
Acórdão: 484/2021-PL

Número processo deliberação: 027.948/2019-6      Número processo monitoramento: 042.608/2021-0,042.610/2021-4,042.609/2021-6

Situação do item: 

Texto do item: 
Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÃRGÃO: Universidade Federal da Integração Latino-Americana: 9.5. dar
ciência da presente deliberação, bem como da peça 9 destes autos, às Instituições Federais de Ensino, ao Ministério da Educação, ao
Ministério da Economia, à Controladoria-Geral da União, à Advocacia-Geral da União, ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região e ao
Conselho Nacional de Arquivos; 

Determinações e Recomendações

Acórdão: 484/2021-PL

Número processo deliberação: 027.948/2019-6      Número processo monitoramento: 042.608/2021-0,042.610/2021-4,042.609/2021-6

Situação do item: Aguardando análise TCU

Texto do item: 
Determinação a Órgão/Entidade:  Universidade Federal da Integração Latino-Americana: 9.1. determinar, com fundamento no art. 250, inciso
II, do RI/TCU, às Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação (IFEs/MEC) que:9.1.1. implementem meio eletrônico
para a realização de processo administrativo, de modo que os novos autos sejam autuados em formato digital, nos termos do Decreto
8.539/2015 e da Portaria-MEC 1.042/2015;  PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *********

Determinações e Recomendações

Acórdão: 1339/2017-PL

Número processo deliberação: 010.242/2015-5      Número processo monitoramento: 018.244/2017-3

Situação do item: 

Determinações e Recomendações



Texto do item: 
Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÃRGÃO: Universidade Federal da Integração Latino-Americana: 9.3.
encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentaram, à Unila, à Itaipu Binacional e ao Ministério da
Educação; 

Determinações e Recomendações

Acórdão: 1339/2017-PL

Número processo deliberação: 010.242/2015-5      Número processo monitoramento: 018.244/2017-3

Situação do item: Aguardando análise TCU

Texto do item: 
Determinação a Órgão/Entidade:  Universidade Federal da Integração Latino-Americana: 9.1. determinar à Universidade Federal da Integração
Latino-Americana que, no prazo de 90 (noventa) dias, adote providências junto à Itaipu Binacional no sentido de verificar a possibilidade de
supressão do contrato de doação do terreno para construção de sua futura sede a cláusula que impõe reversão da doação em caso de não
conclusão da obra em cinco anos ou em caso de adoção de projeto não aprovado pela Itaipu Binacional, por estar em desacordo com os
princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público e por possibilitar o enriquecimento sem causa da outra parte; PRAZO
PARA CUMPRIMENTO: 90 DIAS.

Determinações e Recomendações


