 

2019, no valor de R$ 877.121,04 (oitocentos e setenta e sete mil, cento e vinte e um reais e 81 

quatro centavos). Pelo princípio contábil da competência este valor deveria ser empenhado 82 

somente em 2019, ano em que os serviços serão efetivamente prestados. O Balanço 83 

Orçamentário encerrou o ano de 2018 apresentando um déficit de R$ 10.864.930,30 (dez 84 

milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e trinta reais e trinta centavos). 85 

Considerando somente recursos disponíveis em contas bancárias que podem ser utilizadas 86 

para cobrir despesas operacionais da FURB, ou seja, aquelas que não são de recursos 87 

vinculados ou com finalidade especifica, a FURB possuía em 31/12/2018 o valor de R$ 88 

1.197.937,64 (um milhão, cento e noventa e sete mil, novecentos e trinta e sete reais e 89 

sessenta e quatro centavos)  para cobrir futuras despesas ainda não empenhadas. 90 

Constatou-se que o Patrimônio Líquido da FURB no final do exercício de 2018 era de R$ 91 

206.544.622,13 (duzentos e seis milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e 92 

vinte e dois reais e treze centavos) evidenciando um aumento de R$ 13.571.302,84 (treze 93 

milhões, quinhentos e setenta e um mil, trezentos e dois reais e oitenta e quatro centavos) 94 

em relação ao exercício anterior. Constatou-se a ocorrência de aumento no valor da dívida 95 

ativa em 25,73% (vinte e cinco vírgula setenta e três por cento), em comparação ao 96 

exercício de 2017, sendo inscrito o montante de R$ 22.728.491,52 (vinte e dois milhões, 97 



setecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e dois 98 

centavos) resultando o saldo de R$ 55.154.775,76 (cinquenta e cinco milhões, cento e 99 

cinquenta e quatro mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos) e  de 100 

créditos financeiros vencidos e não pagos. Recomendamos de acordo com o exposto no 101 

relatório que os procedimentos para inscrição dos valores em dívida ativa sejam revistos. 102 

Constatou-se que o valor de restos a pagar inscritos em 31/12/2018, foi de R$ 103 

22.242.333,23 (vinte e dois milhões, duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e trinta e três 104 

reais e vinte e três centavos) sendo que a maior parte deste montante se refere à folha de 105 

pagamento de dezembro/2018. A Instrução Normativa nº 20/2015 do Tribunal de Contas 106 

do Estado de Santa Catarina determina em seu Art. 9º, § 5º inciso II, que a prestação anual 107 

de contas de gestão, nas quais estão inseridos os demonstrativos contábeis exigidos pela 108 

legislação, sejam apresentadas até o dia 28 de fevereiro do ano subsequente. Reforçamos, 109 

desta forma, que a Instituição não deve poupar esforços para que os demonstrativos 110 

contábeis sejam encerrados em tempo hábil. Existem fragilidades em parametrizações das 111 

despesas de folha de pagamento, relacionadas a provisão de férias do sistema Rubi quando 112 

integrado a contabilidade, gerando lançamentos de estorno. Também o sistema Oracle 113 

utilizado pelo financeiro apresenta dificuldades para obtenção dos valores de dívida ativa, 114 

e outras operações, que são realizadas de forma manual. Essas constatações podem 115 

influenciar a análise dos valores. A análise dos indicadores financeiros do ano de 2018 116 

apontam a queda da receita decorrente da redução dos alunos na graduação. As despesas 117 

não tiveram sua redução de forma a acompanhar a queda de arrecadação, necessitando 118 

buscar fontes de financiamentos para realizar investimentos, o que aumenta as obrigações a 119 

longo prazo. Cada vez mais a Instituição está dependente dos recursos que ingressam em 120 

curtíssimo prazo para cobrir as despesas também de curto prazo, ou seja, não existem mais 121 

reservas financeiras que permitam uma “folga” de caixa. Esta Controladoria vem 122 

apontando bimestralmente a queda da receita decorrente da redução dos alunos na 123 

graduação. Mesmo que medidas administrativas foram tomadas conforme estabelecidas na 124 

Resolução nº 99/2018, entendemos que auxiliam, mas não resolvem o problema de fluxo 125 

de caixa da Universidade. Ainda que o ingresso de alunos da graduação sinalize uma 126 

melhora nos próximos semestres, dificilmente teremos a mesma quantidade de acadêmicos 127 

de quatro anos atrás, para fazer frente às despesas atuais. Por tudo isso, recomendamos que 128 

sejam tomadas medidas, como por exemplo, uma reforma administrativa para adequar as 129 

despesas às receitas da Instituição, Por fim, após análise dos dados, somos de opinião de 130 



que as demonstrações contábeis acima referidas e os apontamentos efetuados no decorrer 131 

do relatório expressam a posição financeira da Universidade em 31 de dezembro de 2018 e 132 

está em condições de ser apreciada pelo Conselho Universitário – CONSUNI.” Em 133 

votação, o parecer do relator com a inclusão das considerações finais da Controladoria foi 134 

aprovado por unanimidade com 38 (trinta e oito votos). Parecer do CONSUNI nº 135 

009/2019. 4.2 Processo nº 011/2019 – Proposta de alteração da Resolução que trata 136 

das relações entre a Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB e as 137 

associações e fundações de apoio qualificadas como organizações sociais. Relator: 138 

professor Nazareno Loffi Schmoeller. A Presidente passou a palavra ao relator que fez a 139 

leitura do parecer no qual assim se manifestou: “Considerando, a necessidade de geração 140 

de novas receitas para a FURB, ao mesmo tempo buscar maior celeridade, agilidade e, 141 

sobretudo, buscar economicidade, que é um princípio constitucional, expresso no art. 70 da 142 

Constituição Federal de 1988, definida como a obtenção do resultado esperado com o 143 

menor custo possível, mantendo a qualidade e buscando a celeridade na prestação do 144 

serviço ou no trato com os bens públicos. Somos de parecer FAVORÁVEL pela 145 

aprovação desta Resolução que regulamenta as relações entre a Fundação Universidade 146 

Regional de Blumenau - FURB e as Associações e Fundações qualificadas como 147 

Organizações Sociais.”  O relator também fez a leitura da minuta. Em discussão, 148 

manifestaram-se os conselheiros João Natel Pollonio Machado, Sérgio Luiz Pereira, 149 

Oklinger Mantovaneli Júnior, Eduardo Deschamps, Fábio Luis Perez, Everaldo Artur 150 

Grahl, Feliciano Alcides Dias e o senhor Luís Roberto Schmitt Júnior. O conselheiro João 151 

Natel Pollonio Machado se manifestou afirmando não ter certeza da segurança jurídica da 152 

proposta e pediu vista do processo. A Presidente convocou reunião extraordinária para a 153 

próxima segunda-feira, dia vinte e sete de maio (27/05), às quatorze horas (14h) para 154 

análise do parecer de vista. Devido ao adiantado da hora, não houve nenhuma 155 

comunicação pessoal. Às dezessete horas e dezoito minutos (17h18min) a Presidente 156 

encerrou a sessão plenária, e, para constar, foi lavrada esta ata que, depois de lida e 157 

aprovada, vai assinada por todos os conselheiros presentes. Blumenau, 23 de maio de 158 

2019.  159 
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