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AÇÕES REALIZADAS
ASSESSORIA JUDICIAL

REDUÇÃO DO ÍNDICE DE INDEFERIMENTOS DE DEFESAS DA UECE EM
AÇÕES JUDICIAIS
Cassação de liminares, exclusão da FUNECE de ações onde não
deveríamos figurar e ganho de causa em Mandados de Segurança
impetrados contra decisões exaradas pela CEV (vestibular e concursos) ou
pela PROGRAD (PRADIS).

AÇÕES REALIZADAS
NÚCLEO DE CONTRATOS

Conclusão da adequação das minutas de Editais;
Otimização do processo de análise dos Termos de Referência das
licitações encaminhadas;
Melhoria nas minutas dos contratos licitados;
Otimização dos controles de limites contratuais e vigência;
Otimização dos textos das publicações visando a redução de custos.

AÇÕES EM ANDAMENTO
NÚCLEO DE CONTRATOS

Mensuração dos valores contratuais pactuados otimizando o uso dos
recursos (Ex. ENEL, CAGECE Restaurante Universitário);
Otimização da sistemática de conferência relativa à especificação correta
dos itens solicitados, pelo novo sistema de compras do Estado;
Otimização dos processos de conferência pertinente a mensuração dos
quantitativos solicitados;
Celeridade no início dos processos de elaboração de editais no que
concerne à mensuração dos preços de referência;
Análise e posterior remessa de relatório mensal de cumprimento do objeto
pelo Gestor do Contrato.

AÇÕES REALIZADAS
ASSESSORIA
ADMINISTRATIVA

Foram 4.358 os pareceres exarados oficialmente em processos.
Foram expedidos 2.810 despachos de diligência e encaminhamento.
Foi realizado ao final do ano a estruturação dos processos e dos
procedimentos necessários à subrogação dos contratos de obras de
engenharia para a SOP.
Equacionamento de atecnias que ocorriam no transcorrer do operacional
diário, tendo sido a FUNECE elogiada pela recente auditoria do TCE.

AÇÕES EM ANDAMENTO
ASSESSORIA
ADMINISTRATIVA

Otimização dos procedimentos de acompanhamento dos contratos de
obras de Engenharia.
Otimização dos processos relativo às contratações docentes CLT
(substituto, temporário e visitante).

AÇÕES REALIZADAS
ASSESSORIA LEGISLATIVA

Lei Complementar 198/2019 – que permitiu a remuneração de
servidores das universidades que participem de projetos de
pesquisa.
A ASJUR também tem atuado de forma consultiva na elaboração e
reestruturação da legislação interna da Universidade.

AÇÕES REALIZADAS
ASSESSORIA À PROGRAD

Em continuidade ao executado presta-se assessoria à PROGRAD
sobre assuntos acadêmicos e acompanha de forma consultiva e
contenciosa a execução do PRADIS.
Nenhuma decisão contrária à UECE no PRADIS foi registrada,
pesar do volume de contenciosos.

2019

AÇÕES REALIZADAS
ASSESSORIA AO DEGEP

Assessoria ao processo de avaliação institucional dos STA;
Assessoria ao processo de implantação das gratificações de titulação e
incentivo profissional.
Assessoria na construção de proposta de alteração ao PCCV dos STA.

AÇÕES REALIZADAS
ATUAÇÃO NO ÂMBITO DA COMISSÃO GESTORA DO PASF/FUNCE

de
operacionalização de pessoal (cessões, afastamentos, concessão
de diárias, passagens, aposentadorias, abonos de permanência,
etc) com vistas à otimização.
Assessoria referente a identificação de atecnias relativas à
operacionalização de contratos com vistas a promover a redução
de custos e riscos.
Assessoria para fins de elaboração do Plano de Ação para Sanar
Fragilidades da FUNECE.
Assessoria

no

tocante

ao

mapeamento

das

rotinas

PROPOSTAS PARA 2020

Criar site institucional da Procuradoria Jurídica junto ao site
institucional da FUNECE.
Atualizar Sistemática de Controle Interno
Editar manual sobre direitos e deveres dos servidores das
Universidades Públicas Estaduais cearenses.
Criar repositório on line de pareceres e decisões internas e
judiciais de interesse da Universidade
Ofertar curso de capacitação em gestão de contratos e
licitações

