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OFÍCIO-CIRCULAR n. 00010/2018/GAB/PFUFSC/PGF/AGU
(MEM C 5/PC/PF/2018)
Florianó polis, 03 de setembro de 2018.

Aos Pró-Reitores de Administração, de Ensino de Graduação, de Pós-Graduação, de Extensão e
de Pesquisa e ao Superintendente do Hospital Universitário
via SPA
ASSUNTO: Encaminha versõ es corrigidas das listas de veri icaçã o anexas a Pareceres

Prezados Senhores,
1.
Encaminho as novas versõ es das listas de veri icaçã o anexas aos Pareceres ns.
00261/2017/NCONV/PFUFSC/PGF/AGU (versã o 1.4), n. 00007/2018/GAB/PFUFSC/PGF/AGU (versã o
1.3) e n. 00009/2018/GAB/PFUFSC/PGF/AGU (versã o 1.1), para adequaçã o dos procedimentos
administrativos.
2.
Foi realizada apenas uma alteraçã o substancial nos checklists. O DPC/PROADH indicou
inconsistê ncia no termo "projeto bá sico" constante do item relativo ao plano de trabalho e presente nas
trê s listas de veri icaçã o. Desse modo, o item e subitens respectivos foram restruturados. Como
resultado, os componentes do projeto bá sico foram desdobrados e o termo foi eliminado. Foram feitas
algumas alteraçõ es nos formulá rios, como a introduçã o de um campo para observaçõ es e
esclarecimento relativo ao uso do campo "N/A". Esses aspectos foram contempladas nos corpos dos
Pareceres, mas nã o foram devidamente transferida aos demais documentos que lhe sã o anexos. Desse
modo, nenhuma das conclusõ es dos Pareceres é alterada.
3.
Versã o editá vel dos checklists estará disponı́vel em nossa pá gina na internet em Listas de
Veri icação (http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/641205) ou a pedido dirigido a
nossa Coordenadoria Administrativa.
4.
Peço que seja dada divulgaçã o aos seus ó rgã os subordinados que cuidam da operaçã o
desse tipo de processo e a inutilizaçã o dos formulá rios atualmente em uso.
Atenciosamente,

Juliano Scherner Rossi
Procurador-Chefe

Atençã o, a consulta ao processo eletrô nico está disponı́vel em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Nú mero Unico de Protocolo (NUP) 23080074317201449 e da chave de
acesso 0bd476c1
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