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Secretaria Federal de Controle Interno 

 
 

Unidade Auditada: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 
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Município: Belém - PA 
Relatório nº: 201700833 
UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO 
PARÁ 
 

 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 
 
Senhor Superintendente da CGU-Regional/PA,  
 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201700833, e consoante 
o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, de 
06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de 
contas anual apresentada pelo UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 
– Ufra. 

 
1. Introdução 
 
 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 12 de abril a 11 de maio de 2017, 
por meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do 
exercício sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade 
auditada, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público 
Federal. 

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos Trabalhos, 
que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de Auditoria, que 
contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em subsídio ao 
julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da União – TCU. 

Registra-se que os Achados de Auditoria apresentados neste relatório foram estruturados, 
preliminarmente, em Programas e Ações Orçamentárias organizados em títulos e 
subtítulos, respectivamente, segundo os assuntos com os quais se relacionam diretamente. 



 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
2 

Posteriormente, apresentam-se as informações e as constatações que não estão 
diretamente relacionadas a Programas/Ações Orçamentários específicos. 

 

 
2. Resultados dos trabalhos 
 
 

De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião realizada em 
17 de novembro de 2016, entre CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO 
ESTADO DO PARÁ e a Secex Educação, do Tribunal de Contas da União, foram 
efetuadas as seguintes análises: 

• QUADRO 1 DO ANEXO II DA DN TCU 156/2015 
 

Conteúdo 
Detalhamento do que será abordado 

(Quadro 1 do Anexo II da DN TCU 156/2016) 
Resultados 
quantitativos e 
qualitativos 

Avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, em 
especial quanto aos objetivos estabelecidos no plano estratégico. 

Gestão de pessoas 

Avaliação da gestão de pessoas contemplando, em especial, quanto: 
 

a) à observância da legislação sobre remuneração, em especial, ao 
pagamento de vantagens, vencimento básico, assistência pré-
escolar, fundamentos de aposentadoria, adiantamento de férias, 
pagamentos em duplicidade, remuneração superior ao teto, 
pagamento de pensão em duplicidade, dentre outros; 

b) à conformidade da concessão de adicional de retribuição por 
titulação, previsto na Lei Nº 12.778/2012; 

c) à conformidade da regulação e concessão de flexibilização da 
jornada de trabalho para 30 horas, considerando o estabelecido no 
Decreto Nº 1.590/1995; 

d) à qualidade do controle da IFES para identificar e tratar as 
acumulações ilegais de cargos; 

e) à consistência dos controles internos administrativos relacionados 
à gestão de pessoas. 

Gestão de 
compras e 
contratações 

Avaliação da gestão de compras e contratações, especialmente no que diz 
respeito à: 
 
a) regularidade dos processos licitatórios e das contratações e aquisições 

feitas por inexigibilidade e dispensa de licitação; 
b) qualidade dos controles internos administrativos relacionados à 

atividade de compras e contratações. 

Avaliação do 
relacionamento 
entre a IFES e as 
Fundações de 
Apoio 

Avaliação da qualidade e suficiência dos controles internos 
administrativos instituídos pela Universidade em relação à gestão dos 
instrumentos firmados com as Fundações de Apoio, especialmente em 
relação aos seguintes aspectos: 

a) normativos que regulam essa relação; 
b) diretrizes para pactuação de contrato/convênios; 
c) transparência das informações; 
d) acompanhamento e controle dos contratos/convênios, inclusive 

suas prestações de contas. 
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Conteúdo 
Detalhamento do que será abordado 

(Quadro 1 do Anexo II da DN TCU 156/2016) 
Avaliação da 
execução do 
Programa 
Nacional de 
Assistência 
Estudantil-PNES 
pelas IFES 

Avaliação da execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil-
PNES pela IFE, abrangendo a adequação: 

a) da escolha das áreas da atuação; 
b) da suficiência dos controles administrativos instituídos pela área 

responsável pela gestão do programa.. 

 

 
• CONTEÚDOS DE NATUREZA GERAL 

 
Conteúdo Detalhamento do que será abordado 

Conformidade das peças do processo 

Avaliação, considerando a natureza jurídica e o 
negócio da unidade jurisdicionada, da 
conformidade das peças exigidas nos incisos I e II 
do art. 13 da IN TCU nº 63/2010 com as normas 
que regem a elaboração de tais peças. 

Cumprimento de deliberações do TCU Cumprimento de deliberações do TCU. 
Recomendações da CGU Recomendações da CGU. 

Sistema CGU-PAD 

Avaliação sobre a utilização do Sistema CGU-
PAD, a fim de verificar se a Unidade está 
registrando as informações referentes aos 
procedimentos disciplinares no Sistema. 

Atuação da Ouvidoria 

Avaliação sobre a relação entre o gestor e a 
Ouvidoria, de modo a verificar se as informações 
provenientes da Ouvidoria são utilizadas para 
proporcionar melhorias na gestão da unidade 

 

 

 

 
2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 

Da análise realizada no Sistema E-Contas do Tribunal de Contas da União – TCU com o 
intuito de verificar a conformidade das peças do processo de contas da Ufra com o 
disposto nos incisos I, II e III do art. 13 da IN TCU nº 63, de 01 de setembro de 2010, 
constatou-se que a Unidade elaborou todas as peças a ela atribuídas pelas normas do TCU 
para o exercício de 2016. 

Quanto à completude das informações apresentadas no Relatório de Gestão, foi verificado 
que, em alguns itens, as informações não foram estruturadas de acordo com as orientações 
constantes no sistema E-Contas, no entanto, a falta dessas informações não impacta na 
compreensão da gestão da Ufra no exercício de 2016. A seguir são detalhados os itens do 
Relatório de Gestão que ensejam aperfeiçoamento nos próximos relatórios. 

a) Item 2.3.5 - Execução Descentralizada com Transferência de Recursos: A Ufra não 
avaliou/informou sobre as prestações de contas em atraso. 

b) Item 4.1.1 - Estrutura de Pessoal da Unidade: O somatório dos Quadros “Estrutura de 
Pessoal da Unidade” e “Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções 
Gratificadas da UPC” estão incorretos.  
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c) Item 4.2.1 - Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros: A Ufra 
não informa sobre a política instituída pela UPC para tratamento dos veículos não 
mais servíveis para uso nas suas atividades. 

d) Item 4.2.2 - Gestão de Patrimônio Imobiliário da UFRA: A Ufra não informa sobre 
os imóveis locados de terceiros para uso da unidade, bem como não realiza análise 
crítica sobre a suficiência e adequabilidade da estrutura física da unidade para o 
cumprimento de sua missão e negócios. 

e) Item 4.3 - Gestão da Tecnologia da Informação: Quando do tratamento do assunto 
não foram contempladas as seguintes informações: 

- Descrição das atividades do Comitê Gestor de TI, especificando sua composição, 
quantas reuniões ocorreram no período e quais as principais decisões tomadas. 

- Descrição dos principais sistemas de informação da UPC sem especificar responsável 
técnico, responsável da área de negócio e criticidade para a unidade. 

- Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período, destacando os resultados 
esperados, o alinhamento com o Planejamento Estratégico e Planejamento de TI, os 
valores orçados e despendidos e os prazos de conclusão. 

f) Item 6 - Desempenho Financeiro e Informações Contábeis: Não foram apresentadas 
informações sobre as medidas para garantir a sustentabilidade financeira dos 
compromissos relacionados à educação superior e sistemática de apuração de custos 
no âmbito da unidade.  

 
  
##/Fato## 

 
 
2.2 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

Com o intuito de avaliar o atendimento das recomendações/determinações do Tribunal de 
Contas da União – TCU direcionadas à Universidade Federal Rural da Amazônia – Ufra 
que contenham determinação específica à CGU para acompanhamento, foi realizado 
levantamento dos Acórdãos no site do TCU, sendo verificada a existência do Acórdão Nº 
1867/2013 – TCU – Plenário. 
 
Para avaliar o atendimento das determinações contidas no referido Acórdão, foi 
selecionado o contrato n.º 14/2016, único firmado no exercício de 2016 com objeto de 
execução de obras de engenharia. 
 
Segue quadro contendo as determinações e respectivas avaliações da CGU. 
 
Quadro: Avaliação do atendimento das determinações contidas no Acórdão Nº 

1867/2013 – TCU 

Item Determinação 
Avaliação de 

Atendimento CGU 

9.2. 

Determinar à Universidade Federal Rural da 
Amazônia – Ufra que adote providências, inclusive no 
que concerne ao estabelecimento de rotinas de trabalho 
adequadas, no sentido de evitar a repetição das 
seguintes falhas: 

Atendida 

9.2.1. 
Realização de acréscimo ou supressão de obras em 
objetos contratados, sem que haja o devido respaldo 
em projeto básico ou executivo ou em orçamento 

*Prejudicada: Não 
houve ocorrências 
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estimado em planilhas, uma vez que tal procedimento 
viola o disposto no art. 7º, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 

desta natureza no 
exercício de 2016. 

9.2.2. 

Não apresentação de justificativa para a alteração do 
objeto contratado, em especial no que se refere à 
contratação de obras não estabelecidas no objeto 
avençado ou à supressão de obras constante dessa 
avença; 

*Prejudicada: Não 
houve ocorrências 
desta natureza no 
exercício de 2016. 

9.2.3. 

Ausência de designação formal de servidor para 
exercer a função de fiscal de contrato, a fim de 
acompanhar e fiscalizar a avença, pois tal conduta 
caracteriza infração ao que estabelece o art. 67 da Lei 
nº 8.666/1993; 

Atendida 

Fonte: Site do TCU X Análise CGU 
 
* Não foi avaliado o atendimento dos itens 9.2.1 e 9.2.2 por não ter ocorrido, na execução 
do contrato analisado, acréscimo ou supressão de obras e/ou contratação de obras não 
estabelecidas no objeto avençado ou à supressão de obras constante dessa avença. 

 

  
##/Fato## 

 
 
2.3 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

A Ufra informa que há rotinas formalizadas para o acompanhamento das recomendações 
expedidas pelo órgão de controle interno. Nesse sentido, os artigos 27, 29 e 33 do 
Regimento Interno da Auditoria Interna da Ufra – AUDIN, aprovado pela Resolução nº 
162/2016, do Conselho Universitário da Ufra, estabelecem que o acompanhamento do 
atendimento pela Ufra das recomendações e determinações emitidas pelos órgãos de 
controle compete à AUDIN. 
 
Conforme informado pela AUDIN, o acompanhamento das recomendações emitidas pelo 
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União – CGU é 
atualmente realizado por meio de sistema informatizado disponibilizado pela CGU 
(sistema Monitor Web). 
 
Em análise às informações apresentadas pela Ufra, bem como às informações constantes 
no sistema Monitor Web, verifica-se que as recomendações emitidas até abril de 2017 
foram atendidas pela Ufra, ou ainda se encontram dentro do prazo estabelecido para o seu 
atendimento.   
   
##/Fato## 

 
 
2.4 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ 

Foi realizada avaliação da gestão de compras e contratações, sobre os seguintes aspectos: 

A) Regularidade das Licitações: 

Com o intuito de avaliar a regularidade dos processos licitatórios realizados no exercício 
de 2016, foram selecionados, dentre as 25 licitações iniciadas e concluídas dentro do 
exercício em exame, três processos, conforme quadro a seguir, onde verificou-se a 
regularidades dos mesmos sob os seguintes aspectos: 
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a) Houve motivação da aquisição do objeto; 
b) Os instrumentos convocatórios estavam acompanhados dos anexos de que trata 

Art. 40, § 2º, da Lei 8.666/93; 
c) Inexistência de itens vedados pela Lei n.º 8.666/93 nos editais; 
d) Houve estabelecimento de prazos e condições para a execução dos contratos e a 

entrega do objeto licitado; 
e) Foram definidas sanções para o caso de inadimplemento do objeto contratado; 
f) As modalidades escolhidas foram adequadas; 
g) Foram definidas adequadamente nos editais as condições de habilitação, e 
h) Os critérios de julgamento foram adequadamente definidos. 

Quadro: Licitações avaliadas 

Descrição 
Quantidade de 
processos 

Valor 
envolvido 

Processos licitatórios 25 17.207.534,96 

Processos avaliados 3 9.465.083,96 

Processos em que foi detectada alguma 
desconformidade 

- - 

Fonte: Processos licitatórios realizados no exercício de 2016 

B) Regularidade das Dispensas de Licitação: 

Com o intuito de avaliar a regularidade dos processos de dispensa de licitação realizados 
no exercício de 2016, foram selecionados, dentre as 29 dispensas iniciadas e concluídas 
dentro do exercício em exame, dois processos, conforme quadro a seguir, onde verificou-
se em um deles, referente a contratação de fundação de apoio com base no inciso XIII, 
do art. 24, da Lei n. º 8.666/93, as seguintes impropriedade, que tornaram a contratação 
irregular: 

a) Inexistência de projeto (art. 1º da Lei n. º 8.958/94); 
b) Ausência de justificativa do preço (inciso III, parágrafo único, da Lei n. º 

8.666/93), e 
c) Contratação de pessoal administrativo (§ 2o, art. 6º, da Lei n. º 8.958/94) 

Quadro: Dispensas de licitação avaliadas 

Descrição 
Quantidade de 
processos 

Valor 
envolvido 

Processos de dispensa 29 13.476.276,70 

Processos avaliados 2 4.035.912,62 

Processos em que foi detectada alguma 
desconformidade 

1 690.550,6 

Fonte: Processos de dispensa de licitação realizados no exercício de 2016 

 

C) Regularidade das Inexigibilidades de Licitação: 

Com o intuito de avaliar a regularidade dos processos de inexigibilidade de licitação 
realizados no exercício de 2016, foram selecionados, dentre as 43 inexigibilidades 
iniciadas e concluídas dentro do exercício em exame, dois processos, conforme quadro a 
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seguir, onde verificou-se em um deles, com base no inciso IV, do art. 24, da Lei n. º 
8.666/93, as seguintes impropriedade, que tornaram a contratação irregular: 

a) Inadequada caracterização do objeto da contratação (art. 14, da Lei n. º 8.666/93) 
b) Ausência de justificativa para a razão da escolha do fornecedor ou executante (art. 

26, parágrafo único, inciso II, da Lei n. º 8.666/93): 
c) Ausência de Justificativa do preço (art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei n. º 

8.666/93): 

Quadro: Inexigibilidades de licitações avaliadas 

Descrição 
Quantidade 
de processos 

Valor 
envolvido 

Processos de inexigibilidade 43 807.523,47 

Processos avaliados 2 305.078,03 

Processos em que foi detectada alguma 
desconformidade 

1 185.078,03 

Fonte: Processos de inexigibilidade de licitação realizados no exercício de 2016 

 

Com o intuito de avaliar a consistência dos controles internos relacionados às licitações, 
dos exames realizados, verificou-se, com base em respostas a questionário submetido ao 
setor de licitações da Ufra e análise documental em processos de licitação, dispensas e 
inexigibilidades de licitação, que o nível de maturidade dos sistemas de controles internos 
da atividade de gestão de Processos de licitação, segundo parâmetros estabelecidos no 
Acórdão TCU n.º 568/2014-Plenário, é intermediário, tendo em vista as seguintes 
fragilidades detectadas: 

a) Controles Legais: 

A identificação da necessidade de bens e serviços a serem contratados pela Unidade é 
realizada por intermédio de memorando assinado pelo beneficiário, contudo, segundo o 
gestor, o mesmo apresenta fragilidades que necessitam de aprimoramentos. 

A inexistência de documento padrão explicitando a necessidade de contratação da 
Unidade pode ocasionar, embora não verificado nos processos analisados, ausência de 
formalização da demanda que origina a contratação, levando a ocorrência de contratação 
que não atenda a uma necessidade da Unidade, com consequente desperdício de recursos 
públicos. 

Segundo informações prestadas pelo gestor, está em fase de desenvolvimento pela 
Unidade alguns modelos internos que serão propostos para aplicação nos processos, 
dentre eles um modelo de Documento de Oficialização de Demanda – DOD, que visa 
padronizar o procedimento inicial nos processos. 

A Unidade não dispõe de uma relação padronizada de especificações para itens como 
limpeza, vigilância, telefonia, computadores, etc, de modo a garantir que as aquisições da 
Unidade sejam elaboradas observando o princípio da padronização. 

Foram verificadas, em contratações com dispensa e inexigibilidade de licitação, falhas 
relacionadas à existência de estudos técnicos preliminares para justificar a viabilidade da 
contratação, representadas por ausência de projeto e adequada caracterização do objeto. 
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A Unidade não dispõe de rotinas de revisão e aprovação dos artefatos do planejamento 
(estudos técnicos preliminares, plano de trabalho e termo de referência ou projeto básico), 
de modo a garantir que as aquisições da Unidade sejam devidamente aprovadas pela 
autoridade máxima. 

Com relação publicidade, verificou-se que a Unidade não atende a Lei de Acesso a 
Informação, visto que não divulga em seu sitio na internet, https://novo.ufra.edu.br/, 
informações referentes aos procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e 
resultados, bem como todos os contratos celebrados. 

Sobre o tema, a Unidade informa que está em desenvolvimento sítio da Pró-Reitoria de 
Administração e Finanças da Ufra, onde, dentre outros conteúdos, poderão ser 
disponibilizados, editais, resultados e contratos celebrados, satisfazendo com maior 
afinco o que determina a Lei de Acesso a Informação, contudo não apresentou evidências 
da informação. 

b) Formalização dos procedimentos licitatórios: 

A Unidade não possui manual de normas e procedimentos para as atividades de licitações, 
dispensas ou inexigibilidades, possibilitando a execução errônea das atividades e 
retrabalhos, podendo resultar em danos financeiros ou práticas de atos ilegais. 

A ausência de controles, rotinas ou procedimentos para verificação tempestiva do 
atendimento da legislação aplicável às licitações, em especial aos casos de dispensa e 
inexigibilidade de licitação, propiciaram, conforme registrado em item específico deste 
Relatório, as seguintes constatações: 

• Contratação por intermédio da Inexigibilidade de Licitação n.º 37/2016, com 
inobservância de preceitos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 

• Contratação irregular de fundação de apoio, com fuga ao procedimento licitatório 
(Dispensa de Licitação n.º 2009/2016). 

Segundo informações prestadas pelo gestor, encontra-se em fase de elaboração um 
manual passo-a-passo que sintetizará as normas aplicáveis as principais atividades 
envolvidas no procedimento licitatório e o caminho a ser percorrido pelos processos na 
Instituição (fluxograma), contudo não foram apresentadas evidência da providência 
adotada. 

Verificou-se a inexistência de normativo interno estabelecendo procedimento consistente 
para elaboração de estimativas de preço a fim de orientar as equipes de planejamento das 
contratações da Unidade, inclusive nos casos de contratações diretas e adesões a atas de 
registro de preço, a fim de evitar coleta insuficiente de preços, levando a estimativas sem 
o devido embasamento, resultando na aceitação de preços acima da faixa de preços 
praticada no mercado. 

c) Prevenção de Fraudes e Conluios: 

A unidade não adota rotinas para verificação de possíveis relacionamentos que 
comprometam o caráter competitivo das licitações, tais como: checar endereços, sócios, 
telefone e/ou e-mail comuns, sobrenomes comuns de sócios/administradores, área de 
atuação incompatível, data de constituição ou de registro na Junta Comercial próxima da 
data do certame, sócios com parentesco com servidores da unidade, dentre outros, 
expondo os certames licitatórios à possibilidade de existência de conluio entre as 
empresas licitantes. 

d) Controles Gerenciais/Acompanhamento da Atividade: 
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A Unidade não acompanha todas as fases do processo licitatório, de modo a identificar o 
tempo médio gasto em cada etapa do processo, assim como os obstáculos que possam 
impactar seu andamento regular, não dispondo de indicadores de gestão na área de 
licitação, impossibilitando dessa forma a realização de avaliação do desempenho do setor 
de licitação. 

A Unidade não dispõe de controle manual ou eletrônico das empresas penalizadas por ela 
com declaração de suspensão, inidoneidade ou impedimento. 

Do exposto, verifica-se há necessidade de a Ufra aprimorar seus controles internos 
administrativos, de modo a afastar as fragilidades apontadas, merecendo destaque, no 
aspecto formalização dos procedimentos licitatórios, a ausência de controles, rotinas ou 
procedimentos para verificação tempestiva do atendimento da legislação aplicável às 
licitações, em especial aos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, apontada 
como causa em dois registros de constatação neste Relatório. 

  
##/Fato## 

 
 
2.5 Avaliação da Gestão de Pessoas 

De acordo com os registros do Sistema Integrado de Administração de Pessoal-Siape, em 
dezembro de 2016, a Ufra possuía um quadro com 815 servidores efetivos, sendo 405 
professores do magistério superior. No final do exercício a força de trabalho da Unidade 
contava ainda com 29 professores substitutos e 52 servidores entre requisitados e demais 
situações funcionais, totalizando 896 servidores, além de 135 estagiários. 
 
No que se refere ao setor responsável pelas ações na área de gestão de pessoas, o item 1.4 
do Relatório de Gestão do exercício de 2016 da Ufra registra que a Pró-Reitoria de Gestão 
de Pessoas – PROGEP é a responsável pela “formulação e implementação da política de 
recursos humanos” na Ufra. 
 
A PROGEP foi criada por meio da Resolução nº 60, de 28 de julho de 2013, do Conselho 
Universitário da Ufra, que dividiu a antiga Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão - 
PROPLAGE em  três Pró-Reitorias: Pró-Reitoria de Administração e Finanças – PROAF, 
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – PROPLADI e PROGEP.  
 
Entretanto, passados mais de três anos da criação da PROGEP, a sua estrutura e 
atribuições não constam no Regimento Geral da Ufra e não estão formalizadas em 
nenhum outro documento, inexistindo Regimento Interno da PROGEP que, segundo a 
Unidade, está em fase de elaboração, conforme registrado em item específico deste 
Relatório de Auditoria.  
 
Dessa forma, embora informado que na prática a PROGEP se organize em sete 
divisões/seções, verifica-se a ausência de definição formal de suas atribuições, 
inexistindo responsabilidade clara pelo planejamento, aprovação, execução e avaliação 
das práticas de gestão de pessoas na Ufra.  
 
Dos exames realizados, verificou-se que os controles internos instituídos na área de gestão 
de pessoas da Ufra não são suficientes para tratar os riscos da área. Nesse sentido, foram 
identificadas, além da já citada ausência de atribuições formalmente definidas, 
deficiências nos procedimentos de pagamento de retribuição por titulação e nos 
procedimentos para identificar e tratar casos de acumulação de cargos. 
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Quanto à análise dos pagamentos de retribuição por titulação – RT, verificou-se 
inicialmente que dos 405 professores da carreira do magistério superior, apenas três não 
tiveram pagamento de RT em dezembro de 2016, conforme dados do sistema Siape.  Para 
avaliar a regularidade dos procedimentos referentes à concessão de RT, foram analisados 
os pagamentos efetuados a 46 servidores durante o exercício de 2016, de um total de 108 
servidores que a Ufra informa ter formalizado processo de concessão de RT em 2016.  
 
Foi constatado em doze registros examinados que o pagamento da RT e do vencimento 
básico ocorreu em desconformidade com a classe e nível no qual os docentes se 
encontravam, ocasionando pagamentos a maior a esses docentes. Verificou-se que a falha 
ocorreu no momento da posse do servidor, com a realização de registro dos docentes no 
sistema SIAPE em classe superior à que constava nas respectivas portarias de nomeação.  
 
Dessa forma, os pagamentos indevidos ocorreram desde o ingresso desses docentes na 
Ufra e se estenderam em alguns casos até o exercício de 2017, quando foi efetuada a 
correção no Siape. Essa constatação foi verificada em nomeações ocorridas entre os 
exercícios de 2013 e 2015, tendo os efeitos financeiros dos pagamentos indevidos 
alcançado os exercícios de 2015, 2016 e 20171, conforme registrado em item específico 
deste Relatório de Auditoria. 
 
Ainda quanto à retribuição por titulação, verificou-se a ocorrência de concessões 
efetuadas com base apenas na apresentação de atas e declarações emitidas pelas 
Instituições de Ensino Superior, sem a apresentação do diploma de conclusão de curso, 
causada pela interpretação equivocada por parte da Ufra de que o Ofício Circular nº 
08/2014-MEC/SE/SAA possibilitava essa concessão.  
 
Entretanto, esse procedimento adotado pela Ufra para a concessão de RT está em 
desconformidade com o art. 17 da Lei nº 12.772/2012, que exige a comprovação da 
titulação para o recebimento de RT. Cabe ressaltar que esse entendimento de que a RT 
somente pode ser concedida mediante apresentação do respectivo diploma foi ratificado 
pelo Acórdão TCU nº 11.374-2ª Câmara e pelo do Ofício Circular nº 818/2016-MP, de 
09 de dezembro de 2016. 
 
Diante do fato, a Ufra informa que reviu seus procedimentos e, além de solicitar a 
apresentação do diploma, suspendeu a autorização de pagamento da retribuição por 
titulação mediante apresentação de outro documento que não o diploma de conclusão do 
curso, exigido nos arts. 17 e 18 da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, tendo para 
isso divulgado em 2016 a NOTA Nº 28/PROGEP/UFRA com esclarecimentos sobre o 
assunto. 
 
No que se refere aos controles estabelecidos na Ufra para identificar e tratar casos de 
acumulação ilegal de cargos, empregos e funções públicas, verifica-se que a Ufra solicita 
no ato de admissão o preenchimento do formulário de “declaração de acúmulo de cargos, 
empregos, funções e proventos e sobre os vínculos com a área privada”. Entretanto, esse 
controle, realizado apenas na posse, tem-se demonstrado insuficiente, considerando a 
verificação da existência de casos de servidores exercendo cargos inacumuláveis ou com 
jornadas incompatíveis, bem como caso de servidor com dedicação exclusiva exercendo 
indevidamente outro cargo público, situações essas que em sua maioria ocorreram após a 
posse do servidor, conforme registrado em item específico deste Relatório de Auditoria. 
 

                                                 
1 A análise abrangeu o período referente ao ingresso na Ufra até a folha de pagamento de abril/2017. 
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Quanto à jornada de trabalho dos servidores, a Universidade informa que não possui 
flexibilização de jornada de trabalho para seis horas, de que trata o art. 3º do Decreto nº 
1.590, de 10 de agosto de 1995, não possuindo servidores trabalhando nesse regime. 
 
Diante do exposto, dos exames realizados, verificou-se que os controles internos 
estabelecidos na área de gestão de pessoas se demonstraram insuficientes para evitar e 
corrigir falhas quanto ao pagamento de RT, principalmente no que se refere aos registros 
no sistema SIAPE, e para a identificação de situações de acumulação ilegal de cargos, 
empregos e funções públicas. Além disso, a inexistência de definição formal das 
atribuições e responsabilidades da PROGEP e de suas divisões/seções aumenta os riscos 
de ocorrências de falhas dessa natureza.   
 
Por fim, importa registrar que a política de gestão de riscos da Ufra está em processo de 
aprovação, sendo verificado que, por meio da Resolução “ad referendum” nº 174, de 09 
de maio de 2017, o Presidente do Conselho Universitário da Ufra submeteu a Política de 
Gestão de Riscos da Ufra à aprovação.   
    
##/Fato## 

 
 
2.6 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

A análise realizada quanto ao planejamento estratégico da Ufra teve como escopo o 
acompanhamento e divulgação dos resultados das metas estabelecidas. 
 
O Planejamento Estratégico Institucional da Ufra – PLAIN para o período de 2014 a 2024, 
foi aprovado por meio da Resolução nº 120, de 03 de outubro de 2014, do Conselho 
Universitário da Ufra - CONSUN. 
 
O referido Planejamento Estratégico Institucional registra em seu texto que está alinhado 
com as diretrizes do Plano Nacional da Educação (PNE) 2011-2020 e com as metas do 
PNE 2014-2024, sendo apresentado um cenário de crescimento sustentável definido por 
cinco dimensões sistêmicas do PLAIN da Ufra para um período de dez anos, quais sejam: 
sustentabilidade institucional, gestão estratégica, ressonância do mercado, vantagem 
competitiva específica e autonomia institucional. 
 
Para cada uma das cinco dimensões foram definidos objetivos estratégicos e metas, num 
total de 21 metas, e para cada uma dessas metas constam subdivisões para as quais foi 
associado um indicador de desempenho.  
 
A seguir são apresentados os objetivos estratégicos vinculados a cada uma das cinco 
dimensões:  
 
Quadro: Objetivos estratégicos do PLAIN 2014-2024 
Dimensão Objetivos estratégicos 
Sustentabilidade 
institucional 

Objetivo 5.1.1.1a: Formar recursos humanos qualificados e produzir 
conhecimento sobre a competitividade sistêmica das cadeias produtivas 
com potencial de desenvolvimento na Amazônia a partir das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão que permitem integrar a UFRA (alunos e 
professores) às unidades produtivas e instituições ligadas a cada elo dessas 
cadeias e dos arranjos produtivos locais (APLs). 
Objetivo 5.1.1.1b: Contribuir para o desenvolvimento e/ou adaptação de 
tecnologias e inovações apropriadas para a agropecuária, produção florestal 
e industrial com vistas a substituir os sistemas atuais de forte impactos 
ambientais e baixa produtividade por sistemas produtivos de baixo carbono. 
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Objetivo 5.1.1.1c: Avaliar e medir os impactos de grandes projetos sobre 
os recursos naturais e a sociedade, estimar o valor da compensação dos 
danos socioambientais e criar mecanismos para a utilização dos recursos 
das indenizações com vistas a apoiar projetos de desenvolvimento para as 
comunidades locais 

Gestão 
estratégica 

Objetivo 5.1.2.1a: Tornar a gestão superior participativa, compartilhada e 
transparente entre as pró-reitorias, diretorias de institutos, diretorias de 
campi, coordenadorias de curso e demais unidades de decisão internas e os 
grupos de interesse externos, para enfrentar os desafios da sustentabilidade 
institucional. 
Objetivo 5.1.2.1b: Implantar e consolidar a trajetória de expansão 
muiticampi da UFRA sustentável a partir da escolha adequada dos 
territórios, implantação de cursos com foco nas especificidades locais e 
formação de parcerias com outras instituições de ensino, pesquisa, 
extensão, fomento e políticas locais, regionais, nacionais e internacionais 

Ressonância do 
mercado 

Objetivo 5.1.3.1a: Estruturar e ampliar a infraestrutura de TIC, da 
biblioteca e editora para apoiar a política educacional tradicional 
(presencial) e de cursos à distância, bem como dos serviços de comunicação 
e marketing institucional para mudar e imprimir a imagem da UFRA na 
sociedade amazônica e nacional 
Objetivo 5.1.3.1b: Incorporar os a tributos (qualidades pessoais, 
tecnologias de informação, economia e gestão de negócios, gestão de 
recursos naturais, gestão de cadeias produtivas, agricultura familiar e 
sustentabilidade) nos conteúdos programáticos dos cursos de graduação da 
UFRA, de modo a contribuir para formar os recursos humanos ajustados ao 
mercado geral de trabalho e, em específico, do agronegócio, com vistas a 
atender às demandas sociais da Amazônia. Este objetivo depende 
fortemente da ação integrada das pró-reitorias PROEN e PROPED, junta 
mente com os coordenadores de cursos da graduação e da pós-graduação. 

Vantagem 
competitiva 
específica 

Objetivo 5.1.4.1a: Criar um programa para estabelecer o relacionamento 
entre UFRA e o egresso, calibrar o grau de competitividade na formação de 
cidadãos, contribuir para ampliar o conhecimento sobre as ações da 
instituição e dar retorno como força de atuação no mercado e de inclusão 
social. 

Autonomia 
institucional 

Objetivo 5.1.5.1a: Avaliar os efeitos sobre a política do MEC de exercer o 
controle do vestibular e a política afirmativa de inclusão social por meio 
das quotas sobre o desempenho geral da UFRA na graduação e pós-
graduação. 
Objetivo 5.1.5.1b: Desenvolver estratégias competitivas para lidar com a 
política afirmativa de inclusão social por meio das quotas para ingresso de 
candidatos nos cursos de graduação da UFRA 

Fonte: PLAIN 2014-2024 
 
No que se refere aos meios de divulgação dos resultados, a Ufra informa que a divulgação 
é realizada pelos seguintes instrumentos: pelo Relatório de Atividades da PROPLADI, 
pela Autoavaliação Institucional, pelo Relato Institucional e pelo Relatório de Gestão. 
Esses documentos são divulgados no site da PROPLADI2, podendo ser acessados por 
quaisquer interessados.  
 
Entretanto, constatou-se que não constam nesses documentos a divulgação dos resultados 
de parte das metas constantes no PLAIN, cujos resultados só foram obtidos por meio de 
solicitações de auditoria e, no caso específico de uma das metas, os resultados não foram 
apresentados à equipe de auditoria, conforme analisado em item específico deste 
Relatório de Auditoria. Essa ausência de publicação dos resultados de parte das metas 
constantes no PLAIN prejudica a transparência dos resultados das ações do PLAIN, visto 

                                                 
2 http://www.propladi.ufra.edu.br/ 
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que os resultados de parte das metas só são obtidos quanto solicitados diretamente às 
unidades de gestão da Ufra que executam essas metas. 
 
Acrescente-se que a apuração e divulgação dos resultados das metas é necessária não 
apenas para garantir a transparência desses resultados, mas também para possibilitar o 
devido monitoramento, avaliação e ajustes, com a adoção de medidas tempestivas diante 
dos resultados apurados. 
 
Quanto à execução do PLAIN, bem como ao alcance das metas, o Relatório de Gestão do 
exercício de 2016, ao tratar do estágio de implementação do PLAIN, informa que todas 
as suas ações estão em atraso, tendo sido citado como uma das causas a existência de 
cortes orçamentários, que inviabilizaram avanços na implementação das ações 
planejadas. O Relatório de Gestão informa ainda que esse cenário requer alterações no 
PLAIN 2014-2024. 
 
Ao ser solicitado o documento formal onde estão estabelecidas as competências 
responsabilidades, produtos e prazos referentes à gestão do PLAIN, incluindo 
acompanhamento e avaliação de resultados, a Ufra informa que não existe documento 
formal para o planejamento micro, existindo apenas o planejamento macro contemplado 
no PLAIN. 
 
Destaca-se que não foram apresentadas pela Ufra as peças formais de planejamento tático 
e operacional referentes ao PLAIN, sendo informado que o PLAIN só foi implantado em 
nível micro em três unidades de gestão da Ufra, das quais foi informado que apenas uma 
submeteu ao Conselho de Administração (CONSAD). Essa situação aumenta o risco de 
que as ações das demais unidades de gestão da Ufra não estejam alinhadas com o PLAIN, 
conforme analisado em item específico deste Relatório de Auditoria.   
 

  
##/Fato## 

 
 
2.7 Avaliação - Ouvidoria 

A Ouvidoria da Ufra possui Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 40, de 24 de 
novembro de 2010, do Conselho Universitário da Ufra. 
 
Em seu relacionamento com os dirigentes da Universidade, compete à Ouvidoria 
encaminhar as consultas, críticas, denúncias, elogios e sugestões que lhe forem dirigidas 
pela comunidade; propor aos órgãos administrativos medidas de aperfeiçoamento da 
organização e do funcionamento institucional; e propor aos órgãos administrativos a 
edição, a alteração e/ou revogação de atos normativos internos, visando ao 
aperfeiçoamento acadêmico ou administrativo institucional; entre outras competências 
constantes no art. 3º do referido Regimento Interno. 
 
A Ouvidoria utiliza o sistema informatizado e-OUV para gerenciar as demandas 
recebidas. No que se refere aos mecanismos de comunicação utilizados entre a Ouvidoria 
e a gestão da Ufra, a Ouvidoria informa que tem estado em constante interação com a 
gestão, e esclarece que, além de trocas de e-mails, são encaminhados relatórios para 
comunicar os resultados dos trabalhos de ouvidoria. 
 
Questionado quanto à importância da Ouvidoria na gestão da Ufra, o Reitor informa que 
por ser um canal de acesso a qualquer questão de interesse individual ou coletivo, a 
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Ouvidoria é imprescindível para que a gestão possa tomar decisões ou encaminhamentos 
necessários para equacionamento das manifestações que chegam nessa unidade. 
 
Acrescenta que as manifestações recebidas pela ouvidoria facilitam a tomada de decisões, 
principalmente quanto às que necessitam de reposta imediata dos problemas apontados e 
informa que os elogios também são importantes quando se tratam de questões 
institucionais que necessitam ser levadas ao conhecimento da comunidade universitária. 
 
Quanto à interação com a Ouvidoria, informa que não há dificuldades que possam ser 
consideradas impeditivas do bom andamento da Ouvidoria. Esclarece, no entanto, que o 
que limita no momento é o número reduzido de servidores na unidade, bem como a 
infraestrutura limitada, mas espera que com as ações que estão sendo tomadas essas 
dificuldades sejam sanadas. 
 
Neste aspecto, o Reitor considera que a estrutura da Ouvidoria ainda está com limitações, 
especialmente físicas, entretanto, informa que a administração já determinou que sejam 
tomadas as devidas e possíveis providências de atendimento para uma melhor adequação. 
     
##/Fato## 

 
 
2.8 Avaliação do CGU/PAD 

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares – CGU-PAD é o sistema informatizado 
que visa registrar as informações sobre os processos disciplinares instaurados no âmbito 
dos órgãos e entidades que compõem o Sistema de Correição do Poder Executivo Federal. 
 
A Portaria CGU n° 1.043/2007 tornou obrigatório o registro no Sistema CGU-PAD das 
informações sobre procedimentos disciplinares instaurados, bem como estabeleceu que 
essas informações deverão ser registradas no referido sistema no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, a contar da ocorrência do fato ou ato de que tratam. 
 
Dessa forma, a análise efetuada objetivou verificar se os procedimentos disciplinares 
instaurados no âmbito da Unidade, durante o exercício de 2016, bem como os em vigor, 
foram devidamente registrados no sistema CGU-PAD. 
 
Em vista das informações apresentadas pela Ufra e considerando os registros constantes 
no sistema CGU-PAD, verifica-se que os processos administrativos disciplinares 
instaurados e em vigor no exercício de 2016 estão registrados no referido sistema. 
    
##/Fato## 

 
 
2.9 Avaliação Sobre a Execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil - 
PNAES 

Com o objetivo de avaliar a execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil – 
PNAES no âmbito da Ufra, foi realizada, no período de 17 de janeiro a 13 de fevereiro 
de 2017, Auditoria de Avaliação dos Resultados da Gestão, conforme Relatório CGU n.º 
201700007, em anexo, o qual apresentamos análise sobre os resultados obtidos. 
 
A abordagem adotada na realização dos trabalhos objetivou responder as seguintes 
questões de auditoria: 
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a) Os mecanismos de controles internos administrativos nas fases de planejamento, 
execução, controle e avaliação, no âmbito do setor responsável pela gestão do 
PNAES, estão adequados? 

b) A escolha das áreas de atuação e aplicação dos recursos do PNAES está de acordo 
com as modalidades previstas no Decreto 7.234/2010 e foram fundamentadas em 
estudos e análises relativas à demanda social? 

c) A divulgação do programa é eficiente, atingindo o público alvo da política? 
d) Os critérios de seleção estão adequados, atendendo aos princípios estabelecidos 

no Decreto n.º 7.234/2010, em particular quanto ao critério renda? 
e) A IFES realiza avaliação quanto ao resultado do programa? 
f) Existem critérios de contrapartida, estabelecidos pela IFES, para a manutenção do 

benefício? 

Dos exames realizados, verificou-se que os controles internos administrativos da Unidade 
não estão adequados, tendo em vista a ausência de normativos para o estabelecimento das 
regras do PNAES no âmbito da Ufra, bem como a insuficiência de recursos humanos e 
tecnológicos a disposição da equipe de colaboradores, propiciando, dentre outras, a 
concessão de benefícios estudantis sem a utilização de critérios objetivos, em especial o 
renda, e para atendimento de área onde não ficou evidenciada sua a compatibilidade com 
o Decreto n.º 7.234, de 19 de julho de 2010. 

As ações de divulgação do Programa se mostram insuficientes para garantir o efetivo 
alcance do seu público alvo, visto que, no sítio da Ufra, por exemplo, a publicidade não 
está em área visível ao discente na página principal, além do mais é realizada apenas com 
a publicação de editais de seleção. 

A Ufra não realiza avaliação dos resultados do PNAES. Não há também controles da taxa 
de evasão e retenção dos beneficiários do programa, assim como não há indicadores e 
metas específicas da Universidade para o acompanhamento do PNAES, contudo 
verificou-se a existência de critérios de contrapartida a serem atendidos pelos discentes 
como condição para renovação dos auxílios. 

Nesse contexto, conclui-se que, para que a Unidade cumpra adequadamente a sua missão 
institucional, é necessária a estruturação do setor responsável com normas, recursos 
tecnológicos e pessoal suficientes; o aprimoramento do processo de planejamento das 
ações, realizando estudos sobre a demanda por assistência estudantil  e ampliando as 
ações de divulgação do programa; utilizar o critério renda em todos os processos de 
seleção de discentes; definir critérios objetivos para seleção dos discentes e avaliar 
adequadamente os resultados obtidos com a realização das ações do PNAES.  

  
##/Fato## 

 
 
2.10 Avaliação da Qualidade e Suficiência dos Controles Internos Administrativos 
Instituídos Pela Universidade em Relação à Gestão dos Instrumentos Firmados 
com as Fundações de Apoio 

Com o objetivo de avaliar a qualidade e suficiência dos controles internos administrativos 
instituídos pela Ufra em relação à gestão dos instrumentos firmados com as Fundações 
de Apoio, foi realizada, no período de 01 a 13 de fevereiro de 2017, Auditoria de 
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Avaliação dos Resultados da Gestão, conforme Relatório CGU n. º 201603229, em anexo, 
o qual apresentamos análise sobre os resultados obtidos. 
 
A abordagem adotada na realização dos trabalhos objetivou responder as seguintes 
questões de auditoria: 

a) Em que medida os normativos sobre o relacionamento entre a Universidade 
Federal Rural da Amazônia - Ufra e as fundações; sobre a participação de 
servidores nas atividades desenvolvidas pelas fundações no âmbito dos projetos; 
e sobre as bolsas a serem pagas pelas fundações aos servidores da IFE atendem 
aos dispositivos legais previstos na Lei n. º 8.958/1994 e Decreto n.º 7.423/2010? 

b) A fundação de apoio contratada/convenente está registrada e credenciada no 
Ministério da Educação e no Ministério da Ciência e Tecnologia? Em caso 
positivo, está dentro da validade de dois anos? 

c) Em que medida os contratos/convênios são firmados a partir das diretrizes 
estabelecidas pela Lei n. º 8.958/94, bem como nos seus regulamentos? 

d) Em que grau os elementos determinados pela lei n. º 8.958/94, bem como pelos 
seus regulamentos, no que tange à transparência, acompanhamento e controle dos 
contratos/convênios estão sendo seguidos tanto pela IFES quanto pelas fundações 
de apoio? 

Inicialmente verificou-se que o normativo interno da Ufra é insuficiente para regular a 
sua relação com as fundações de apoio, visto que trata somente do relacionamento com a 
Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias – FUNPEA, não 
alcançando outras fundações de apoio, além de não normatizar a concessão de bolsas a 
serem pagas pelas fundações. 
 
Os contratos/convênios analisados, foram firmados em desacordo com as diretrizes da 
Lei n.º 8.958/94, tendo em vista a ausência prévia de projetos, de planos de trabalho, entre 
outros, bem como os contratos não possuem cláusula expressa sobre prestação de contas, 
contudo verificou-se que as fundações contratadas possuíam registro válido junto ao 
Ministério da Educação e ao Ministério da Ciência e Tecnologia. 
 
A transparência, acompanhamento e controle dos contratos/convênios firmados revelam-
se inexistentes, propiciando a ocorrência de falhas no cumprimento das determinações da 
Lei n.º 8.958/94 e de seu regulamento, visto a ausência de registros centralizados e de 
publicidade dos dados relativos aos contratos celebrados, ausência de monitoramento a 
respeito das divulgações de informações de responsabilidade das fundações de apoio, o 
Conselho Universitário não possui sistemática de gestão, controle e fiscalização dos 
contratos/convênios firmados, atuação insuficiente da Ufra em relação aos controles, 
rotinas e procedimentos para análise das prestações de contas dos contratos/convênios 
firmados, entre outras. 
 
Do exposto, conclui-se que os controles internos administrativos instituídos pela Ufra não 
são suficientes para a gestão dos instrumentos firmados com as Fundações de Apoio. 
 
Para melhoria dos controles foram feitas recomendações, das quais destacam-se a 
atualização do normativo interno da Ufra;  aprimorar controles de modo a garantir que 
todos os contratos firmados contenham projeto, plano de trabalho e que todos os contratos 
possuam cláusula expressa tratando de prestação de contas; manter registro centralizado 
divulgando os dados dos contratos/convênios firmados; Implantar sistemática de gestão, 
controle e fiscalização de convênios, contratos, acordos ou ajustes; Implantar controles, 



 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
17 

rotinas ou procedimentos para análise das prestações de contas dos contratos/convênios 
firmados com as fundações de apoio. 
  
##/Fato## 

 
 
 
2. 11 Ocorrências com dano ou prejuízo  
 
Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário. 
 
 
 
3. Conclusão 
 
 

Eventuais questões formais que não tenham causado prejuízo ao erário, quando 
identificadas, foram devidamente tratadas por Nota de Auditoria e as providências 
corretivas a serem adotadas, quando for o caso, serão incluídas no Plano de Providências 
Permanente ajustado com a UPC e monitorado pelo Controle Interno. Tendo sido 
abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o presente 
relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente 
Certificado de Auditoria. 

 

 
Belém/PA, 23 de junho de 2017. 

 
 
 

 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 
Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Pará 
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_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201700833 
 
1 CONTROLES DA GESTÃO                           

1.1 CONTROLES EXTERNOS                             

1.1.1 ATUAÇÃO DO TCU/SECEX NO EXERCÍCIO              

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Avaliação do atendimento das recomendações/determinações do TCU. 
 
Fato 
 
Com o intuito de avaliar o atendimento das recomendações/determinações do Tribunal de 
Contas da União – TCU direcionadas à Universidade Federal Rural da Amazônia – Ufra 
que contenham determinação específica à CGU para acompanhamento, foi realizado 
levantamento dos Acórdãos no site do TCU, sendo verificada a existência do Acórdão Nº 
1867/2013 – TCU – Plenário com as seguintes determinações: 

“9.2. determinar à Universidade Federal Rural da Amazônia – Ufra que adote 
providências, inclusive no que concerne ao estabelecimento de rotinas de trabalho 
adequadas, no sentido de evitar a repetição das seguintes falhas: 

9.2.1. realização de acréscimo ou supressão de obras em objetos contratados, sem que 
haja o devido respaldo em projeto básico ou executivo ou em orçamento estimado em 
planilhas, uma vez que tal procedimento viola o disposto no art. 7º, § 1º, da Lei nº 
8.666/1993; 

9.2.2. não apresentação de justificativa para a alteração do objeto contratado, em especial 
no que se refere à contratação de obras não estabelecidas no objeto avençado ou à 
supressão de obras constante dessa avença; 

9.2.3. ausência de designação formal de servidor para exercer a função de fiscal de 
contrato, a fim de acompanhar e fiscalizar a avença, pois tal conduta caracteriza infração 
ao que estabelece o art. 67 da Lei nº 8.666/1993; 

9.3. determinar à Controladoria Geral da União que, nas próximas contas da Universidade 
Federal Rural da Amazônia – Ufra, informe ao TCU se aquela instituição de ensino 
adotou as medidas necessárias para evitar a repetição das falhas apontadas no item 9.2 
deste Acórdão;” 

Para avaliar o atendimento das determinações contidas no Acórdão Nº 1867/2013 – TCU 
– Plenário, foi selecionado o contrato n.º 14/2016, único firmado no exercício de 2016 
com objeto de execução de obras de engenharia, sendo verificadas as seguintes situações: 
 
O Contrato analisado não sofreu alteração em seu objeto no decorrer de sua execução, 
apenas houve prorrogação de sua vigência, conforme Termo Aditivo n.º 01/2017, 
portando não foram evidenciadas as possibilidades de falhas apontadas pelo TCU, dessa 
forma, não foi avaliado o atendimento dos itens 9.2.1 e 9.2.2 por não ter ocorrido 
acréscimo ou supressão de obras e contratação de obras não estabelecidas no objeto 
avençado ou à supressão de obras constante dessa avença. 
 
Com referência ao item 9.2.3, verificou-se que consta na Cláusula Décima Terceira – Da 
Fiscalização, item 13.1, do Contrato n.º 14/2016, designação formal dos fiscais do 
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contrato, atendendo a determinação contida no item 9.2.3 do Acórdão Nº 1867/2013 – 
TCU – Plenário. 
 
  
##/Fato## 

2 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

2.1 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

2.1.1 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO                        

2.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 
Contratação por intermédio da Inexigibilidade de Licitação n.º 37/2016, com 
inobservância de preceitos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
Fato 
 
Trata-se do Processo n.º 23084.009290/2016-45, que versa sobre a contratação da 
empresa Hewlett-Packard Brasil Ltda., objetivando a extensão de garantia dos 
equipamentos da marca HP que constituem o Data-Center da Ufra, com base no inciso I, 
art. 25, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme Inexigibilidade de Licitação 
n.º 37/2016, publicada no DOU do dia 5 de setembro de 2016. 
 
Dos exames realizados, verificou-se que o processo não foi instruído com as seguintes 
informações, contrariando preceitos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993:  
 
a) Adequada caracterização do objeto da contratação (art. 14): 
 
Consta no processo apenas o Memo. n.º 40/2016-STIC/PROAF/UFRA encaminhado à 
Pró-Reitoria de Administração e Finanças – PROAF com solicitação de aquisição de 
extensão de garantia de equipamentos da marca HP e já encaminhando a Proposta Técnica 
Comercial, OPP-0003843958, da empresa Hewlett-Packard Entrerprise, ou seja, o objeto 
da contratação não foi descrito adequadamente pela Superintendência de Tecnologia da 
Informação e Comunicação - STIC, sendo utilizada indevidamente a OPP-0003843958 
como sendo o documento para a caracterização do objeto. 
 
Destaca-se que da leitura da Proposta Técnica não se identifica a prestação de serviços de 
extensão de garantia, versando a mesma sobre serviços de suporte de hardware e software. 
A ausência de caracterização do objeto contratado prejudica a avaliação da 
adequabilidade do enquadramento dentre as possibilidades de inexigibilidade de licitação 
previstas no o Art. 25, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
b) A razão da escolha do fornecedor ou executante (art. 26, parágrafo único, inciso II): 
Consta no Processo apenas uma justificativa simplificada da STIC das necessidades da 
contratação, baseada nos prejuízos que acarretariam à Ufra caso algum equipamento do 
Data-Center sofresse pane sem a devida garantia do fabricante, sem contrapor elementos 
técnicos que confirmassem a empresa Hewlett-Packard Entrerprise como sendo a única 
apta a prestar os serviços. 
 
Vale destacar que o Atestado n.º 0283/H/16, emitido pela Associação Brasileira da 
Indústria Elétrica e Eletrônica – ABINEE, parte integrante dos autos, não trata 
expressamente, dentre as exclusividades, de prestação de serviços de garantia, conforme 
trecho destacado do referido atestado: 
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“..., a Hewlett-Packard Brasil Ltda. é a empresa credenciada com exclusividade pelo 
grupo econômico Hewlett-Packard para, no País, representar, distribuir, locar, fornecer 
software Hewlett-Packard e peças originais, efetuar atualização tecnológica “up grade” 
e prestar serviços de suporte técnico, instalação, reparo, manutenção e assistência 
técnica aos equipamentos de processamento de dados (hardware e software) de marcas  
Hewlett-Packard Entrerprise e Digital, fabricados pelas empresas  do grupo econômico 
Hewlett-Packard.” 
 
c) Justificativa do preço (art. 26, parágrafo único, inciso III): 
 
O preço contratado foi o apresentado na Proposta Técnica Comercial - OPP-0003843958, 
qual seja o valor total de R$ 189.465,24 e mensal de R$ 15.788,77. 
 
O processo não foi instruído com pesquisa para demonstrar que o preço contratado é 
compatível com o praticado no mercado, não havendo nenhuma manifestação da Ufra 
neste sentido. 
 
Do exposto, constata-se que não foi regular a contratação da empresa Hewlett-Packard 
Brasil Ltda por intermédio da Inexigibilidade de Licitação n.º 37/2016. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Ausência de controles, rotinas ou procedimentos para verificação tempestiva do 
atendimento da legislação aplicável às licitações, em especial aos casos de inexigibilidade 
de licitação. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 165/2017 - Gabinete da Reitoria, de 19 de maio de 2017, a 
Universidade Federal Rural da Amazônia – Ufra encaminha o Memorando nº 49/2017 – 
PROAF, contendo a seguinte manifestação: 
 
“Assistimos razão a essa douta auditoria no que tange a instrução do procedimento interno 
à contratação, posto que os documentos constantes no Processo nº 9290/2016, 
inicialmente não demonstram o rito de que trata o supracitado normativo legal.  
 
Todavia, enfatizamos que os documentos relativos à caracterização do objeto, encontram-
se disponíveis no processo que ensejou a aquisição dos equipamentos de tecnologia da 
informação, que justificam o pleito de garantia, neste caso o Processo nº 014815/2011-
50, cujo os termos podem ser acessados no site comprasnet, por meio do Pregão nº 
52/2011. 
 
Por tal razão, não foi contemplado no Memorando nº 40/2016-STIC/PROAF/UFRA, o 
referido detalhamento, visto que o pedido expresso correspondia a extensão de garantia 
do objeto da contratação decorrente do Pregão nº 52/2011, razão pela qual nos 
preocupamos em fazer a juntada apenas da proposta técnica comercial (OPP-
0003843958), cujo objeto, conforme documento disposto em fls. 05 e 06 do Processo nº 
9290/2016, é o suporte de “ hardware e software”. A este propósito, é pacífico, para área 
técnica, que se trata de serviços de suporte técnico, que inclui a instalação, reparo, 
manutenção e assistência técnica aos equipamentos de processamento de dados 
(“hardware” e “software”), pertencentes ao “datacenter” institucional, itens ordinários 
que integram um serviço de garantia e que estão expressos claramente no atestado de 
exclusividade no 0283/H/16 (fl. 11), emitido pela ABINEE.  



 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
21 

 
Ademais, consta no item 4 da OPP-0003843958 do (fl. 07 e 08) a identificação de quais 
os “hardwares” e “softwares” a serem contemplados com a extensão da garantia 
pretendida, as quais estão caracterizadas por seus "part number", "description" e “serial 
number”. Portanto, observa-se que ao considerarmos, os aspectos técnicos dos serviços, 
as descrições dos mesmos estão contempladas no objeto da OPP-0003843958. 
 
Da Razão da escolha do fornecedor ou executante (art. 26, parágrafo único, inciso 
II). Prova disso  
 
Como pode ser observado, a contratação objeto do Processo nº 9290/2016, se deu com 
fundamento no artigo 25 da Lei 8.666/93, ou seja, por inviabilidade de competição, por 
tratar-se de prestador exclusivo.  Prova disso é o documento apensado em fls. 15 do 
referido Processo, o qual foi emitido pela ABINEE - Associação Brasileira da Indústria 
Elétrica e Eletrônica, em conjunto com o SINAEES – Sindicato da Indústria de Aparelhos 
Elétricos, Eletrônicos e Similares, atendendo rigorosamente a exigência de que trata o 
inciso I do supracitado normativo, caracterizando-se, portanto, a inexigibilidade de 
licitação.  
 
Os serviços contratados, em suma, dizem respeito ao suporte para o regular 
funcionamento dos equipamentos de tecnologia de informação, que figuram como a 
estrutura dorsal desta IFES, para o transito e armazenamento de informações, relativas ao 
cotidiano de uma organização instituída para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa 
e da extensão. Portanto, para assegurarmos o regular funcionamento do parque de TI, é 
imprescindível, nos assegurarmos quanto da expertise da empresa a ser contratado para o 
adequado suporte.  
  
Ademais, ao considerarmos que a expressão “garantia estendida” é uma modalidade de 
seguro, pago pelo consumidor, regulamentado pela SUSEP (Superintendência de Seguros 
Privados), há que se inferir que a mesma corresponde à manutenção do produto adquirido 
após o vencimento da garantia legal ou garantia contratual, com a finalidade de proteger 
um produto contra defeitos funcionais, elétricos ou mecânicos, que ocorram após o 
término da garantia do fabricante.  
 
Nesse sentido, serviços de garantia, por natureza, consiste em: reparo, manutenção, 
assistência técnica, substituição de peças originais, sendo que, no caso em tela, a HP é a 
única empresa capaz de fornecer tais serviços, com a segurança almejada por esta IFES, 
nos mais amplos aspectos. Por tal razão, não é razoável conceber que uma outra empresa 
possa oferecer com a mesma expertise tais serviços, do que aquela que é a detentora 
original da tecnologia, prova disso é o reconhecimento da exclusividade em sua prestação, 
declarada pela ABINEE e SINAEES à Hewlett-Packard Brasil Ltda.  
 
Por todo o exposto e, à luz do Parecer nº 00038/2016/PRC.CH.ADJ/PFUFRA/PGF/AGU, 
disposto em fls. 17 a 22 do Processo nº 9290/2016-45, o enquadramento da despesa se 
deu em estrita observância aos preceitos legais, por tratar-se de prestador exclusivo dos 
serviços de suporte e manutenção, em referência. 
 
Da Justificativa de Preços (Art. 26, parágrafo único, inciso III). 
 
No que tange a presente constatação, assistimos razão a essa douta Auditoria, quanto a 
ausência das informações nos autos do Processo nº 9290/2016-45. Todavia, os preços 
tomaram como base a garantia inicial constante no bojo do procedimento licitatório para 
aquisição dos equipamentos, que contemplou em seus termos os referidos serviços, os 
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quais já se constituem em preços negociados, posto que são decorrentes de porfia 
licitatório, daí o objeto do supracitado processo versar sobre “garantia estendida”. 
 
Ademais, o próprio parágrafo único do art. 26, utiliza a expressão “no que couber” para 
os elementos de instrução processual que podem ser utilizados em processos de dispensa, 
de inexigibilidade ou de retardamento, fato este que corrobora a instrução inicial do 
procedimento de contratação. 
 
Por outro lado, há que se ressaltar que a ilação extraída do artigo 26 da lei 8.666/93, nos 
induz a crer na inexistência de parâmetro para o estabelecimento de valores, os quais se 
dão, por “preços tabelados”. Entretanto, nos valemos do registro de outros órgãos 
públicos que utilizaram serviços similares, para tomar como referência aqueles preços. 
  
Sendo assim, no intuito de demonstrar a conformidade dos preços praticados na 
contratação objeto do item em referência, fazemos anexar proposta demonstrando a 
vantajosidade dos mesmos ao erário público (Anexo I), não obstante tratar-se de serviços 
exercido por prestador exclusivo. 
 
Nesse sentido, dado o caráter técnico da contratação dos serviços, imbuídos de boa fé, 
procedemos a referida contratação. Todavia, os recursos estão rigorosamente empregados 
no objeto pactuado, não havendo, de forma alguma, lesão ao erário público, quer seja do 
ponto de vista material quanto subjetivo. Sendo certo que nos comprometemos em rever 
a instrução interna de processos de tal natureza, em rigorosa observância as 
recomendações dessa douta Controladoria Geral da União.”  
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação a Unidade reconhece que o processo de contratação não foi instruído 
adequadamente e não apresenta contrarrazões ao registrado na constatação, contudo 
apresentou informações sobre a caracterização do objeto, razões da escolha do fornecedor 
e adequabilidade do preço contratado, que não foram em tempo elementos formadores da 
contratação por inexigibilidade de licitação. 
 
As novas informações apresentadas são suficientes para demonstrar que a contratação era 
possível de ser realizada com fundamento no inciso I, art. 25, da Lei n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993, porem são apresentadas intempestivamente, ou seja, após a realização da 
contratação. 
 
Diante ao exposto, a instrução processual da Inexigibilidade de Licitação n.º 37/2016 não 
atendeu aos preceitos da Lei n. º 8.666/93, portanto mantem-se a análise do Controle 
Interno sobre a constatação registrada acima, no campo ‘fato’. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Implantar controles, rotinas ou procedimentos para verificação 
tempestiva da adequabilidade da instrução processual das contratações realizadas por 
intermédio de inexigibilidade de licitação. 
 
 
2.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 
Contratação irregular de fundação de apoio, com fuga ao procedimento licitatório. 
 
Fato 
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A Ufra firmou contrato com a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – 
FADESP, com dispensa de licitação, com base no art. 24, inciso XIII, da Lei n. º 8.666, 
de 21 de junho de 1993, conforme Processo n.º 23084.0026681/2016-39, Dispensa de 
Licitação n.º 2009/2016, publicada no DOU em 6 de junho de 2016, contrato n.º 08/2016, 
para “Apoiar o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica da Ufra, 
no intuito de gerir os recursos necessários para subsidiar contratação de profissionais para 
atuar no campus da Ufra e polos de interiorização.”.  
 
A Lei n. º 8.958, de 20 de dezembro de 1994, dispõe sobre as relações entre as instituições 
federais de ensino superior e as fundações de apoio, da qual destaca-se: 
 
“Art. 1º - As IFES poderão celebrar convênios e contratos, nos termos do inciso XIII do 
caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, por prazo determinado, com 
fundações instituídas com a finalidade de apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão, 
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive 
na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos.” 
 
“Art. 4º, § 3º - É vedada a utilização dos contratados referidos no caput para contratação 
de pessoal administrativo, de manutenção, docentes ou pesquisadores para prestar 
serviços ou atender a necessidades de caráter permanente das contratantes.” 
 
O Decreto n. º 7.423, de 31 de dezembro de 2010, regulamenta a Lei n. º 8.958/94, do 
qual destaca-se: 
 
“Art. 6o, § 2o - Os projetos devem ser obrigatoriamente aprovados pelos órgãos 
colegiados acadêmicos competentes da instituição apoiada, segundo as mesmas regras 
e critérios aplicáveis aos projetos institucionais da instituição.” 
 
Verifica-se que a possibilidade de contratação de fundações de apoio com dispensa de 
licitação na forma do art. 24, inciso XIII, da Lei n. º 8.666, de 21 de junho de 1993 deve 
ser pautada nos preceitos estabelecidos pela Lei n. º 8.958, de 20 de dezembro de 1994 e 
Decreto n. º 7.423, de 31 de dezembro de 2010. 
 
Da análise realizada no processo de contratação, verificou-se a inexistência de projeto, de 
justificativa de preço, contratação de pessoal administrativo e fuga ao procedimento 
licitatório, que, em seu conjunto, demonstram que a dispensa de licitação foi irregular: 
 
a) Inexistência de projeto: 
 
Da leitura do art. 1º da Lei n.º 8.958/94, observa-se que a possibilidade de contratação de 
fundações de apoio parte da existência de projeto com respectiva classificação da área a 
ser apoiada, se de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e 
tecnológico e estímulo à inovação, ou seja, se não existe projeto e definição da área a ser 
apoiada, não existe a possibilidade de contratação com fundação de apoio. 
 
Em decorrência da inexistência de projeto não foi observada, ainda, a obrigatoriedade de 
aprovação pelo órgão colegiado competente, na forma determinada no § 2º, art. 6º, do 
Decreto n. º 7.423. 
 
Cabe destacar que o PARFOR é a Política Nacional de Formação de Profissionais do 
Magistério da Educação Básica, com a finalidade de organizar, em regime de colaboração 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a formação inicial e 
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continuada dos profissionais do magistério para as redes públicas da educação básica, não 
se constituindo em um projeto da Ufra. 
 
b) Ausência de justificativa do preço: 
 
O Processo não foi instruído com a justificativa do preço contratado, na forma do inciso 
III, parágrafo único, art. 26, da Lei n.º 8.666/93. 
 
Consta no processo apenas a Proposta n.º 102158, emitida pela Fundação de Amparo e 
Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP, contendo cotação por preço global de R$ 
690.555,60 e mensal de R$ 57.546,30, sem qualquer detalhamento dos custos. 
 
A Ufra aceitou o preço proposto, mesmo sem ter conhecimento do respectivo 
detalhamento dos custos formadores da proposta, não se manifestando sobre a 
adequabilidade do mesmo. 
 
c) Contratação de pessoal administrativo: 
 
Conforme Quadro denominado “Demonstrativo das atividades, requisito, carga horária, 
cargo, número de vagas iniciais”, constante no Processo, os itens de contratação seriam 
os seguintes: 
 
Quadro: Demonstrativo das atividades, requisito, carga horária, cargo, número de vagas 
iniciais. 

Item Especificação do Serviço 
Nível de 

Escolaridade 
CH Cargo Quant. 

01 

Gerenciamento dos 
serviços de apoio ao 
projeto PARFOR/UFRA, 
através de uma equipe 
especializada para 
desenvolvimento das 
ações do Plano PARFOR 

Nível Médio 
Completo 

30H 
Semanais 

Assistente 
administrativo 

05 

30H 
Semanais 

Auxiliar 
Administrativo 

(apoio) 
01 

02 

Gerenciamento dos 
serviços de apoio ao 
projeto PARFOR/UFRA, 
através de uma equipe 
especializada para 
desenvolvimento das 
ações do Plano PARFOR 

Nível 
Superior 
Completo 

30H 
Semanais 

Técnico de 
Nível Superior 

02 

03 Gerenciamento de passagens aéreas 
04 Gerenciamento de compra de material de consumo 

Fonte: Ufra 
 
Observa-se que os itens 01 e 02 tratam de contratação de pessoal administrativo, situação 
expressamente vedada no § 2o, art. 6º, da Lei n. º 8.958, de 20 de dezembro de 1994. 
 
Segundo informações contidas no plano de trabalho, cabendo destacar que os valores nele 
contidos são divergentes dos contratados e que o mesmo não foi assinado à época da 
contratação, o pessoal contratado teria atuação laboral nas coordenações de curso e 
coordenações geral. 
 
d) Fuga do procedimento licitatório: 
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Consta no Processo documento denominado “Termo de Referência da Parcela Relativa 
ao Exercício de 2016 do Termo de Cooperação”, em papel timbrado da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, assinado pela Coordenação 
Geral do PARFOR na Ufra, com o seguinte objeto: 
 
“... a execução dos recursos destinados a atender à implantação dos cursos ofertados no 
âmbito do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, na 
modalidade presencial” 
 
No Termo de Referência a CAPES define que na aquisição de bens e contratação de 
serviços comuns será utilizado a modalidade pregão, nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 
de julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005, 
sendo utilizado preferencialmente a sua forma eletrônica, ou ainda a Lei n.º 8.666/93 no 
que couber. 
 
Consta no Termo de Referência, em anexo, despesas detalhadas em planilhas 
orçamentárias que correspondem aos elementos de despesa especificados no Plano de 
Aplicação constante do Plano de Trabalho que integra o instrumento de cooperação 
firmado entre a CAPES e a IFES, cabendo destacar o seguinte detalhamento das despesas 
com “Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica: 
 
Quadro: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Item de Despesa Quantidade Valor Unitário 
Valor 
Total 

Serviços de Comunicação em Geral 3 500,00 1.500,00 
Serviço de Apoio Administrativo, 
Técnico e Operacional 

8 50.000,00 400.000,00 

Serviços de Cópias e Reprodução de 
Documentos 

700 10,00 70.000,00 

Total   471.500,00 
Fonte: Termo de Referência da Parcela Relativa ao Exercício de 2016 do Termo de 
Cooperação 
 
Observa-se que todos os itens de despesas com Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica são serviços comuns, sendo, dessa forma, obrigatória a realização prévia de 
licitação para sua contratação, na forma da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei 
n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e orientação contida no próprio Termo de Referência 
citado. 
 
Destaca-se que dentre os itens de despesa consta “Serviço de Apoio Administrativo, 
Técnico e Operacional, com previsão de contratação de oito pessoas. Tal contratação, 
quando possível, deve atender disposições contidas no Decreto n.º 2.271, de 07 de julho 
de 1997 e IN SLTI/MPOG n.º 02, de 30 de abril de 2008. 
 
Com a fuga ao procedimento licitatório, além de não ser garantida a seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração, não foram observadas pela Ufra, quanto aos serviços 
de apoio administrativo, dentre outras, as determinações contidas no art. 19 da IN 
SLTI/MPOG n.º 02/2008, em especial o que segue: 
 
“II - o modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme Anexo III desta 
Instrução Normativa, o qual constituirá anexo do ato convocatório e deverá ser 
preenchido pelos proponentes; 
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IX - a exigência da indicação, quando da apresentação da proposta, dos acordos ou 
convenções coletivas que regem as categorias profissionais vinculadas à execução do 
serviço, quando for o caso.” 
 
Tais ausências contribuíram para a apresentação, pela Fundação de Amparo e 
Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP, da Proposta n.º 102158, contendo cotação com 
preço global de R$ 690.555,60 e preço mensal de R$ 57.546,30, aceita pela Ufra, sem 
qualquer detalhamento sobre a formação dos custos, em especial aos que se referem aos 
itens destacados da IN SLTI/MPOG n.º 02/2008. 
 
Diante do exposto, além da ausência de projeto e justificativa de preço, a contratação de 
pessoal administrativo é expressamente vedada pelo §3°, do Art. 4°, da Lei n. º 8.958, de 
20 de dezembro de 1994, afastando a possibilidade de dispensa de licitação prevista no 
art. 24, inciso XIII, da Lei n. º 8.666, de 21 de junho de 1993, evidenciando que, no caso, 
houve, também, fuga do procedimento licitatório em função de contratação irregular de 
fundação de apoio por dispensa de licitação. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Ausência de controles, rotinas ou procedimentos para verificação tempestiva do 
atendimento da legislação aplicável às licitações, em especial aos casos de dispensa de 
licitação. 
 
A Pró-Reitora de Administração e Finanças da Ufra “DECLARA” e o Reitor da Ufra 
“RATIFICA” a Dispensa de Licitação n. º 2009/2016, conforme termos assinados em 23 
de maio de 2016 e publicação no DOU de 06 de junho de 2016, realizada irregularmente 
para contratação da FADESP, com base no inciso XIII, art. 24, da Lei n. º 8.666, de 21 
de junho de 1993. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 165/2017 - Gabinete da Reitoria, de 19 de maio de 2017, a 
Universidade Federal Rural da Amazônia – Ufra encaminha o Memorando nº 49/2017 – 
PROAF, contendo a seguinte manifestação: 
 
“Da Inexistência de projeto – Quanto ao tema, verificamos a necessidade de fazer uma 
diferenciação inicial sobre o projeto e o plano de trabalho, conforme verifica-se no art. 6° 
do Decreto 7.423/10, o Projeto é inerente as informações e características do trabalho a 
ser realizado para a consecução de determinado objetivo, devendo este ser devidamente 
detalhado dentro de um Plano de Trabalho quando executado por intermédio de 
Fundação. 
 
Feitas estas considerações iniciais, entendemos que o Projeto é aquele denominado 
“TERMO DE REFERÊNCIA DA PARCELA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2016 
DO TERMO DE COOPERAÇÃO” disposto nos autos as fls. 37/50, vez que traz de fato 
os elementos a serem alcançados e executados pela UFRA junto ao Programa PARFOR.  
 
Quanto ao Plano de Trabalho, ainda que de maneira simples, o mesmo instrui  os autos 
as fls. 54/56. Nesse sentido, há que se ressaltar que a formação de custos ali expostos, 
embora não detalhados, justificam-se através de exata identificação com os valores 
apresentados no Projeto da CAPES para o exercício desta etapa do PARFOR. 
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Apesar do Plano de Trabalho não ter sido aprovado em tempo, por uma falha de instrução, 
todos os atos praticados nos autos deram-se em consonância com os princípios 
norteadores do Direito, sem causar prejuízo, os quais foram devidamente, convalidados 
com a  assinatura do referido  Plano após a constatação dessa digna Controladoria. 
 
Importante ressaltar que apesar da falha durante a instrução dos autos, na confecção dos 
documentos que compõe o processo, verifica-se que não há atitude lesiva ao erário, ou a 
Administração Pública em geral, vez que todos os recursos dispostos foram aplicados em 
estrita observância as necessidades de execução do Projeto, tendo sido suspensos os 
pagamentos à FADESP, após as primeiras constatações de supostas impropriedades, 
conforme se depreende da demonstração contábil constante no Anexo II. 
 
Da Ausência de Justificativa do Preço – Conforme dito anteriormente, a composição 
dos valores para a execução da etapa 2016 do PARFOR foram previamente estimados e 
detalhados no Projeto disposto nos autos as fls. 37/50. 
 
Ato contínuo, a Universidade estabeleceu contato com três Fundações para verificar entre 
as mesmas, qual a proposta mais viável para a Administração, por se tratar de contratação 
pública por dispensa de licitação, e em observância as recomendações do Tribunal de 
Contas, conforme depreende-se dos documentos de fls.2/5 - 14/17 e 23/26. 
 
Da Contratação de pessoal administrativo – O PARFOR é um programa de grande 
magnitude, capilarizado nos diversos campis da UFRA, sendo que, para garantir seu 
funcionamento, há necessidade de dotar as unidades de infraestrutura técnica e 
administrativa, para suporte as ações do Programa. Todavia, ao considerarmos o 
calendário acadêmico regular  da instituição,  com o funcionamento de  cursos no campus 
sede e concomitantemente no interior do estado, que demandam, igualmente aquela 
infraestrutura, mister se fez a contratação de serviços visando ao apoio administrativo e 
técnico, posto que o Concurso Público para provimento de cargo efetivo (Conc. 01/2016), 
não havia sido concluído, justificando-se a demanda integrar o contrato firmado com a 
FADESP. 
 
Quanto a vedação disposta no Art. 4º, § 3º, Lei n° Lei n. º 8.958, de 20 de dezembro de 
1994, tem-se que de fato existe a vedação a contratação de pessoal administrativo para 
prestar serviços ou atender a necessidades de caráter permanente das contratantes, porém 
diante da excepcionalidade, precariedade e temporalidade, e o fato da não finalização do 
concurso público, bem como, a atuação do prestador de serviços deu-se unicamente no 
exercício das funções inerentes a execução do projeto PARFOR, o que não pode ser 
interpretado com contratação de pessoal para atendimento as necessidades institucionais. 
 
Ademais, conforme verificada e solicitado o primeiro pedido de informações por esta 
Controladoria, a UFRA suspendeu todas as atividades do pessoal Administrativo, bem 
como determinou a interrupção contratual destes com a Fundação. 
 
Da Fuga ao procedimento licitatório – Quanto ao tema, temos que durante a instrução 
processual, foi instado o Órgão Jurídico desta IFES quanto a possibilidade da Contratação 
da Fundação de Apoio por dispensa de licitação, tendo o mesmo atestado a viabilidade 
jurídica para a Contratação, conforme constata-se no Parecer n° 35/2016/PF-
UFRA/PGF/AGU (fls.60/67-v), o qual fundamentou-se nos referidos termos, bem como 
o instrumento de Contrato prevê que deva ser respeitada a Lei 8.666/93, o Plano de 
Trabalho e demais legislações vigentes, o que obrigaria a Contratada durante a execução, 
do Projeto, utilizar-se das normais Licitatórias vigentes para aquisições e contratações, 
desta forma, não onerando a Administração de forma desmedida, sempre em observância 
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que os custos base para a execução do Projeto deram-se em observância aos valores 
apresentados pelo Projeto da CAPES.” 
 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
a) Inexistência de projeto: 
 
Com referência as alegações do Gestor de que o projeto seria o “TERMO DE 
REFERÊNCIA DA PARCELA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2016 DO TERMO 
DE COOPERAÇÃO”, como já mencionado no campo “fato”, o PARFOR não se constitui 
em um projeto da Ufra e sim em uma Política Nacional de Formação de Profissionais do 
Magistério da Educação Básica, consequentemente seu Termo de Referência não se 
constitui em um projeto a ser apoiado por fundações de apoio. 
 
Corroborando com o constatado, o próprio Gestor, quando em sua manifestação se refere 
ao Plano de Trabalho, alega que o mesmo se identifica com os valores apresentados no 
Projeto CAPES para o exercício da etapa do PARFOR. 
 
Vale destacar que a existência de projeto não é suficiente para dar legalidade a 
contratação, é necessário ainda que o mesmo seja aprovado pelo órgão colegiado 
competente, na forma determinada no § 2º, art. 6º, do Decreto n. º 7.423. 
 
b) Ausência de justificativa do preço: 
 
O Gestor alega que a composição dos valores para a execução da etapa 2016 do PARFOR 
foram previamente estimados e detalhados no projeto, lembrando que, quando o Gestor 
menciona projeto, ele está se referindo ao TERMO DE REFERÊNCIA DA PARCELA 
RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2016 DO TERMO DE COOPERAÇÃO”. 
 
Como já registrado no campo “fato”, constam, como anexo do Termo de Referência, 
despesas detalhadas em planilhas orçamentárias que correspondem aos recursos 
disponibilizados à Ufra para a execução da etapa 2016 do PARFOR, contudo, isso não 
importa afirmar que, para sua aplicação, não seria necessária a demonstração da 
justificativa dos preços contratados. 
 
A alegação do Gestor de que foi solicitada propostas de três fundações de apoio para 
verificar qual a mais viável, demonstra que haveria a possibilidade de se obter valores 
diferentes para cada item de despesa, o que, além de evidenciar a necessidade da 
justificativa de preço, também demonstra a necessidade de realização de procedimento 
licitatório de modo a garantir a proposta mais vantajosa para a administração. 
 
c) Contratação de pessoal administrativo: 
 
O Gestor argumenta, entre outras, que para a garantia do funcionamento do PARFOR há 
necessidade de dotar as unidades de infraestrutura técnica e administrativa, fazendo-se 
necessária a contratação de serviços de apoio administrativo e técnico em virtude da não 
conclusão do Concurso 01/2016, alegando, ainda, que a atuação se deu unicamente no 
exercício das funções inerentes a execução do projeto PARFOR, o que não pode ser 
interpretado como contratação de pessoal para atendimento as necessidades 
institucionais. 
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Em que pesem os argumentos apresentados, a vedação de contratação de pessoal 
administrativo, conforme Art. 4º, § 3º, Lei n° Lei n. º 8.958/94, não admite exceções, ou 
seja, a alegação de que o pessoal contratado teve exercício somente nas funções do 
PARFOR não é suficiente para tornar a contratação regular. 
 
d) Fuga ao procedimento licitatório: 
 
O Gestor, em sua manifestação, alega que o Órgão Jurídico da IFES atestou a viabilidade 
jurídica para a contratação, conforme Parecer n.º 35/201.6/PF-UFRA/PGF/AGU. 
 
Da leitura do referido Parecer, verifica-se que se tratou apenas da factibilidade de 
contratação direta, via dispensa de licitação, da Fundação de Amparo e Desenvolvimento 
da Pesquisa – FADESP, não havendo manifestação sobre o objeto contratado, conforme 
trecho registrado em sua conclusão: 
 
“Por fim, convém consignar caber a este órgão jurídico de execução da Procuradoria-
Geral Federal, vinculada à Advocacia-Geral da União, prestar consultoria a esta 
universidade sob o prisma estritamente jurídico, sem adentrar em aspectos relativos à 
conveniência e oportunidade, à luz do que dispõe o art. 131, da Constituição Federal, e 
o art.. 10 da Lei n.º 10.480, de 2 de julho de 2002 c/c art. 11, da Lei Complementar n.º 
73, de 10 de fevereiro de 1993. 
 
Neste sentido, diante da exclusão da análise dos elementos de natureza técnica, ainda 
que sobre estes realize eventuais sugestões de atuação, se adotará a premissa de que a 
autoridade competente, através de sua assessoria técnica-administrativa municiou-se 
dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da 
Administração, observando os requisitos legalmente impostos” 
 
Em razão de o Gestor não ter trazido fatos novos quanto a este item, mantem-se a análise 
do Controle Interno sobre o item da constatação registrada acima, no campo ‘fato’. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Implantar controles, rotinas ou procedimentos para verificação 
tempestiva da legalidade das contratações realizadas por intermédio de dispensa de 
licitação. 
 
Recomendação 2: Em razão da vedação constante no 4º, § 3º, da Lei n.º 9.958, de 20 de 
dezembro de 1994, elaborar plano de ação objetivando a substituição do pessoal 
contratado para dar apoio ao PARFOR por servidores efetivos e, no caso de atividades 
que não sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos da Ufra,  
avaliar a necessidade de contratação, via licitação, de empresa para prestação de serviços 
de fornecimento de mão de obra, na forma do Decreto n.º 2.271, de 07 de julho de 1997. 
 
 
2.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 
Prestação de contas do contrato n.º 08/2016 sem documentos comprobatórios da 
realização dos gastos no valor de R$ 402.824,10. 
 
Fato 
 
O Contrato nº 08/2016, firmado em 06 de junho de 2016, entre a Ufra e a Fundação de 
Amparo ao Desenvolvimento da Pesquisa - FADESP, conforme a Dispensa de Licitação 
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n.º 2006/2016 com fundamento no inciso XIII, do art. 24, da Lei n.º 8.666/93, estabelece 
em sua cláusula terceira o valor global de R$ 690.555,60 para os serviços contratados, 
correspondente a doze parcelas mensais de R$ 57.546,30. O valor contratado para os 
serviços foi definido pela FADESP na proposta para prestação de serviços nº 102158, de 
28 de dezembro de 2015. 
 
Cabe destacar que consta no processo apenas a Proposta n.º 102158, em valor global de 
R$ 690.555,60 e mensal de R$ 57.546,30, sem detalhamento dos custos formadores do 
preço. 
 
Em atendimento a Solicitação de Auditoria, a Ufra apresentou, durante o período dos 
trabalhos de campo da presente auditoria, o detalhamento da Proposta conforme a seguir: 
 
Quadro: Proposta n.º 102158 – Detalhamento Orçamentário 

Cargo 
Salário 
Bruto 

Subtotal 
Encargos e 
Fundo de 
Rescisão 

Vale 
Transp. 

PPRA 
/PCMSO 

Ajuda 
de 

Custo 

Seguro 
de Vida 

Total 
Mensal 

Aux. 
Adm I 

1.078,73 1.078,73 873,77 275,28 50,00 167,40 3,00 2.448,18 

Assist
Adm. 

1.682,85 8.414,26 6.815,55 1.195,14 250,00 837,00 15,00 17.526,96 

Téc. 
Nív. 
Sup. 

1.853,31 3.706,62 3.002,37 317,60 100,00 334,80 6,00 7.467,39 

Total  13.199,62 10.691,69 1.788,02 400,00  24,00 27.442,53 
Equipe Técnica Especializada 27.442,53 
Diárias (R$ 177,00 X 42,25) 7.477,52 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (Ticket Alimentação, Plano) 1.806,80 
Passagens (Diversos Municípios – Média Mensal) 6.371,50 
Auxílio Transporte/Ajuda de Custo (R$ 100,00 – Média) 5.816,00 
Custos Operacionais 8.631,95 

TOTAL/MÊS 57.546,30 
Total geral – 12 meses 690.555,54 

Fonte: Ufra/FADESP 
 
Foram apresentadas, durante o exercício de 2016, sete prestações de contas, referentes 
aos meses de junho a dezembro de 2016, com valores individuais de R$ 57.546,30, 
contudo, sem estarem acompanhadas dos documentos comprobatórios da efetiva 
realização dos gastos pela FADESP, que no período totalizaram R$ 402.824,10. 
 
Conforme § 2º, do art. 11, do Decreto n.º 7.423, de 31 de dezembro de 2010, que 
regulamenta a Lei n.º 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre as relações 
entre as instituições federais de ensino superior e as fundações de apoio, a prestação de 
contas deverá ser instruída com os demonstrativos de receitas e despesas, cópia dos 
documentos fiscais da fundação de apoio, relação de pagamentos discriminando, no caso 
de pagamentos, as respectivas cargas horárias de seus beneficiários, cópias de guias de 
recolhimentos e atas de licitação. 

Conforme item 5.1 do Contrato n. º 08/2016, incisos III e IV, a FADESP, entre outras, 
possui as seguintes obrigações:  
 
“III) Responsabilizar-se pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuições e outros 
encargos provenientes da presente contratação, apresentando os respectivos 
comprovantes ao setor competente da Contratante; 
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IV) Responsabilizar-se pela contratação, fiscalização e pagamento dos profissionais, 
previamente selecionados pela coordenação do projeto, exigindo dos seus responsáveis 
diretos lista de frequência mensal, com horário de entrada e saída, a serem 
encaminhados à Coordenação da UFRA;” 
 
Nem o disposto no Decreto n.º 7.423/2010, nem o disposto no Contrato foram atendidos 
pela FADESP nas prestações de contas apresentadas. 

Observou-se que, reiteradamente, a cada prestação de contas mensal, consta despacho da 
Coordenação do PARFOR na Ufra atestando que os serviços foram prestados de acordo 
com o Contrato n.º 08/2016, contudo em razão da ausência de documentos de 
comprovação da aplicação dos recursos pela FADESP, fica prejudica a regularidade das 
mesmas. 
 
Com isso, não se sabe, por exemplo, como foram aplicados os seguintes valores mensais, 
conforme detalhamento orçamentário apresentado pela própria FADESP: 
 
a) Equipe Técnica Especializada – Valor de R$ 27.442,53: não é informado quem são os 
contratados, folhas de frequência atestando a efetiva prestação dos serviços, comprovação 
dos pagamentos de salários, recolhimento dos respectivos encargos e demais formadores 
dos custos, entre outros; 
 
b) Diárias – R$ 7.477,52: não é informado quem recebeu, destino do afastamento, 
comprovantes de pagamento, entre outros; 
 
c) Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (Ticket Alimentação, Plano) – Valor de R$ 
1.806,80: não é informado quem foram os beneficiários, que plano é este informados na 
proposta, comprovantes de pagamento, entre outros; 
 
d) Passagens – Valor de R$ 6.371,50: não há informações se foram terrestres, aéreas ou 
fluviais, quem se deslocou, comprovante dos deslocamentos, comprovantes de aquisição 
das passagens, entre outros; 
 
e) Auxílio Transporte/Ajuda de Custos – Valor de R$ 5.816,00: não há informações sobre 
os beneficiários do auxílio transporte e das ajudas de custos, comprovação dos 
pagamentos, entre outros, e 
 
f) Custos Operacionais Valor de R$ 8.631,95: não há informações sobre os itens 
formadores deste custo, se estão compatíveis com os custos da FADESP para a execução 
do contrato, entre outros. 
 
Cabe registrar que os recurso repassados à FADESP não foram movimentados em conta 
específica na forma do art. 4º-D da Lei nº 8.958/94, impossibilitando a verificação da 
aplicação dos mesmos via extrato bancário. 
 
Diante da falta de evidenciação do uso dos recursos pela FADESP, bem como, diante dos 
pagamentos realizados pela Ufra sem respaldo documental que demonstre a regularidade 
dos mesmos, conclui-se que, na execução do Contrato n.º 08/2016, não houve a 
comprovação da aplicação do valor de R$ 402.824,10, referente as transferências mensais 
realizadas a FADESP no valor de R$ 57.546,30, no período de junho a dezembro de 2016. 
  
##/Fato## 

Causa 
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Ausência de controles, rotinas ou procedimentos para análise de prestações de contas de 
contratos/convênios firmados com fundações de apoio. 
 
A Coordenação do PARFOR da Ufra atesta indevidamente, em razão da falta de 
comprovação documental, que os serviços foram prestados de acordo com o Contrato n.º 
08/2016 e a Pró-Reitoria Adjunta de Administração e Finanças da Ufra autoriza os 
pagamentos.  
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 165/2017 - Gabinete da Reitoria, de 19 de maio de 2017, a 
Universidade Federal Rural da Amazônia – Ufra encaminha o Memorando nº 49/2017 – 
PROAF, contendo a seguinte manifestação: 
 
“Sobre a prestação de contas referente ao Contrato com a Fundação, as parcelas mensais 
eram liberadas após o ateste das Notas Ficais pelo fiscal da avença, indicando que os 
serviços haviam sido efetivamente prestados. 
 
Os serviços se concentravam, em sua essência ao pagamento de apoio administrativo, 
diárias, passagens e ajuda de custos. Os relatórios mensais apresentados de fato não 
acompanharam a comprovação dos gastos. Ocorre que a vigência do Contrato iniciou em 
12 de junho de 2016, pelo prazo de 12 meses, estando o mesmo  vigente, razão pela qual 
não foi apresentada  a Prestação de Contas final, com os relatórios correspondentes.  
 
Porém, instamos a FADESP para apresentar os documentos comprobatórios de 
pagamentos, a qual nos encaminhou as comprovações referentes aos   meses de outubro, 
novembro e dezembro 2016, a título de amostragem. (Anexo III). 
 
Diante de todo o exposto, reiteramos a boa-fé desta universidade quanto a instrução dos 
procedimentos de contratação, sendo certo, que nos acautelamos junto a unidade jurídica, 
para saber da possibilidade legal das contratações. Por outro lado, como dito alhures, há 
que se ressaltar, que os recursos foram rigorosamente empregados nos objetos pactuados, 
alcançado as metas almejadas, dentro dos preceitos de economicidade e isonomia, 
privilegiando sobremaneira, o interesse público.”  
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação, o Gestor, entre outras, reconhece que os relatórios mensais 
apresentados pela FADESP de fato não estavam acompanhados da comprovação dos 
gastos, justificando que em razão de o contrato ainda está vigente ainda não havia sido 
apresentada a prestação de contas final com os relatórios correspondentes. 
 
Foi encaminhada em anexo a manifestação, a título de amostragem, o que seriam 
documentos comprobatórios de pagamentos referentes aos meses de outubro a dezembro 
de 2016, cabendo destacar que não existem evidências de que tais documentos já tenham 
sido objeto de análise por parte da Ufra. 
 
Os documentos encaminhados foram os seguintes, conforme descrição contida no Memo. 
n. º 69/2017-PARFOR/PROEN, de 18 de maio de 2017: 

• Frequência dos funcionários no período de outubro a dezembro;  
• Notas fiscais de outubro a dezembro de 2016 para pagamento de serviço prestado; 
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• Solicitações enviadas para a FADESP para pagamento de passagens e diárias, 
período de outubro a dezembro de 2016, e 

• Relatório de atividades do PARFOR de outubro a dezembro.  

Destaca-se que não cabe a este Órgãos de Controle Interno a realização de análise prévias 
de prestações de contas de contratos/convênios firmados entre IFES e fundações de apoio, 
contudo verificou-se, dentre os documentos apresentados, a existência de quadros 
demonstrativos dos gastos realizados pela FADESP nos meses de outubro a dezembro de 
2016, cujos valores são diferentes dos constantes nos documentos denominados 
“Relatório Final de Execução”, referentes ao mesmo período, antes apresentados à Ufra 
como parte integrante das prestações de contas parciais, evidenciando que os pagamentos 
realizados à FADESP foram incompatíveis com as despesas supostamente realizadas na 
execução do contrato n.º 08/2016. 
 
Ressalta-se que, conforme já registrado, que os recurso repassados à FADESP não foram 
movimentados em conta específica na forma do art. 4º-D da Lei nº 8.958/94, 
impossibilitando o monitoramento da movimentação dos recursos via extrato bancário. 
 
Diante ao exposto, embora tenham sido apresentados documentos que possam vir a 
comprovar a aplicação dos recursos, conforme análise a ser realizada pela Ufra, ainda não 
resta comprovada a aplicação do valor de R$ 402.824,10, referente as transferências 
mensais realizadas a FADESP no valor de R$ 57.546,30, no período de junho a dezembro 
de 2016.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Solicitar da Fundação de Amparo ao Desenvolvimento da Pesquisa - 
FADESP a comprovação da aplicação dos recursos na execução do contrato n.º 08/2016, 
com o intuito de emissão, pelo setor responsável pela análise das prestações de contas dos 
contratos firmados com as fundações de apoio, de parecer conclusivo sobre a suficiência 
da documentação e legalidade dos pagamentos, providenciando o ressarcimento do todo 
ou de parte dos valores repassados à fundação, caso verificada alguma desconformidade. 
 
 
3 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    

3.1 REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS            

3.1.1 CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS                     

3.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Controles internos na área de gestão de pessoas.  
 
Fato 
 
Conforme definição constante na Instrução Normativa TCU nº 63, de 01 de setembro de 
2010, controles internos correspondem ao “conjunto de atividades, planos, métodos, 
indicadores e procedimentos interligados, utilizado com vistas a assegurar a 
conformidade dos atos de gestão [...]”. 
 
Dessa forma, os exames foram efetuados com o objetivo de avaliar a capacidade dos 
controles internos instituídos na Ufra de minimizar riscos e evitar falhas e irregularidades 
na área de gestão de pessoas, tendo como parâmetro os seguintes processos e atividades 
da área: processos para a concessão de pagamento de retribuição por titulação - RT e 
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processos para identificar e tratar casos de acumulação de cargos, empregos e funções 
públicas. 
 
Inicialmente foi submetido à unidade o Questionário de Avaliação de Controles Internos 
(QACI) – Gestão de Pessoas e realizada entrevista com a área para conhecer a estrutura 
e os processos internos. Como resultado da análise do QACI e dos processos de 
pagamento de RT e de tratamentos de casos de acumulação de cargos, verificou-se que 
os controles internos na área de gestão de pessoas da Ufra encontram-se em nível básico3, 
em função principalmente dos seguintes aspectos: 
 
Formalização da estrutura, procedimentos e rotinas  
Verificou-se a inexistência de definição formal, no Regimento Geral da Ufra, da estrutura 
e atribuições da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP, além de ausência de 
normas e procedimentos formalmente estabelecidos para a execução das principais 
atividades da área de gestão de pessoas. 
 
Essa ausência de normatização/formalização das atribuições da PROGEP, dificulta 
identificar e atribuir as responsabilidades de cada divisão/seção da PROGEP, aumentando 
os riscos de que os processos da área sejam executados sem a observância da legislação 
de pessoal, o que será tratado em item específico deste Relatório de Auditoria. 
 
Processos da área de pessoal 
As análises efetuadas quanto aos processos da área identificaram pagamentos de RT em 
valores superiores aos devidos, bem como sem a apresentação do devido diploma de 
conclusão de curso. Além disso, foram verificados casos de acumulação indevida de 
cargos, empregos ou funções públicas, com a identificação de casos de servidores 
exercendo cargos inacumuláveis ou com jornadas incompatíveis, bem como caso de 
servidor com dedicação exclusiva exercendo indevidamente outro cargo público. Essas 
ocorrências indicam a necessidade de aperfeiçoamento dos controles internos quanto a 
esses processos, o que será tratado em itens específicos deste Relatório de Auditoria. 
 
Controle de frequência  
A Ufra informa, em resposta ao QACI, que há controle formal de frequência efetuado por 
meio de folha de ponto manual, entretanto, informa também que esses controles 
apresentam fragilidades que demandam aprimoramento.  
 
Sobre o fato, considerando a existência de indícios de servidores acumulando cargos 
públicos com carga horária superior a 60 horas semanais, conforme registrado em item 
específico deste Relatório de Auditoria, os riscos decorrentes dessa sistemática de 
controle devem ser considerados pela Unidade. Assim, é recomendável que a Ufra avalie 
a suficiência do controle de frequência estabelecido e, se for o caso, efetue o 
aprimoramento desse controle de frequência. 
 
Sistemas e controles informatizados 
Também em resposta ao QACI, a Ufra informa que não realiza, por meio de sistema 
informatizado de gestão de pessoas, monitoramento de informações relevantes sobre a 
força de trabalho, como por exemplo, índice de absenteísmo, índice de rotatividade e 
projeções de aposentadorias, esclarecendo que inexiste sistemas e controles 
informatizados quanto a esses aspectos. 
 

                                                 
3 Em escala que possui os seguintes níveis: inicial, básico, intermediário, aprimorado e avançado, conforme 
definição constante no Acórdão TCU nº 568/2014-Plenário. 
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O controle sobre essas informações é importante para que a Unidade avalie o retorno de 
sua política de gestão de pessoas, bem como para subsidiar sua tomada de decisões, assim, 
é recomendável que a Ufra avalie a viabilidade de instituir esses controles informatizados. 
 
Quanto ao tratamento de riscos, cabe registrar que a política de gestão de riscos da Ufra 
está em processo de aprovação, sendo verificado que por meio da Resolução “ad 
referendum” nº 174, de 09 de maio de 2017, o Presidente do Conselho Universitário da 
Ufra submeteu a Política de Gestão de Riscos da Ufra à aprovação.   
   
##/Fato## 

3.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência de definição da estrutura, atribuições e responsabilidades da PROGEP no 
Regimento Geral da Ufra e de normatização dos procedimentos de execução das 
principais atividades da área. 
 
Fato 
 
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP foi criada por meio da Resolução nº 60, 
de 28 de julho de 2013, do Conselho Universitário da Ufra, que dividiu a antiga Pró-
Reitoria de Planejamento e Gestão - PROPLAGE em três Pró-Reitorias: Pró-Reitoria de 
Administração e Finanças – PROAF, Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 
Institucional – PROPLADI e PROGEP. 
 
Entretanto, passados mais de três anos da criação da PROGEP, e das demais Pró-
Reitorias, não houve alteração no Regimento Geral da Ufra de forma a estabelecer a 
estrutura, atribuições e reponsabilidades dessas Pró-Reitorias. 
 
Cabe destacar que, conforme informado pela Ufra no Ofício nº 130/2017-GR/UFRA, a 
revisão do Estatuto e do Regimento Geral da Ufra precede, obrigatoriamente, a 
elaboração e aprovação de quaisquer Regimentos Internos específicos de Pró-Reitorias. 
Dessa forma, a ausência de revisão do Regimento Geral da Ufra dificulta a elaboração do 
Regimento Interno da PROGEP. 
 
Nesse sentido, questionada quanto ao documento formal que aprovou a estrutura da 
PROGEP, a Ufra informou que até o momento a PROGEP não dispõe de regulamento 
formalmente instituído que apresente estrutura e atribuições. Foi informado também que 
o Regimento Interno e a estrutura organizacional da PROGEP ainda estão em fase de 
elaboração, mas que na prática a PROGEP está organizada com uma Superintendência e 
sete divisões/seções: Divisão de Saúde e Qualidade de Vida; Seção de Cadastro; Seção 
de Direitos e Deveres; Divisão de Capacitação e Desenvolvimento; Seção Financeira; 
Secretaria de Apoio Administrativo; e Divisão de Concurso e Admissão. 
 
Considerando a inexistência de previsão no Regimento Geral da Ufra dessa estrutura da 
PROGEP e suas atribuições, bem como a inexistência de Regimento Interno da PROGEP 
ou de documento formal que estabeleça as competências de cada uma de suas 
divisões/seções e chefias, não é possível identificar com clareza as competências dessas 
divisões/seções em cada um dos processos geridos pela PROGEP e suas reponsabilidades 
no caso concreto.  
 
Verifica-se, ainda, que não há rotinas formalmente estabelecidas para a execução das 
atividades da área de gestão de pessoas. Sobre o fato, a Ufra informa em reposta ao 
questionário de avaliação de controles internos que estão sendo elaboradas as normas e 
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procedimentos para a execução das principais atividades envolvidas na área de gestão de 
pessoas. 
 
Ainda em resposta ao questionário de avaliação de controles internos, a Ufra informou 
que há necessidade de finalização e aprovação do Regimento Interno da Unidade para 
que seja estabelecida responsabilidade clara pelo planejamento, aprovação, execução e 
avaliação das práticas de gestão de pessoas. 
 
A ausência de procedimento formalmente estabelecidos (normas, manuais, etc) a serem 
observados para a execução das principais atividades da área de gestão de pessoas, aliada 
à ausência de estabelecimento de atribuições no Regimento Geral da Ufra, aumenta o 
risco de que as atividades da área sejam executadas com falhas ou sem a observância da 
legislação pertinente.  
 
Nesse sentido, as análises realizadas na área de gestão de pessoas demonstraram que os 
seus controles internos necessitam de aperfeiçoamento, tento em vista a ocorrência de 
situações em desconformidade com a legislação da área. Dessa forma, conforme será 
relatado em constatação específica deste Relatório de Auditoria, a Ufra apresentou 
fragilidades referentes aos controles internos utilizados para tratar situações de 
acumulação de cargos, havendo casos de servidores da Ufra com dedicação exclusiva 
exercendo indevidamente outro cargo público e casos de servidores exercendo cargos 
inacumuláveis ou com jornadas incompatíveis. 
 
Foram identificadas também falhas referentes ao procedimento de cadastro de servidores 
nomeados, sendo constatado que embora os servidores tivessem sido nomeados para a 
Classe A, o registro foi feito erroneamente no Siape na Classe B ou C, ocasionando 
pagamentos indevidos, o que também será relatado em constatação específica deste 
Relatório de Auditoria.  
 
Neste último caso, como não há normatização dos procedimentos a serem seguidos, bem 
como não constam as atribuições da PROGEP e de sua estrutura interna no Regimento 
Geral da Ufra, não é possível avaliar com precisão se o processo de nomeação obedeceu 
a todos procedimentos necessários e se recebeu todas as autorizações requeridas de forma 
a minimizar a possibilidade de ocorrência da falha.   
 
Acrescente-se que a devida definição das atribuições se torna relevante principalmente 
em processos como os de concessão de retribuição por titulação, em que há, em alguns 
casos, a participação de instância externa à PROGEP no processo de concessão, qual seja, 
a Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD. 
 
Essas situações evidenciam que os controles internos estabelecidos na área de gestão de 
pessoas necessitam de aperfeiçoamento, bem como evidenciam a necessidade de que a 
estrutura e atribuições da PROGEP, assim como das demais Pró-Reitoria criadas por meio 
da Resolução CONSUN nº 60/2013, estejam devidamente definidas no Regimento Geral 
da Ufra.  
 
  
##/Fato## 

Causa 
 
O Regimento Interno do Conselho Universitário da Ufra - CONSUN estabelece em seu 
art. 5º, IV, que compete ao CONSUN “Propor e aprovar a reforma do Regimento Geral 
da UFRA, através da convocação de comissão paritária dos segmentos representativos 
da comunidade”.  
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Entretanto, embora a Resolução CONSUN nº 60/2013 tenha criado a Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas – PROGEP, a Pró-Reitoria de Administração e Finanças – PROAF e 
a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – PROPLADI, até o 
momento não houve alteração do Regimento Geral da Ufra para estabelecer formalmente 
a estrutura e atribuições dessas Pró-Reitorias, fragilizando seus controles internos pela 
atuação informal dos setores que atualmente compõem essas Pró-Reitorias.  
 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 165/2017 – Gabinete da Reitoria, de 19 de maio de 2017, a 
Universidade Federal Rural da Amazônia – Ufra encaminha o Memorando nº 100/2017-
PROGEP/UFRA, contendo a seguinte manifestação: 
 
“A PROGEP tem sistematicamente feito reuniões com os gerentes das unidades e seus 
servidores para construir o novo organograma, definir as atribuições de cada unidade e 
suas responsabilidades. Contudo, apesar do esforço da PROGEP em elaborar sua 
estrutura e atribuições, a UFRA ainda estuda a revisão dos seu Estatuto e Regimento 
Geral, isso acaba por dificultar o andamento da finalização e aplicação da nova estrutura. 
Todavia, apresentamos minuta (em anexo) com o organograma e as atribuições que esta 
Pró-reitoria de Gestão de Pessoas pretende aprovar. 
 
Quanto a normatização dos procedimentos, a UFRA, por meio da Pró-reitoria de Gestão 
de Pessoas/DCAD, iniciou em 2017 um programa Institucional de Mapeamento de 
Processos. O primeiro a dar início foi a PROGEP, e contou com a participação da 
Assessora Técnica de Qualidade da Fundação Hemopa e Coordenadora Executiva do 
GESPÚBLICA, Lígia Garcia do Carmo, que em meados de fevereiro de 2017 ministrou 
a 1ª Oficina de Mapeamento de Processos. Dessa primeira oficina, foi iniciado um plano 
de trabalho, no método G.U.T, associado à Técnica de Moderação por Cartelas ou 
Visualização Móvel, onde cada gerência tem trabalhado no mapeamento dos processos 
vinculados ao seu setor. Entretanto, dada a complexidade desse tipo de ação, percebeu-se 
a necessidade da contratação de um colaborador eventual, solicitação feita no processo 
23084.035750/2017-47, cópia em anexo, para acompanhar mais de perto essa 
formalização, já que a PROGEP tem um alto volume de demandas e não dispõe de um 
quantitativo de servidores capaz de atender satisfatoriamente todos os serviços 
solicitados. Dessa forma, a PROGEP com a homologação do concurso público para 
provimento de servidores Técnico-administrativos, edital 02/2017, publicado no DOU n° 
19 de 26/01/2017, seção 3, pag. 58 a 68, tem recebido novos servidores e na medida do 
possível avançado na composição do Mapeamento.” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação da PROGEP confirma a ausência das normatizações, tanto no que se 
refere à ausência de definição no Regimento Geral da Ufra de sua estrutura e atribuições, 
quanto no que se refere à ausência de normatização dos procedimentos na área de gestão 
de pessoas. 
 
Entretanto, quanto à ausência de previsão da estrutura e atribuições da PROGEP no 
Regimento Geral da Ufra, cabe analisar que a alteração do Regimento Geral é de 
competência do Conselho Universitário da Ufra, nos termos do art. 5º, IV, do Regimento 
Interno desse Conselho.  
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Importa destacar que a ausência de alteração do Regimento Geral faz com que os setores 
atualmente existentes na PROGEP atuem informalmente, fragilizando os controles 
internos da área, além de inviabilizar a elaboração do Regimento Interno da PROGEP 
que depende inicialmente da alteração do Regimento Geral da Ufra. 
 
No que se refere à ausência de normatização dos procedimentos na área de gestão de 
pessoas da Ufra, a PROGEP informa que está adotando providências no sentido de 
mapear os processos da área, e apresenta documentação referente ao início desse processo 
de mapeamento.  
 
O mapeamento de processos é providencia relevante e ajudará na definição dos 
procedimentos da área. Entretanto, é necessário a efetiva normatização de rotinas e/ou 
procedimentos para a execução das principais atividades envolvidas na área de gestão de 
pessoas, visto que a análise efetuada na área identificou falhas nos registros efetuados no 
sistema Siape e insuficiência dos controles de acumulação de cargos, situações que 
evidenciam a necessidade de estabelecimento de rotinas bem definidas para mitigar riscos 
dessa natureza.  
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Adotar providências com vistas à alteração do Regimento Geral da 
Ufra, de forma que sejam formalmente definidas a estrutura e atribuições da PROGEP, 
da PROAF e da PROPLADI, criadas por meio da Resolução nº 60, de 28 de julho de 
2013, do Conselho Universitário da Ufra. 
 
Recomendação 2: Formalizar rotinas/procedimentos para a execução das principais 
atividades envolvidas na área de gestão de pessoas da Ufra, de forma a reduzir os riscos 
das atividades da área. 
 
 
3.1.2 VENCIMENTO E REMUNERAÇÃO                       

3.1.2.1 INFORMAÇÃO 
 
Análise dos processos de concessão de retribuição por titulação. 
 
Fato 
 
Para a análise da concessão e pagamento de retribuição por titulação - RT aos servidores 
da Ufra, foram selecionadas por amostragem aleatória os processos e pastas funcionais 
de 46 servidores que receberam retribuição por titulação durante o exercício de 2016, 
extraídos de uma relação de 108 servidores informados pela Ufra como tendo processos  
de RT formalizados em 2016, sendo verificado que a Ufra incluiu nessa relação os 
servidores que tiveram processos formalizados em função de nomeação no exercício de 
2016, os que tiveram processos formalizados em função de progressão funcional no 
exercício, com consequente alteração do vencimento e da RT, e também servidores não 
enquadrados nessas situações.  
 
Do total de 46 servidores analisados, 33 correspondem a servidores nomeados no 
exercício de 2016 e treze correspondem a servidores nomeados entre os exercícios de 
2013 a 2015. 
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Em análise às pastas funcionais, processos e consultas realizadas no sistema SIAPE, 
referentes aos servidores nomeados em 2016, não foram identificadas divergências 
quanto aos valores pagos. 
 
Entretanto, a análise efetuada quanto aos servidores nomeados entre 2013 e 2015 
identificou, para doze servidores (92%), a ocorrência de pagamentos de retribuição por 
titulação em valores superiores aos devidos, com efeitos financeiros em 2016, conforme 
será relatado em constatação específica deste Relatório de Auditoria. 
    
##/Fato## 

3.1.2.2 CONSTATAÇÃO 
 
Concessão de retribuição por titulação sem a apresentação do diploma de conclusão 
de curso por parte dos servidores. 
 
Fato 
 
O art. 17 da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, instituiu a Retribuição por 
Titulação - RT, estabelecendo que a retribuição é devida ao docente integrante do Plano 
de Carreiras e Cargos de Magistério Federal em conformidade com a Carreira, cargo, 
classe, nível e titulação comprovada. 
 
Em análise às pastas funcionais dos servidores que recebem retribuição por titulação, foi 
verificado que para quinze servidores a concessão de retribuição por titulação foi efetuada 
sem a apresentação do diploma de conclusão de curso por parte dos servidores, constando 
nos processos outros documentos, tais como atas e declarações emitidas pelas Instituições 
de Ensino Superior. 
 
A seguir seguem listados os servidores que recebem retribuição por titulação, mas que 
não foi identificado nos documentos a presentados o diploma de conclusão de curso: 
 
Quadro: Servidores sem identificação de diploma 

Servidores (CPF) 
***.717.530-** 
***.435.024-** 
***.031.878-** 
***..951.592-** 
***.719.012-** 
***.298.022-** 
***.293.852-** 
***.764.382-** 
***.388.902-** 
***.397.102-** 
***.158.748-** 
***.906.782-** 
***.222.762-** 
***.722.102-** 
***.004.122-** 

Fonte: Pastas funcionais entregues e respostas às SA 201700833/18 e 20. 
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Além desses quinze servidores, não foram apresentadas as pastas funcionais dos 
servidores de CPF nº ***.247.102-**, ***.099.322-** e ***.977.982-**, para os quais 
não é possível fazer uma análise conclusiva quanto à entrega do diploma. 
 
Entretanto, esse procedimento adotado pela Ufra para a concessão de RT está em 
desconformidade com o art. 17 da Lei nº 12.772/2012, que exige a comprovação da 
titulação para o recebimento de RT. Cabe ressaltar que esse entendimento é corroborado 
pelo Ofício Circular nº 818/2016-MP, de 09 de dezembro de 2016, e pelo Acórdão TCU 
nº 11.374/2016 – 2ª Câmara, que estabelecem a obrigatoriedade de exigência de 
apresentação do diploma de conclusão de curso como requisito para o pagamento da 
retribuição por titulação. 
    
##/Fato## 

Causa 
 
Procedimento interno adotado na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas-PROGEP, que 
possibilitava a concessão de retribuição por titulação com base na apresentação de atas e 
declarações emitidas pelas Instituições de Ensino Superior. 
 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Memorando nº 72/2017-PROGEP/UFRA, de 04 de maio de 2017, a 
Universidade Federal Rural da Amazônia – Ufra apresenta a seguinte manifestação: 
 
“A esse respeito informamos que seguíamos às orientações do Ofício circular nº 08/2014-
MEC/SE/SAA, no qual autorizava a instituições vinculadas ao Ministério da Educação 
aceitarem como comprovação do grau de Mestre ou doutor a Ata conclusiva, consignada 
como aprovado, sem ressalvas. 
 
Contudo, na posse, a PROGEP exigia que o servidor assinasse uma declaração (modelo 
em anexo) para que apresentasse o Diploma no prazo de 90 (noventa) dias a contar da 
data da declaração. Nos casos da concessão da Retribuição por Titulação-RT, após a 
posse, a PROGEP seguia os entendimentos da Comissão Permanente de Pessoal Docente 
– CPPD, no qual analisava os documentos apresentados e despachava à PROGEP, por 
meio de processo administrativo, concedendo a RT.” 
 
“Após tomarmos ciência do Ofício Circular nº 818/2016, acerca do Acórdão nº 
11.374/2016-TCU-2ª Câmara, do Tribunal de Contas da União-TCU, sobre a obrigação 
da apresentação do Diploma de conclusão de curso para o recebimento da Retribuição 
por Titulação, esta PROGEP publicou Nota (em anexo) no site da UFRA para 
apresentação imediata dos Diplomas que porventura estiverem pendentes. ” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Ufra informa em sua manifestação que seguia as orientações do Ofício Circular nº 
08/2014-MEC/SE/SAA o qual, segundo entendimento da Unidade, autorizava as 
instituições vinculadas ao Ministério da Educação a aceitarem como comprovação do 
grau de Mestre ou Doutor a ata conclusiva, consignada como aprovado, sem ressalvas. 
Informa, ainda, que no momento da posse exigia que o servidor assinasse uma declaração 
para que apresentasse o diploma no prazo de 90 dias.  
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No que se refere à concessão de retribuição por titulação após a posse, a PROGEP informa 
que seguia os entendimentos da Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD que 
analisava os documentos apresentados e despachava à PROGEP. 
 
Em que pesem os esclarecimentos apresentados, cabe analisar que nos termos do Ofício 
Circular nº 08/2014-MEC/SE/SAA poderão ser aceitos outros documentos como 
comprovantes do grau de Mestre ou Doutor para fins de ingresso e desenvolvimento dos 
servidores, não havendo, entretanto, previsão em relação à concessão de vantagens. Dessa 
forma, o entendimento da Ufra quanto ao referido Ofício foi equivocado. 
 
Ressalte-se que a necessidade de apresentação do devido diploma de conclusão de curso 
para a concessão de retribuição por titulação foi ratificada pelo Acórdão TCU nº 
11.374/2016 – 2ª Câmara.  
 
Nesse sentido, a Ufra informa que ao tomar conhecimento do Ofício Circular nº 
818/2016-MP publicou a NOTA nº 28/PROGEP/UFRA, de 16 de dezembro de 2016, 
dirigida aos servidores docentes da Instituição. Verifica-se que a referida Nota assim 
dispõe: 
 
“01-É obrigatório a apresentação do Diploma de Conclusão de curso como Requisito 
para seu pagamento, em cumprimento aos arts. 17 e 18 da Lei 12.772, de 28 de dezembro 
de 2012; 
02-O Tribunal de Contas da União – TCU, exarou o Acórdão nº 11374/2016-TCU-2° 
Câmara (Proc. TC009.095/2015-2) tratando especificamente sobre a referida obrigação 
em seu item 9.2. 
03-A PROGEP informa ainda, que irá rever os pagamentos de Retribuição por Titulação, 
no sentido de atender a legislação. Aqueles que até a presente data não apresentaram 
seus diplomas, que o faça imediatamente, para que não fiquem prejudicados.” 
 
Posteriormente, em de 22 de dezembro de 2016, foi publicado um complemento da 
referida Nota, nos seguintes termos: 
 
“A partir dessa data, fica imediatamente suspenso o procedimento de autorização de 
pagamento da retribuição por titulação - RT mediante apresentação de outro documento 
que não o diploma de conclusão do curso, exigido nos arts. 17 e 18 da Lei 12.772/2012; 
 
Está instituído o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para apresentação do diploma dos 

servidores que já recebem a RT sem o citado documento, e suspenda o pagamento dessa 
parcela no caso daqueles que não atenderem à solicitação, dispensada a reposição dos 
valores indevidamente recebidos de boa-fé pelos beneficiários, consoante súmula TCU 
249.” (Original sem grifos) 
 
Considerando que a Ufra concedeu o prazo de 180 dias para a apresentação do diploma 
pelos servidores, os casos analisados ainda estão dentro do citado prazo. Entretanto, é 
necessário que a Ufra levante todos os servidores que estão nessa situação e estabeleça 
procedimentos efetivos para a cobrança da entrega dos diplomas no prazo estabelecido, 
bem como para a suspensão do pagamento dos que não atenderem à solicitação. 
 
Além disso, é necessário que a Ufra efetivamente altere os procedimentos internos 
utilizados para a concessão de RT, tanto no que se refere à concessão decorrente da 
análise efetuada pela PROGEP no momento da posse, quanto no que se refere à concessão 
decorrente da análise efetuada pela CPPD, a fim de que não seja mais concedida RT sem 
o devido diploma. 
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##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Efetuar o levantamento de todos os servidores para os quais houve a 
concessão de retribuição por titulação com base em atas e declarações, sem a apresentação 
do devido diploma de conclusão de curso e, após encerrado o prazo de 180 dias de que 
trata a NOTA nº 28/PROGEP/UFRA, suspender o pagamento da retribuição por titulação 
aos servidores que não apresentarem o diploma. 
 
 
3.1.2.3 CONSTATAÇÃO 
 
Pagamento de retribuição por titulação e vencimento básico em desconformidade 
com a classe e nível do servidor. 
 
Fato 
 
Em análise aos processos e pastas funcionas de 46 servidores que receberam retribuição 
por titulação durante o exercício de 2016, verificou-se que para doze desses servidores o 
pagamento da retribuição por titulação e do vencimento básico ocorreu em 
desconformidade com a classe e nível na qual os servidores se encontravam, ocasionando 
pagamentos a maior a esses servidores.  
 
No caso, cotejando as informações constantes nas fichas financeiras dos servidores no 
SIAPE com as respectivas pastas funcionais, constatou-se que, embora esses servidores 
tivessem sido nomeados para a Classe A da carreira do Magistério Superior, conforme 
consta em suas respectivas portarias de nomeação, o registro dos servidores no SIAPE foi 
efetuado na Classe B ou C. Como consequência, os servidores passaram a receber o valor 
da retribuição por titulação e do vencimento básico a maior, correspondentes às Classes 
B ou C em vez da Classe A, situação que perdurou desde o ingresso do servidor no órgão 
até o exercício 2017, em alguns casos. 
 
Dessa forma, desde o início do seu efetivo exercício na Ufra os servidores em questão 
receberam a retribuição por titulação e o vencimento básico em valores superiores aos 
efetivamente devidos, sendo que os seus cadastros no SIAPE, e consequentes 
pagamentos, somente foram corrigidos entre os exercícios de 2015 e 2017, conforme 
detalhado na tabela a seguir: 
 
Quadro: Relação de servidores 

CPF do 
servidor 

Portaria de 
nomeação 

Classe/nível constante 
na portaria de 
nomeação 

Classe/nível na qual o 
servidor foi 

cadastrado no SIAPE 

Mês/ano em que o 
cadastro do servidor foi 
corrigido no SIAPE4 

***.764.382-** 737, de 
02/06/2014 

Classe A – Assistente 
A1 com DE 

Classe B – Assistente 1 
com DE 

Setembro/2015 

***.951.592-** 900 de 
25/06/2014 

Classe A – Assistente 
A1 com DE 

Classe B – Assistente 1 
com DE 

Dezembro/2015 

***.307.252-** 512 de 
15/04/2014 

Classe A – Assistente 
A1 com DE 

Classe B – Assistente 1 
com DE 

Fevereiro/2016 

***.027.502-** 749 de 
04/06/2014 

Classe A – Assistente 
A1 com DE 

Classe B – Assistente 1 
com DE 

Fevereiro/2016 

***.780.322-** 228 de 
14/02/2014 

Classe A – Assistente 
A1 com DE 

Classe B – Assistente 1 
com DE 

Fevereiro/2016 

                                                 
4 Mês/ano em que passa a constar na ficha financeira do servidor no SIAPE os valores correspondentes à 
efetiva classe/nível do servidor. 
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***.262.812-** 1.080 de 
01/07/2014 

Classe A – Assistente 
A1 com DE 

Classe B – Assistente 1 
com DE 

Março/2016 

***.397.102-** 2.622 de 
12/12/2014 

Classe A – Assistente 
A1 com DE 

Classe B – Assistente 1 
com DE 

Março/2016 

***.004.122-** 1.078 de 
01/07/2014 

Classe A – Assistente 
A1 com DE 

Classe B – Assistente 1 
com DE 

Março/2016 

***.735.922-** 915 de 
30/06/2014 

Classe A – Assistente 
A1 com DE 

Classe B – Assistente 1 
com DE 

Abril/2016 

***.298.022-** 499 de 
15/04/2014 

Classe A – Assistente 
A1 com DE 

Classe B – Assistente 1 
com DE 

Fevereiro/2017 

***.165.822-** 3.574 de 
18/11/2013 

Classe A – Adjunto A1 
com DE 

Classe C – Adjunto 1 
com DE 

Fevereiro/2017 

***.393.312-** 2.307, de 
13/08/2013 

Classe A – Assistente 
A1 com DE 

Classe B – Assistente 1 
com DE 

Fevereiro/2017 

 Fonte: Pastas funcionais e Sistema SIAPE 
 
No caso específico do servidor de CPF ***.764.382-** o registro incorreto no SIAPE 
aconteceu em duas ocasiões: no seu ingresso no órgão, conforme detalhado na tabela 
anterior, e também por ocasião de sua promoção. No caso da promoção, a Portaria nº 
1.148, de 03 de julho de 2015, do Superintendente de Gestão de Pessoas da Ufra, 
homologou a promoção do servidor para o nível inicial da Classe A, na condição de 
Professor Adjunto A, entretanto, o cadastro no SIAPE, em julho de 2015, foi efetuado 
novamente na Classe B, com valores correspondentes à tabela de doutorado. A correção 
para a Classe A ocorreu apenas a partir da ficha financeira de setembro de 2015. 
 
Ao analisar as pastas funcionais dos servidores em questão, não foi identificado a 
motivação para a realização dos lançamentos em classe superior à classe para a qual o 
servidor fora nomeado (ou promovido), não sendo identificado documento ou despacho 
nesse sentido.  
 
Além disso, verifica-se no quadro anterior que em alguns casos o registro foi corrigido 
no SIAPE em 2015 e em outros casos somente em 2017, ou seja, ocorreu um lapso 
temporal de mais de um ano entre as correções, período no qual os servidores que tiveram 
a correção dos seus registros apenas em 2017 permaneceram recebendo a retribuição por 
titulação e o vencimento básico em valores superiores aos devidos. 
 
Essas ocorrências indicam fragilidades nos procedimentos internos estabelecidos pela 
Ufra para a realização de registros no SIAPE, bem como para a correção desses registros. 
A situação é agravada pela falta de estabelecimento, no Regimento Geral da Ufra, das 
atribuições e responsabilidades dos setores integrantes da PROGEP. Dessa forma, embora 
na prática a PROGEP possua setores para os quais nomeou chefias responsáveis pelos 
atos efetuados nesses setores, as competências, atribuições e reponsabilidades desses 
setores/chefias não constam no Regimento Geral da Ufra. 
 
Além disso, conforme registrado em constatação específica deste Relatório de Auditoria, 
a Ufra não possui devidamente formalizado os procedimentos/rotinas de execução das 
principais atividades envolvidas na área de gestão de pessoas, de forma a tentar minimizar 
a possibilidade de ocorrência de falhas dessa natureza. 
 
Por fim, em análise às pastas funcionais não é possível identificar se já foi instaurado 
procedimento administrativo com vistas à análise da necessidade de restituição de valores 
pagos indevidamente aos servidores, nos termos da Orientação Normativa nº 5, de 21 de 
fevereiro de 2013, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, cabendo ressaltar 
que, considerando que a análise foi efetuada sobre uma amostra de servidores, 
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possivelmente há outros casos além dos relatados nesta constatação para fins de correção 
e restituição de valores.   
 
  
##/Fato## 

Causa 
 
O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Ufra não adotou medidas suficientes durante o 
exercício de 2016 para solucionar as inconsistências identificadas nos cadastros dos 
servidores, resultando na ocorrência de situações em que os servidores só tiveram o seu 
registro corrigido no Siape em 2017. 
 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 165/2017 – Gabinete da Reitoria, de 19 de maio de 2017, a 
Universidade Federal Rural da Amazônia – Ufra encaminha o Memorando nº 100/2017-
PROGEP/UFRA, contendo a seguinte manifestação: 
 
“Antes do vigor da Lei n° 12.772/12, que atualmente rege a Carreira dos docentes, o 
ingresso na carreira do Magistério Superior ocorria sempre no 1° Nível da Classe 
correspondente a titulação do docente, conforme art. 12 do Decreto n° 94.664/87, 
vejamos: 
 
Art. 12. O ingresso na carreira do Magistério Superior dar-se-á mediante habilitação em 
concurso público de provas e títulos, somente podendo ocorrer no nível 1 de qualquer 
classe. 
1° Para inscrição no concurso a que se refere este artigo, será exigido: 
a) diploma de graduação em curso superior, para a classe de Professor Auxiliar; 
b) grau de Mestre, para a classe de Professor Assistente; 
c) título de Doutor ou de Livre-Docente, para a classe de Professor Adjunto. 
 
Dessa forma, o SIAPE acompanhava os registros conforme art. 12 do Decreto acima 
citado, no entanto, a partir de 10 de março de 2013, com a vigência da lei n° 12.772/12, 
houve mudanças no registro de ingresso, fazendo com que o Docente, possuidor do grau 
de mestre, por exemplo, não fosse mais enquadrado na Classe de Professor Assistente 
(código de registro no SIAPE: Classe 5, Nível 501), mas na Classe A com denominação 
de Professor Assistente-A (código de registro no SIAPE: Classe 4, Nível 501). 
 
Com esta alteração da lei, aliada a outros fatores, como a falta de treinamento específico, 
insuficiência de pessoal, o alto número de ingresso de docentes, entre outros, acabou por 
ocasionar o equívoco no cadastramento. 
 
A Seção Financeira ao analisar alguns processos de Retribuição por Titulação, detectou 
a inconsistência cadastral supracitada. Diante deste fato, a PROGEP realizou um 
levantamento na situação cadastral de todos os servidores que ingressaram a partir da 
vigência da Lei 12.772/12 (1° de março de 2013), a fim de verificar todas as outras 
possíveis desconformidades. 
 
Em novembro de 2015 a PROGEP, por meio do memorando n° 205/2015 (cópia em 
anexo), no processo 23084.013854/2015-63, comunicou ao Magnifico Reitor as 
inconsistências encontradas à época. 
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Ato contínuo esta PROGEP notificou e corrigiu os primeiros casos identificados, e, 
posteriormente notificou os demais docentes, para que, a partir da ciência, procedesse 
com a regularização cadastral de acordo com a legislação vigente, assim garantindo o 
direito Constitucional do contraditório e ampla defesa aos docentes em questão.  
 
O Magnífico Reitor, ao tomar conhecimento da situação, instaurou sindicância, a fim de 
apurar as circunstâncias em que ocorreram os equívocos no enquadramento dos docentes, 
visando investigar os fatores que levaram a essa falta, se ocorreu má-fé, falta de 
treinamento, insuficiência de pessoal e etc, de forma a esclarecer se o pagamento indevido 
decorreu de má-fé, ou de errônea interpretação ou má aplicação da lei, ou de erro da 
administração. 
 
Ao fim dos trabalhos da Comissão de sindicância, concluiu-se que não houve dolo no 
cadastramento de docentes por parte dos servidores da Seção de Cadastro, uma vez que 
ficou constatado que não houve o treinamento para executar a tarefa de cadastramento a 
partir da alteração da legislação da carreira do Magistério Superior, bem como não 
tiveram intenção de beneficiar a si ou a terceiros com seus atos. Ademais, os servidores 
que autorizaram a correção cadastral, atuaram de boa-fé. Já aqueles docentes que não 
constam autorização para a correção cadastral, sugeriu-se a investigação individualizada, 
para identificar as motivações que os levaram a tomar tal atitude. 
 
Instada ao analisar o relatório final da comissão de sindicância, a Procuradoria Federal 
Junto à UFRA, concluiu por regular a instrução processual e pertinente o Relatório da 
referida comissão.” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Inicialmente, a Ufra procura justificar as razões que levaram ao cadastramento incorreto 
dos servidores, alegando que com a superveniência da Lei n° 12.772, de 28 de dezembro 
de 2012, que passou a vigorar a partir de março de 2013, houve mudanças no registro de 
ingresso, fazendo com que o docente, possuidor do grau de mestre, por exemplo, não 
fosse mais enquadrado na Classe de Professor Assistente, mas na Classe A com 
denominação de Professor Assistente-A. 
 
Em que pese a justificativa apresentada, pela análise das respectivas portarias de 
nomeação dos servidores, verifica-se que já constam nessas portarias a nomeação dos 
servidores para as novas classes especificadas na Lei n° 12.772/12.  
 
Nesse sentido, constam nas respectivas portarias que os docentes com grau de mestre 
foram nomeados na nova classe Assistente-A1 (e não na antiga classe Assistente 1) e os 
com doutorado foram nomeados na nova classe Adjunto A1 (e não na antiga classe 
Adjunto 1), ou seja, as nomeações ocorreram de acordo com as novas denominações 
constantes na Lei n° 12.772/12.  
 
Dessa forma, não ficou caracterizado erro de interpretação de lei por parte do setor da 
Ufra que reconheceu o direito dos servidores e efetuou a sua nomeação. O erro aconteceu 
no cadastramento no sistema Siape que foi efetuado em desconformidade com as portarias 
de nomeação, tratando-se dessa forma de erro operacional e não, a princípio, de erro de 
interpretação de lei. 
 
Nesse sentido, uma vez que as portarias de nomeações registram a classe correta, já com 
as denominações constantes na Lei n° 12.772/12, não cabe aos interessados alegar 
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desconhecimento da desconformidade do registro efetuado no sistema Siape. Inclusive, 
no caso específico do servidor de CPF ***.764.382-**, verifica-se que passados mais de 
dois anos da vigência da Lei n° 12.772/12, o cadastramento efetuado para fins de 
promoção do servidor também ocorreu em desconformidade com a respectiva portaria 
que reconheceu o seu direito à promoção.  
 
Dessa forma, conforme já relatado, a Portaria nº 1.148, de 03 de julho de 2015, do 
Superintendente de Gestão de Pessoas da Ufra, homologou a promoção do servidor de 
CPF ***.764.382-** para o nível inicial da Classe A, na condição de Professor Adjunto 
A, em conformidade com a nova denominação constantes na Lei n° 12.772/12, conforme 
demonstra o trecho a seguir:  
 

 
Figura: Trecho da Portaria nº 1.148/2015, fl 07 do Processo nº 23084.006530/2015-
79. 
 
Entretanto, o cadastramento foi efetuado na classe B. Assim, essa situação apresentada 
também não caracteriza erro de interpretação da legislação, e sim erro operacional de 
cadastramento, não cabendo ser alegado desconhecimento da desconformidade do 
registro.  
 
Sobre o fato, há que se destacar o que dispõe a Súmula AGU nº 34, de 16 de setembro de 
2008 (que teve seus efeitos restabelecidos pela Súmula AGU nº 72, de 26 de setembro de 
2013): 
 
“Não estão sujeitos à repetição os valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, em 
decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração 
Pública”  
 
Conforme se verifica pela leitura da Súmula, a dispensa de restituição de valores 
recebidos indevidamente está condicionada a dois fatores, a boa-fé do servidor e a 
existência de erro de interpretação da lei por parte da Administração Pública. Dessa 
forma, a Súmula nº 34 da AGU prevê a impossibilidade de cobrança de parcelas pagas a 
servidores públicos de boa-fé, quando o pagamento se der em virtude de interpretação da 
lei, mas não na hipótese de erro operacional. 
 
No mesmo sentido é a Súmula nº 249 do TCU, cujo enunciado estabelece que é preciso 
que se verifique a ocorrência de erro escusável de interpretação da lei o que, a princípio, 
não é o caso aqui analisado: 
 
“É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por 
servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação 

de lei por parte do órgão/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em 

função de orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato 
administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais” (Original sem grifos) 
 
Analisando os casos aqui relatados, não se verifica erro de interpretação da lei, visto que 
a nomeação e/ou promoção foi efetuada para a classe correta, conforme constam em suas 
respectivas portarias. O erro aconteceu após a interpretação da lei, com o lançamento 
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efetuado pelo setor de cadastro da Ufra. Assim, tratando-se apenas de erro operacional de 
lançamento no sistema, a situação aqui relatada, a princípio, não está inserida na 
possibilidade de dispensa de reposição ao erário.  
 
Diante do exposto, não cabe de plano a dispensa de restituição dos valores recebidos 
indevidamente pelos servidores. A análise quanto à necessidade ou não de restituição de 
valores recebidos indevidamente deve ser discutida no devido processo administrativo, 
instaurado em conformidade com a Orientação Normativa nº 5, de 21 de fevereiro de 
2013, que estabelece os procedimentos a serem adotados pelo Poder Público para a 
reposição ao erário de valores recebidos indevidamente por servidores. 
 
Em outro argumento, a PROGEP informa que realizou um levantamento da situação 
cadastral de todos os servidores que ingressaram a partir da vigência da Lei 12.772/12, e 
que comunicou as inconsistências identificadas ao Reitor por meio do Memorando n° 
205, de 11 de novembro 2015.  
 
Pela leitura do referido memorando, verifica-se que este informa que identificou 92 
docentes cadastrados incorretamente e que os notificou das inconsistências:  
 
“7. Após constatação da supracitada situação, esta PROGEP notificou e corrigiu os 
primeiros identificados, e posteriormente enviou uma notificação aos demais docentes 
para que, a partir das respectivas ciências, providenciar as devidas retificações no 
sistema, a fim de regularizar o enquadramento de acordo com a legislação vigente.” 
 
Dessa forma, em novembro de 2015, data da emissão do referido memorando, a PROGEP 
informa já ter notificado todos os servidores envolvidos, assim, não fica claro porque 
algumas correções aqui analisadas só foram efetuadas no sistema Siape em 2017. 
Ressalta-se, entretanto, que a correção efetuada apenas em 2017 não exime os servidores 
da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação. 
 
A manifestação da Ufra também não deixa claro se atualmente já foram efetuadas todas 
as correções necessárias, visto que informa que alguns servidores “autorizaram a 
correção cadastral” enquanto que outros “não constam autorização para a correção 
cadastral” para os quais a Ufra informa que “sugeriu-se a investigação individualizada, 
para identificar as motivações que os levaram a tomar tal atitude”. Ou seja, pela 
manifestação apresentada há indicativo que não foram efetuadas todas as correções em 
função da sua não autorização por parte dos servidores e que apenas “sugeriu-se” uma 
investigação individualizada, não ficando claro se efetivamente foi adotada providências 
de regularização para esses casos.  
 
Entretanto, não cabe tratamento diferenciando entre servidores que se encontram em 
mesma situação. Assim,  para os casos em que porventura ainda não houve correção 
cadastral, a Ufra deve efetuar o devido processo de regularização dos dados financeiros e 
cadastrais dos servidores, observando os procedimentos constantes na Orientação 
Normativa MP nº 4, de 21 de fevereiro de 2013, principalmente quanto à notificação do 
servidor e à informação ao mesmo sobre a continuidade do processo de regularização 
cadastral ou financeira independentemente de manifestação (art. 10), cabendo transcrever 
o que estabelece o art. 14 da referida Orientação Normativa: 
 
“Art. 14. Aquele que se omitir na aplicação desta Orientação Normativa ou der causa a 
pagamentos indevidos ou irregularidades cadastrais que impliquem prejuízo ao Erário 
estará sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal.” 
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Ressalte-se que para todas as 92 situações de cadastramento incorreto identificadas pela 
Ufra, deve ser instaurado o devido processo de reposição ao erário dos valores recebidos 
indevidamente pelos servidores, nos termos da Orientação Normativa nº 5/2013, a fim de 
que seja devidamente analisada a questão. 
 
Por fim, devem ser aperfeiçoados os controles internos administrativos, a fim de que o 
setor de cadastro da Ufra não efetue lançamentos em desconformidade com o conteúdo 
das respectivas portarias que concedem direitos aos servidores, de forma a ser observada 
a devida segregação de funções. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Para os casos em que já foi efetuada a correção dos registros no sistema 
Siape, instaurar o devido processo de reposição ao erário dos valores recebidos 
indevidamente pelos servidores, nos termos da Orientação Normativa nº 5/2013. 
 
Recomendação 2: Para os casos em que ainda não houve a correção dos registros no 
sistema Siape, instaurar o devido processo de regularização dos dados financeiros e 
cadastrais dos servidores, observando os procedimentos constantes na Orientação 
Normativa MP nº 4/2013 e, após efetuada a correção, instaurar o devido processo de 
reposição ao erário dos valores recebidos indevidamente pelos servidores, nos termos da 
Orientação Normativa nº 5/2013. 
 
Recomendação 3: Formalizar rotinas/procedimentos a serem observadas para o cadastro 
de servidores, de forma a mitigar a possibilidade de ocorrência de registros incorretos no 
sistema Siape. 
 
 
3.1.3 SISTEMAS DE CONCESSÕES                         

3.1.3.1 INFORMAÇÃO 
 
Informação quanto à flexibilização da jornada de trabalho. 
 
Fato 
 
Conforme informações apresentadas pela Ufra, não há servidores trabalhando em regime 
diferenciado de trinta horas semanais, de que trata o art. 3º do Decreto nº 1.590, de 10 de 
agosto de 1995. 
 
Adicionalmente, a Ufra esclarece que em reunião do Conselho Universitário – CONSUN, 
datada de 30 de março de 2016, foi aprovada a criação de uma Comissão para realização 
de estudo nas unidades da Universidade “para explicitar a necessidade (ou não) da 
flexibilização de jornada de trabalho para 30 horas semanais”. Entretanto, a Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas da Ufra esclarece que até o momento não recebeu nenhum 
material advindo da referida Comissão.    
   
##/Fato## 

3.2 MOVIMENTAÇÃO                                   

3.2.1 Gestão de Pessoas  

3.2.1.1 CONSTATAÇÃO 
 
Indícios de acumulação indevida de cargos, empregos e funções públicas. 
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Fato 
 
Em cruzamento realizado entre os dados extraídos do Sistema SIAPE e da Relação Anual 
de Informações Sociais – RAIS-2015, foram identificados dezoito servidores da Ufra 
possuindo outros vínculos empregatícios, com indícios de suposta acumulação indevida 
de cargos, empregos e funções públicas nas seguintes situações: 
 
a) servidor com dedicação exclusiva, com possibilidade de estar exercendo outro vínculo 
empregatício, contrariando o art. 14, inciso I, do Anexo ao Decreto nº 94.664, de 23 de 
julho de 1987, que veda expressamente o exercício de qualquer outra atividade 
remunerada, pública ou privada, por docente de ensino superior submetido ao regime de 
dedicação exclusiva; 
b) servidores com possibilidade de estarem acumulando ilegalmente cargos, empregos ou 
funções públicas com mais de 60 horas semanais, contrariando o Parecer AGU/GQ nº 
145; e 
c) servidores com a possibilidade de estarem acumulando cargos inacumuláveis, em 
descumprimento ao art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal. 
 
Cabe destacar que esses casos, além de outros, já haviam sido identificados pela Auditoria 
Interna da Ufra, conforme constam registrados nos relatórios de auditoria de 
acompanhamento de gestão emitidos pela Auditoria Interna durante o exercício de 2016. 
Dessa forma, questionou-se à Ufra quais as providências foram adotadas em vista da 
identificação dessas situações com indícios de suposta acumulação ilegal de cargos, 
empregos e funções públicas. 
 
Em resposta, a Ufra encaminhou manifestação na qual informa as providências efetuadas 
em cada caso, que podem ser assim resumidas: 
 
a) servidor com dedicação exclusiva, com possibilidade de estarem exercendo outro 
(s) vínculo (s) empregatício (s). 

 
Quadro: Servidor CPF ***.908.513-** 

 CNPJ Razão social Admissão Carga 
horária 
semanal 

Cargo 

03.352.086/0001-
00 

ESTADO DO 
MARANHAO - 
SECRETARIA DE 
ESTADO DA 
EDUCACAO 

31/03/2011 24 Assistente 
administrativo 

05.200.001/0001-
01 

UFRA 20/12/2013 40 Professor do 
Magistério Superior 

Fonte: Sistema SIAPE e RAIS 2015 
 
Providências informadas pela Ufra: O servidor apresentou cópia de duas declarações, uma 
emitida pelo Campus UEMA informado que o servidor possuía carga horária semanal de 
20h e que foi verificado nos primeiros meses de 2014 sua ausência das atividades laborais 
na UEMA, e outra emitida pela Secretaria de Estado de Educação do Maranhão  
informando que o servidor solicitou exoneração do caro em 12/09/2016. Ao analisar a 
documentação, a PROGEP entendeu não estar claro o término do outro vínculo mantido 
pelo servidor. Além disso, PROGEP informa que consta nos assentamentos funcionais 
cópia da Declaração de acúmulo de cargos, empregos, funções e proventos e sobre 
vínculos com a área privada, na qual o servidor não informou ter outro vínculo. Dessa 



 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
50 

forma, a PROGEP informa que encaminhou o processo ao Reitor, sugerindo a instauração 
de processo apuratório, para oportunizar ao servidor o direito ao contraditório e à ampla 
defesa. 

 
b) servidores com possibilidade de estarem acumulando ilegalmente cargos, 
empregos ou funções públicas com mais de 60 horas semanais. 
 
Quadro: Servidor CPF ***.281.805-** 

CNPJ Razão social Admissão Carga 
horária 
semanal 

Cargo 

00.986.621/0001-
96 

CENTRO REF ED 
AMBIENT ESCOLA 
BOSQ. PROF 
EIDORFE MOREIRA 

01/04/2014 
 

40 Pedagogo 

05.200.001/0001-
01 

UFRA 24/01/2014 
 

40 Professor 
Magistério 
Superior-Substituto 

Total da carga horária semanal 80  
Fonte: Sistema SIAPE e RAIS 2015 
 
Providências informadas pela Ufra: O contrato da professora substituta com a Ufra foi 
rescindido, conforme Portaria publicada no DOU de 02/02/2016. A Ufra informa 
entender que o caso perdeu objeto. 
 
Quadro: Servidor CPF ***.131.922-** 

CNPJ Razão social Admissão Carga 
horária 
semanal 

Cargo 

08.109.444/0001-
71 

HOSPITAL OPHIR 
LOYOLA 

28/11/201
1 

30 Biólogo 

05.200.001/0001-
01 

UFRA 02/10/200
6 

40 Técnico de 
Laboratório Area 

Total da carga horária semanal 70  
Fonte: Sistema SIAPE e RAIS 2015 
 
Providências informadas pela Ufra: Informa que notificou a servidora, que confirmou que 
de fato acumula dois cargos, perfazendo 70h semanais. Dessa forma, a PROGEP 
encaminhou o processo ao Reitor, sugerindo a instauração de processo apuratório, para 
oportunizar à servidora o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
 
Quadro: Servidor CPF ***.513.272-** 

CNPJ Razão social Admissão Carga 
horária 
semanal 

Cargo 

07.917.818/0001-
12 

SESMA-
SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
SAUDE E MEIO 
AMBIENTE 

06/12/201
2 

30 Psicólogo social 

05.200.001/0001-
01 

UFRA 01/07/201
3 

40 Psicólogo-Area 

Total da carga horária semanal 70  
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Fonte: Sistema SIAPE e RAIS 2015 
 
Providências informadas pela Ufra: Informa que notificou a servidora, que informou que 
de fato acumulou durante o exercício de 2015 dois cargos, perfazendo 70h semanais, e 
esclarece que a servidora apresentou em 2013 declaração de acumulação, na qual informa 
o seu outro vinculo. A Ufra informa entender que houve perda de objeto “visto que a 
servidora não se encontra mais na SESMA”. Entretanto, a Ufra não apresentou 
documentação que comprove a perda do vínculo da servidora com a SESMA. 
 
Quadro: Servidor CPF ***.719.182-** 

CNPJ Razão social Admissão Carga 
horária 
semanal 

Cargo 

05.196.530/0001-
70 

MUNICIPIO DE 
TOME-ACU 

01/01/201
4 

44 Diretor de 
produção e 
operações em 
empresa florestal 

05.200.001/0001-
01 

UFRA 13/05/200
9 

40 Engenheiro-Area 
 

Total da carga horária semanal 84  
Fonte: Sistema SIAPE e RAIS 2015 
 
Providências informadas pela Ufra: Informa que a servidora apresentou declaração do 
Município de Tomé-Açu que informa que a servidora prestou serviços de consultoria, os 
quais não exigem necessariamente presença física da servidora. A Ufra informa também 
que a servidora assinou declaração de acumulação, na qual informou que não possuía 
outro cargo ou emprego público na data de 15/04/2009. Dessa forma, a PROGEP 
encaminhou o processo ao Reitor, sugerindo a instauração de processo apuratório, para 
oportunizar ao servidor o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
 
Quadro: Servidor CPF ***.876.272-** 

CNPJ Razão social Admissão Carga 
horária 
semanal 

Cargo 

07.917.818/0001-
12 

SESMA-
SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
SAUDE E MEIO 
AMBIENTE 

10/05/201
3 

30 Psicólogo social 

05.200.001/0001-
01 

UFRA 28/06/201
3 

40 Psicólogo-Area 

Total da carga horária semanal 70  
Fonte: Sistema SIAPE e RAIS 2015 
 
Providências informadas pela Ufra: Informa que a servidora apresentou Declaração 
expedida pela Gerente da Unidade Municipal de Saúde de Icoaraci de que exerceu sua 
função a partir das 18h e aos sábados, e esclarece que a servidora apresentou em 2013 
declaração na qual informa o seu outro vinculo. A Ufra informa entender que houve perda 
de objeto “visto que a referida servidora não se encontra mais vinculada a Prefeitura 
Municipal de Belém”. Entretanto, a Ufra não apresentou documentação que comprove a 
perda do vínculo da servidora com a Prefeitura. 
 
Quadro: Servidor CPF ***.497.272-** 
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CNPJ Razão social Admissão Carga 
horária 
semanal 

Cargo 

05.054.929/0001-
17 

SECRETARIA DE 
ESTADO DE SAUDE 
PUBLICA-SESPA 

01/03/200
7 

30 Cirurgião dentista 
- clínico geral 

05.200.001/0001-
01 

UFRA 10/07/201
3 

40 Odontólogo - 40 
horas 

Total da carga horária semanal 70  
Fonte: Sistema SIAPE e RAIS 2015 
 
Providências informadas pela Ufra: A servidora foi notificada pela PROGEP e apresentou 
declaração da Coordenadora Técnica do Centro de Especialidades Odontológicas da 
SESPA de que a servidora trabalha desde 2010 no turno de 16h às 20h. Consta declaração 
da servidora, datada de 10/07/2013, de que possuía desde 2007 o cargo de odontólogo na 
SESPA, mas em regime de 20h semanais. Dessa forma, a PROGEP encaminhou o 
processo ao Reitor, sugerindo a instauração de processo apuratório, para oportunizar ao 
servidor o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
 
Quadro: Servidor CPF ***.282.282-** 

CNPJ Razão social Admissão Carga 
horária 
semanal 

Cargo 

04.929.345/0001-
85 

FUNDACAO SANTA 
CASA DE 
MISERICORDIA DO 
PARA 

09/01/200
8 

30 Técnico em 
radiologia e 
imagenologia 

07.917.818/0001-
12 

SESMA-
SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
SAUDE E MEIO 
AMBIENTE 

25/09/201
2 

30 Técnico em 
radiologia e 
imagenologia 

05.058.441/0001-
68 

MUNICIPIO DE 
ANANINDEUA 

20/11/201
2 

36 Assistente 
administrativo 

05.200.001/0001-
01 

UFRA 11/06/201
4 

24 Técnico Em 
Radiologia 

Total da carga horária semanal 120  
Fonte: Sistema SIAPE e RAIS 2015 
 
Providências informadas pela Ufra: A servidora foi notificada pela PROGEP e apresentou 
declaração da Coordenadora Técnica do Centro de Especialidades Odontológicas da 
SESPA de que que a servidora trabalha desde 2010 no turno de 16h às 20h. Apresentou 
requerimento, datado de 12/12/2016, onde pede sua exoneração da Prefeitura Municipal 
de Ananindeua e requerimento datado de 15/12/2016 onde pede a exoneração da 
Secretaria Municipal de Saúde. Nesse caso, cabe solicitar à servidora a confirmação de 
sua exoneração (publicação), para o devido controle quanto à inexistência de acumulação. 
 
Quadro: Servidor CPF ***.154.752-** 

CNPJ Razão social Admissão Carga 
horária 
semanal 

Cargo 

05.054.937/0001-
63 

SECRETARIA DE 
ESTADO DE 

04/07/201
4 

20 Professor de 
disciplinas 
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EDUCACAO -
SEDUC 

pedagógicas no 
ensino médio 

05.200.001/0001-
01 

UFRA 14/07/201
4 

40 Professor 
Magistério 
Superior-Substituto 

Total da carga horária semanal 60  
Fonte: Sistema SIAPE e RAIS 2015 
 
Providências informadas pela Ufra: A Ufra informa que a professora substituta teve 
contrato prorrogado até 13/07/2016 em caráter improrrogável e que não faz mais parte do 
quadro da Ufra. A Ufra informa entender que o caso perdeu o objeto. 
 
Quadro: Servidor CPF ***.627.502-** 

CNPJ Razão social Admissão Carga 
horária 
semana

l 

Cargo 

22.980.999/0001-
15 

MUNICIPIO DE 
PARAUAPEBAS 

12/09/201
4 

24 Professor da 
educação de jovens e 
adultos do ensino 
fundamental 
(primeira a quarta 
série) 

05.200.001/0001-
01 

UFRA 12/06/201
5 

40 Professor Magistério 
Superior-Substituto 

Total da carga horária semanal 64  
Fonte: Sistema SIAPE e RAIS 2015 
 
Providências informadas pela Ufra: A Ufra informa que o professor substituto teve 
contrato rescindido, conforme portaria publicada no DOU de 03/01/2017 e que não faz 
mais parte do quadro da Ufra. A Ufra informa entender que o caso perdeu o objeto. 
 
Quadro: Servidor CPF ***.558.152-** 

CNPJ Razão social Admissão Carga 
horária 
semanal 

Cargo 

05.054.929/0001-
17 

SECRETARIA DE 
ESTADO DE SAUDE 
PUBLICA-SESPA 

03/12/200
7 

30 Cirurgião dentista - 
clínico geral 

07.917.818/0001-
12 

SESMA-
SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
SAUDE E MEIO 
AMBIENTE 

03/01/200
3 

30 Cirurgião dentista - 
clínico geral 

05.200.001/0001-
01 

UFRA 25/11/201
5 

40 Odontólogo - 40 
horas 

Total da carga horária semanal 100  
Fonte: Sistema SIAPE e RAIS 2015 
 
Providências informadas pela Ufra: A servidora foi notificada e informa que acumula 
apenas 20h na SESPA e 40h na Ufra. Apresentou declaração sem data, emitida pela 
SESPA, na qual informa que a carga horária da servidora é de 20h semanais. Em relação 
ao vínculo com a SESMA, consta a exoneração da servidora a contar de 04/01/2016, 
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publicada no Diário Oficial do Município de Belém em 13/10/2016. Dessa forma, a 
PROGEP encaminhou o processo ao Reitor, sugerindo a instauração de processo 
apuratório, para oportunizar ao servidor o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
 
Quadro: Servidor CPF ***.009.402-** 

CNPJ Razão social Admissão Carga 
horária 
semanal 

Cargo 

08.109.444/0001-
71 

HOSPITAL OPHIR 
LOYOLA 

01/10/200
8 

40 Médico clínico 

22.980.973/0001-
77 

FUNDACAO 
PUBLICA 
ESTADUAL 
HOSPITAL DE 
CLNICAS GASPAR 
VIANNA - FHCGV 

16/05/200
6 

30 Médico clínico 

05.200.001/0001-
01 

UFRA 01/12/201
5 

20 Médico-Area 

Total da carga horária semanal 90  
Fonte: Sistema SIAPE e RAIS 2015 
 
Providências informadas pela Ufra: A servidora foi notificada e apresentou a portaria de 
exoneração do cargo de médico da SESPA, publica no Diário Oficial do Estado em 
29/12/2015.  
 
Quadro: Servidor CPF ***.350.702-** 

CNPJ Razão social Admissão Carga 
horária 
semanal 

Cargo 

05.055.033/0001-
52 

BELEM 
SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
EDUCACAO E 
CULTURA-SEMEC 

02/01/201
3 

30 Professor de nível 
superior do 
ensino 
fundamental 
(primeira a quarta 
série) 

05.200.001/0001-
01 

UFRA 06/09/200
6 

40 Técnico Em 
Assuntos 
Educacionais 

Total da carga horária semanal 70  
Fonte: Sistema SIAPE e RAIS 2015 
 
Providências informadas pela Ufra: O servidor foi notificado e apresentou declaração da 
SEMEC de que exerce 20 horas/aulas semanais e que as outras 10 horas semanais são de 
atividades docentes fora de classe. Apesar do esclarecimento apresentado, a carga horária 
semanal total de trabalho do servidor na SEMEC é de 30h, seja em sala de aula, seja fora 
da sala de aula. Dessa forma permanece a constatação de acumulação de cargos em carga 
horária semanal superior a 60h. 
 
c) Servidores com a possibilidade de estarem acumulando cargos inacumuláveis. 
 
Quadro: Servidor CPF ***.352.492-** 
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CNPJ Razão social Admissão Carga 
horária 
semanal 

Cargo 

01.611.666/0001-
49 

MUNICIPIO DE 
MARITUBA 

02/02/201
5 

36 Auxiliar de 
escritório 

05.200.001/0001-
01 

UFRA 01/11/198
4 

40 Vigilante 

Total da carga horária semanal 76  
Fonte: Sistema SIAPE e RAIS 2015 
 
Providências informadas pela Ufra: O servidor foi notificado e apresentou declaração de 
tempo de serviço da Prefeitura Municipal de Marituba, de 30/11/2016, onde consta que 
trabalhou de 01/05/2016 até 31/01/2016. Há declaração do servidor datada de 18/09/2000 
de que não exercia outro cargo. Dessa forma, a PROGEP encaminhou o processo ao 
Reitor, sugerindo a instauração de processo apuratório, para oportunizar ao servidor o 
direito ao contraditório e à ampla defesa.  
 
Quadro: Servidor CPF ***.672.402-** 

CNPJ Razão social Admissão Carga 
horária 
semanal 

Cargo 

05.054.937/0001-
63 

SECRETARIA DE 
ESTADO DE 
EDUCACAO 

22/11/200
6 

20 Professor de 
disciplinas 
pedagógicas no 
ensino médio 

05.200.001/0001-
01 

UFRA 01/12/199
3 

40 Vigilante 

Total da carga horária semanal 60  
Fonte: Sistema SIAPE e RAIS 2015 
 
Providências informadas pela Ufra: O servidor foi notificado e encaminhou declaração 
da SEDUC de que desenvolve atividades na disciplina Educação Física. Dessa forma, a 
PROGEP encaminhou o processo ao Reitor, sugerindo a instauração de processo 
apuratório, para oportunizar ao servidor o direito ao contraditório e à ampla defesa.  
 
Quadro: Servidor CPF ***.523.402-** 

CNPJ Razão social Admissão Carga 
horária 
semanal 

Cargo 

05.054.929/0001-
17 

SECRETARIA DE 
ESTADO DE 
SAUDE PUBLICA-
SESPA 

08/04/199
1 

30 Digitador 

05.200.001/0001-
01 

UFRA 02/08/199
3 

40 Vigilante 

Total da carga horária semanal 70  
Fonte: Sistema SIAPE e RAIS 2015 
 
Providências informadas pela Ufra: O servidor foi notificado e confirmou que acumula 
outro cargo público na SESPA. Entretanto, consta declaração do servidor, datada de 
março/2001 de que exercia cargo de 30h semanais na SESPA. Dessa forma, a PROGEP 
encaminhou o processo ao Reitor, sugerindo a instauração de processo apuratório, para 
oportunizar ao servidor o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
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Quadro: Servidor CPF ***.341.212-** 

CNPJ Razão social Admissão Carga 
horária 
semanal 

Cargo 

07.917.818/0001-
12 

SESMA-
SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
SAUDE E MEIO 
AMBIENTE 

10/01/201
3 

30 Motorista de 
carro de passeio 

05.200.001/0001-
01 

UFRA 11/07/201
3 

40 Auxiliar em 
Administração 

Total da carga horária semanal 70  
Fonte: Sistema SIAPE e RAIS 2015 
 
Providências informadas pela Ufra: O servidor foi notificado e informa que solicitou 
exoneração da SESMA em 17/10/2016, entretanto, não há evidência de efetivo 
desligamento, visto que só consta um “cartão de protocolo” datado de 27/10/2016. A Ufra 
informa que no ato da posse o servidor declarou não possuir outro cargo, emprego ou 
função pública em 09/06/2103. 
 
Quadro: Servidor CPF ***.303.692-** 

CNPJ Razão social Admissão Carga 
horária 
semanal 

Cargo 

22.980.999/0001-
15 

MUNICIPIO DE 
PARAUAPEBAS 

27/03/200
6 

40 Agente de trânsito 

05.200.001/0001-
01 

UFRA 07/07/201
4 

40 Assistente em 
Administração 

Total da carga horária semanal 80  
Fonte: Sistema SIAPE e RAIS 2015 
 
Providências informadas pela Ufra: A PROGEP informa que o servidor foi exonerado da 
Ufra, conforme portaria publicada no DOU de 20/01/2016. 
 
Conforme se verifica nas dezoito situações relatadas, em alguns casos não existe mais o 
vínculo do servidor com a Ufra ou com os outros órgãos em que o servidor acumulava 
cargos. Entretanto, ainda há situações (CPFs ***.513.272-**, ***.876.272-** e 
***.341.212-**) em que embora a PROGEP afirme a perda de vínculo do servidor com 
os outros órgãos, não foram apresentados documentos que comprovem o desligamento 
do servidor em relação ao seu outro vínculo. 
 
Nos demais casos, o servidor confirma os vínculos apurados, situações essas em que a 
PROGEP informa que sugeriu a abertura de processo apuratório. Entretanto, não há 
confirmação de que efetivamente tenha ocorrido a abertura desses processos.  
 
Além disso, há situação em que a Ufra não informa a abertura de processo apuratório, 
mas que há necessidade dessa apuração, visto que os esclarecimentos inicialmente 
apresentados pelo servidor não são suficientes para afastar os indícios de acumulação 
indevida de cargos (CPF ***.350.702-**). 
 
Questionada quanto aos controles existentes para tratar casos de acumulação, a Ufra 
informa que no ato de admissão os servidores devem preencher o formulário de 
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“declaração de acúmulo de cargos, empregos, funções e proventos e sobre os vínculos 
com a área privada”. Entretanto, esse controle realizado apenas no momento da posse se 
mostra insuficiente para a Ufra, visto que, conforme verificado nas situações aqui 
relatadas, a maioria das acumulações ocorreu após o servidor ser nomeado para Ufra e 
não no momento de sua nomeação. Nesse sentido, não se constata na Ufra a existência de 
procedimento para verificação periódica, após a posse, de possível acumulação indevida 
de cargos, empregos e funções públicas. 
 
Além disso, foi verificado que em duas situações (CPFs ***.513.272-** e ***.876.272-
**) os servidores informaram no momento da posse a existência de outros vínculos que, 
junto com o exercício na Ufra, resultaram em carga horária semanal superior a 60h, e 
ainda assim os servidores em questão permaneceram acumulando os cargos com carga 
horária semanal em desconformidade com o Parecer AGU/GQ nº 145, evidenciando a 
insuficiência dos controles realizados pela Ufra.  
 
Acrescente-se que em alguns casos a declaração de acumulação firmada pelo servidor no 
momento da posse diverge dos registros constantes na RAIS (CPFs ***.908.513-**, 
***.497.272-** e ***.341.212-**). Dessa forma, cabe aperfeiçoar os mecanismos de 
controle da acumulação de cargos estabelecidos na Ufra, visto que o procedimento 
declaratório obtido apenas na posse do servidor não tem se demonstrado eficaz para tratar 
casos de acumulação indevida.   
 
Por fim, questionada quanto ao registro no SIAPE das informações sobre os 
vínculos/remunerações obtidas pelos servidores fora do SIAPE, de que trata a Portaria 
Normativa SRH/MP n° 02/2011, a Ufra informa que está avaliando/reavaliando os casos 
dos servidores que possam estar acumulando cargos ou funções públicas e que ainda não 
há registro no SIAPE sobre as remunerações dos servidores que recebem fora deste 
Sistema, exceto os cedidos. 
 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Insuficiência nos controles internos para identificar e tratar casos de acumulação, visto 
que o controle é baseado em declarações apresentadas apenas no momento da posse, não 
sendo identificado rotinas de verificação periódica. 
 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 165/2017 – Gabinete da Reitoria, de 19 de maio de 2017, a 
Universidade Federal Rural da Amazônia – Ufra encaminha o Memorando nº 100/2017-
PROGEP/UFRA, contendo a seguinte manifestação: 
 
Servidor: ***.908.513-** 
“Processo enviado ao reitor em 26/04/2017, sob o n°23084.014258/2016-81, conforme 
consulta extraída no sistema de protocolo da Ufra (Anexo).” 
 
Servidor: ***.281.805-** 
“Entendemos pela perda de objeto, em função da rescisão contratual da professora 
substituta junto à Ufra, conforme publicação no DOU em 02/02/2016.” 
 
Servidor: ***.131.922-** 
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“A servidora acumula dois cargos perfazendo 70h semanais, em discordância com o 
Parecer G-Q-145-AGU, no entanto considerando o disposto no Acórdão n° 1606/2012 -
TCU- 1ª câmara, que apresenta entendimento divergente do mencionado parecer, 
entendemos pelo encaminhamento ao Magnífico Reitor sugerindo apuração por meio do 
processo sob o n° 23084.018882/2016-58, conforme consulta extraída no sistema de 
protocolo da Ufra (Anexo).” 
 
Servidor: ***.513.272-** 
“A servidora acumula dois cargos perfazendo 70h semanais, em discordância com o 
Parecer G-Q-145-AGU, no entanto considerando o disposto no Acórdão n° 1606/2012 -
TCU- 1ª câmara, que apresenta entendimento divergente do mencionado parecer, 
entendemos pelo encaminhamento ao Magnífico Reitor sugerindo apuração por meio do 
processo sob o n° 23084.018235/2016-46, conforme consulta extraída no sistema de 
protocolo da Ufra (Anexo).” 
 
Servidor: ***.719.182-** 
“Processo enviado ao reitor em 18/05/2017, sob o n°23084.018233/2016-57, conforme 
consulta extraída no sistema de protocolo da Ufra (Anexo)” 
 
Servidor: ***.876.272-** 
“A servidora acumula dois cargos perfazendo 70h semanais, em discordância com o 
Parecer G-Q-145-AGU, no entanto considerando o disposto no Acórdão n° 1606/2012 -
TCU- 1ª câmara, que apresenta entendimento divergente do mencionado parecer, 
entendemos pelo encaminhamento ao Magnífico Reitor sugerindo apuração por meio do 
processo sob o n° 23084.018217/2016-46, conforme consulta extraída no sistema de 
protocolo da Ufra (Anexo).” 
 
Servidor: ***.497.272-** 
“Processo enviado ao Reitor em 18/05/2017, sob o n° 23084.009747/2017-0 1, conforme 
consulta extraída no sistema de protocolo da Ufra (Anexo).” 
 
Servidor: ***.282.282-** 
“Processo enviado ao Reitor em 18/05/2017, sob o n°23084.019016/2016-84, conforme 
consulta extraída no sistema de protocolo da Ufra (Anexo).” 
 
Servidor: ***.154.752-** 
“Entendemos pela perda de objeto, em função da rescisão contratual da professora 
substituta junto à Ufra, em 13/07/2016.” 
 
Servidor: ***.627.502-** 
“Entendemos pela perda de objeto, em função da rescisão contratual do professor 
substituto junto à Ufra, conforme publicação no DOU em 03/01/2017.”  
 
Servidor: ***.558.152-** 
“Processo enviado ao Reitor em 18/05/2017, sob o n°23084.09748/2017-47, conforme 
consulta extraída no sistema de protocolo da Ufra (Anexo).” 
 
Servidor: ***.009.402-** 
“Processo enviado ao reitor em 18/05/2017, sob o n°23084.018511/2016-76, conforme 
consulta extraída no sistema de protocolo da Ufra (Anexo).” 
 
Servidor: ***.350.702-** 
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“A servidora acumula dois cargos perfazendo 70h semanais, em discordância com o 
Parecer G-Q-145-AGU, no entanto considerando o disposto no Acórdão n° 1606/2012 -
TCU- 1ª câmara, que apresenta entendimento divergente do mencionado parecer, 
entendemos pelo encaminhamento ao Magnífico Reitor sugerindo apuração por meio do 
processo sob o n° 23084.018217/2C16-46, conforme consulta extraída no sistema de 
protocolo da Ufra (Anexo).” 
 
Servidor: ***.352.492-** 
“Processo enviado ao Reitor em 19/05/2017, sob o n° 23084.06281/2017-83, conforme 
consulta extraída no sistema de protocolo da Ufra (Anexo).” 
 
Servidor: ***.672.402-** 
“Processo enviado ao Reitor em 18/05/2017, sob o n° 23084.009746/2017-58, conforme 
consulta extraída no sistema de protocolo da Ufra (Anexo).” 
 
Servidor: ***.523.402-** 
“Processo enviado ao Reitor em 18/05/2017, sob o n°23084.009745/2017-11, conforme 
consulta extraída no sistema de protocolo da Ufra (Anexo)” 
 
Servidor: ***.341.212-** 
“Processo enviado ao Reitor em 18/05/2017, sob o n°23084.018500/2016-96, conforme 
consulta extraída no sistema de protocolo da Ufra (Anexo)” 
 
Servidor: **.303.692-** 
“Entendemos pela perda de objeto, em função da rescisão do vínculo do servidor junto à 
Ufra, conforme publicação no DOU em 20/01/2016.” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Conforme se verifica na resposta apresentada pela Ufra, em três dos dezoito casos 
identificados, houve rescisão do vínculo do servidor junto à Ufra. Para esses casos, não 
há considerações a serem feitas, visto que não existe mais a situação de acumulação, 
cabendo o registro neste relatório apenas para fins de aperfeiçoamento dos controles 
internos da Ufra. 
 
Quanto aos demais casos, a PROGEP apresenta os protocolos de movimentação dos 
processos, evidenciando que estes foram encaminhados à Reitoria da Ufra. Entretanto, o 
art. 133 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, estabelece que, após a notificação 
dos servidores e sem a apresentação da sua opção no prazo improrrogável de dez dias, 
deve ser adotado procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata.  
 
Nesse sentido, na manifestação anteriormente apresentada foi esclarecido que alguns 
servidores, após notificados, informaram que solicitaram a exoneração de seus outros 
vínculos. Assim, para esses casos, a Ufra deve adotar providências de forma comprovar 
a regularização das respectivas situações funcionais, para fins de cumprimento do 
procedimento constante no artigo 133 da Lei nº 8.112/1990. 
 
Nas demais situações, verifica-se que as manifestações apresentadas até o momento pela 
Ufra não evidenciam que houve a abertura do devido processo administrativo disciplinar 
pela autoridade competente, nos termos do citado art. 133, com vistas à apuração e 
regularização, se for o caso, das situações com indícios de acumulação ilegal de cargos. 
No caso, foi comprovado apenas o encaminhamento à Reitoria dos processos de 
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notificação dos servidores, mas não foi comprovado que a autoridade competente 
instaurou o procedimento de apuração constante no artigo 133 da Lei nº 8.112/1990. 
 
Em outro aspecto, a Ufra alega em sua manifestação que o Acórdão TCU n° 1606/2012-
1ª Câmara, que tratou de caso de acumulação de cargos de profissionais da saúde, 
apresenta entendimento divergente ao do Parecer AGU/GQ nº 145. Quanto o fato, cabe 
analisar que não é possível efetuar conclusões baseadas unicamente nesse Acórdão, tendo 
em vista a existência de outros Acórdãos com entendimentos em conformidade com o 
Parecer AGU/GQ nº 145, tal como o recente Acórdão TCU nº 8614/2016-2ª Câmara que, 
ao tratar também da acumulação de cargos por profissionais da saúde, determinou para o 
caso analisado a redução da carga horária semanal de trabalho “para, no máximo, 60 
horas semanais, de forma a não causar prejuízo à qualidade e eficiência do serviço 
prestado, conforme detalhado no voto que integra este acórdão”. 
 
O voto condutor do referido Acórdão TCU nº 8614/2016-2ª Câmara, assim conclui sobre 
a questão: 
 
“13. Portanto, a despeito da suposta compatibilidade de horários formal apresentada no 
caso concreto, entendo, na linha do que vem decidindo o STJ acerca da matéria, não ser 
possível que a acumulação de dois cargos legalmente acumuláveis que supere as 60 
horas semanais possa se dar sem prejuízo à saúde do servidor e dos pacientes por ele 
atendidos e sem prejudicar a qualidade e eficiência requeridas.”   
 
Ademais, cabe destacar que os Pareceres da Advocacia-Geral da União-AGU, quando 
aprovados pelo Presidente da República, possuem caráter normativo e vinculante para a 
Administração Pública Federal, nos termos do art. 40, §1º, da Lei Complementar 73, de 
10 de fevereiro de 1993. Dessa forma, a dúvida da Ufra quanto à aplicação do Parecer 
AGU/GQ nº 145, em função de alegado entendimento diverso do Tribunal de Contas da 
União sobre o assunto, não autoriza de plano o descumprimento do referido Parecer e 
nem permite que fique a critério de cada servidor o seu próprio entendimento sobre a 
aplicação da legislação de pessoal quanto à acumulação de cargos.  
 
Nesse sentido, se a Ufra possui dúvidas quanto à aplicação da legislação de pessoal, por 
alegar a existência de entendimentos divergentes sobre a matéria, deve efetuar consulta à 
Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão, órgão central do Sipec, que exerce a competência normativa e orientadora em 
matéria de pessoal civil no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional, nos termos do art. 24, III, do Anexo I do Decreto nº 9.035, de 20 de abril de 
2017.  
 
Cabe esclarecer que as providências quanto à instauração do procedimento sumário de 
apuração, de que trata o art. 133 da Lei 8.112/90, devem ser efetuadas também quantos 
aos casos de acumulação identificados nos relatórios emitidos pela unidade de auditoria 
interna da Ufra durante o exercício de 2016, caso essas situações ainda não tenham sido 
devidamente esclarecidas/sanadas. Ressaltando-se que o acompanhamento quanto a esses 
casos deve ser efetuado pela própria unidade de auditoria interna. 
 
Acrescente-se que no caso dos servidores com dedicação exclusiva acumulando outros 
vínculos, deve ser instaurado o devido processo de reposição ao erário dos valores 
recebidos indevidamente pelos servidores, nos termos da Orientação Normativa nº 
5/2013, a fim de que seja efetuada a análise quanto à necessidade de devolução ao erário 
da parcela relativa à dedicação exclusiva. 
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Por fim, é importante destacar que além de adotar providências quanto à apuração e 
regularização das situações aqui apontadas, é necessário que a Ufra estabeleça rotinas 
periódicas de verificação de acumulação de cargos, empregos ou funções públicas pelos 
seus servidores, com vistas a mitigar a possibilidade de ocorrência de situações de 
acumulação ilícita. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Adotar as providências constantes no art. 133 da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, visando à apuração e subsequente regularização, se for o caso, das 
situações com indícios de acumulações ilícitas, observado o devido processo legal. 
 
Recomendação 2: Para o caso dos servidores com dedicação exclusiva acumulando outros 
vínculos, instaurar o devido processo de reposição ao erário dos valores recebidos 
indevidamente pelos servidores, nos termos da Orientação Normativa nº 5/2013, a fim de 
que seja efetuada a análise quanto à necessidade de devolução ao erário da parcela relativa 
à dedicação exclusiva. 
 
Recomendação 3: Estabelecer rotinas periódicas de verificação de acumulação de cargos, 
empregos ou funções públicas, de forma a mitigar os riscos de ocorrência de acumulações 
ilícitas. 
 
 
4 GESTÃO OPERACIONAL                            

4.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

4.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

4.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Implantação parcial do Planejamento Estratégico da Ufra em nível operacional e 
divulgação parcial dos resultados das metas estabelecidas. 
 
Fato 
 
Por meio da Resolução nº 120, de 03 de outubro de 2014, do Conselho Universitário da 
Ufra, foi aprovado o Planejamento Estratégico da Ufra – PLAIN para o período de 2014 
a 2024. 
 
Entretanto, em resposta à solicitação de auditoria, ao ser instada a apresentar as peças 
formais de planejamento tático e operacional, a Ufra esclarece que o planejamento 
estratégico ainda não foi implantado em nível micro em todas as unidades de gestão, 
conforme transcrito a seguir: 
 
“Resposta 1: O Planejamento Estratégico Institucional (PLAIN) descreve a metodologia 
para implantação em nível micro nas unidades de gestão da UFRA. Todavia o PLAIN 
não foi implantado em nível micro [...] 
[...] a elaboração, implementação, avaliação e controle do PLAIN não foi levada a cabo 
na dimensão micro, com exceção da Superintendência de Tecnologia da Informação e 
Conhecimento (STIC) e da Biblioteca que elaboram seus planejamento, mas apenas o 
STIC submeteu ao Conselho de Administração (CONSAD). 
[...] 
Resposta 3: Não há peça formal de planejamento operacional pela razão apresentada na 
Resposta 1. Conforme consta na metodologia do PLAIN e nos resultados dos Relatos 
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Institucional e dos Relatórios de Autoavaliação, os gestores da UFRA não elaboram os 
planos atinentes a suas unidades, com exceção da PROPLADI, a STIC e a Biblioteca.” 
 
Instada a apresentar o documento formal onde estão estabelecidas as competências 
responsabilidades, produtos e prazos referentes à gestão do PLAIN, incluindo 
acompanhamento e avaliação de resultados, a Ufra informa que: “Não existe documento 
formal para o planejamento micro. Tem-se apenas o planejamento macro contemplado 
no PLAIN”. 
 
Ao ser solicitada a apresentar o documento formal que estabelece a periodicidade para a 
avaliação do plano e para a divulgação dos resultados dos objetivos e metas, com 
indicação dos responsáveis pela avaliação e divulgação, a Ufra informa que como é feita 
apenas a avaliação macro anual, o documento formal é o PLAIN e o responsável é a 
PROPLADI, sendo a frequência de avaliação anual. Esclarece, ainda, que “a divulgação 
dos resultados da gestão superior no que tange às metas e ações do PLAIN foi feita por 
meio dos Relatórios de Atividades da PROPLADI”, que são divulgados anualmente. 
 
Adicionalmente5, esclarece que a avaliação macro do PLAIN é feita também pela 
Autoavaliação Institucional, pelo Relato Institucional e pelo Relatório de Gestão, além 
do Relatório de Atividades da PROPLADI. 
 
Ao analisar os referidos Relatórios de Atividades da PROPLADI, referentes ao período 
de vigência do PLAIN, verifica-se a ausência de apresentação dos resultados, nesse 
documento, de algumas das metas constantes no plano, conforme detalhado a seguir: 
 
Quadro: Resultados do PLAIN 2014-2024 constantes no documento Relatório de 
Atividades da PROPLADI 

PLAIN 2014-2024 Resultado 
divulgado no 
Rel. Atividades 
PROPLADI de 
dezembro/2014 
a junho de 2015 

Resultado 
divulgado no Rel. 

Atividades 
PROPLADI de 
julho/2015 a 
março de 2017 

Objetivo Meta Descrição da Meta 

5.1.1.1a 1 Implantar novos cursos nos campi 
atuais, criar um novo instituto, um 
novo campus e núcleos 
universitários ajustados às cadeias 
produtivas, reorientar o foco do 
ensino, pesquisa e extensão dos 
cursos, por meio de novos 
conteúdos, estágios, pesquisa-
ação, TCC e com interação entre 
UFRA e as comunidades e 
empresas 

100% - 2014 
33,3% - 2015 

66,7% - 2015 
13,5% - 2016 

2 Incluir novas disciplinas de 
Economia Regional e do 
Agronegócio (ERA), Economia da 
Produção e do Custo (EPC), 
Mercado e Comercialização (MC), 
Empreendedorismo (EMP), 
Economia Ambiental (EA), 
Sociologia Ambiental (SA) e 
Agricultura de Baixo Carbono 
(ABC) para orientar a formação 

Não informado 
no Relatório de 
atividades da 
PROPLADI de 
dezembro/2014 
a junho de 2015 

Não informado no 
Relatório de 
atividades da 
PROPLADI de 
julho/2015 a março 
de 2017 

                                                 
5 Memorando nº 063-PROPLADI/UFRA, de 26 de abril de 2017 
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dos profissionais, a produção de 
pesquisas e a prestação dos 
serviços de consultoria e extensão 
universitária para a difusão de 
conhecimentos 

5.1.1.1b 1 Orientar a pesquisa para o tema no 
âmbito dos grupos de pesquisa, 
trabalho de conclusão de curso, 
monografia, dissertação e teses na 
pós-graduação 

62, 5% - 2015 75% - 2015 
100% - 2016 

2 Priorizar a liberação de professores 
para pós-graduação que 
apresentem projetos de pesquisa na 
área da ciência, tecnologia e 
inovação com foco no 
desenvolvimento sustentável dos 
sistemas produtivos e empresariais 
da Amazônia 

Não informado 
no Relatório de 
atividades da 
PROPLADI de 
dezembro/2014 
a junho de 2015 

Não informado no 
Relatório de 
atividades da 
PROPLADI de 
julho/2015 a março 
de 2017 

5.1.1.1c 1 Apoiar, prioritariamente, o 
desenvolvimento de projetos de 
pesquisa aplicados por meio de 
consultorias, bem como orientar 
trabalhos de iniciação científica, 
trabalhos de conclusão de curso, 
monografias, dissertações de 
mestrado e teses de doutorado 
sobre o tema 

100% - 2014 
66,66% - 2015 

100% - 2015 
100% - 2016 

5.1.2.1a 1 Partilhar as decisões de 
planejamento estratégico da 
UFRA com os grupos de interesse 
no que tange aos projetos de 
campi, cursos, eixos temáticos, 
formação profissional, tecnologias 
e formação de parcerias 

60% - 2014 
75% - 2015 

PROPLADI: 
75% - 2015 
100% - 2016  
Demais Pró-
reitorias - 2015 e 
2016: PROAF 
(71,4%; 70%); 
PROEN (72,2%; 
78,6%); PROPED 
(66,7%; 60%); 
PROEX (66,7%; 
71,4%); PROGEP 
(50%; 66,7%); e 
PROAES (50%; 
75%) 

2 Gestão financeira do orçamento e 
dos gastos e das ações operacional 
de serviços gerais 

Não informado 
no Relatório de 
atividades da 
PROPLADI de 
dezembro/2014 
a junho de 2015 

Não informado no 
Relatório de 
atividades da 
PROPLADI de 
julho/2015 a março 
de 2017 

3 Estruturar as matrizes curriculares 
e os conteúdos programáticos, e 
interagir com os grupos de 
interesse para a formação do 
profissional com valor social. 
Acompanhar o egresso na sua 
trajetória de vida profissional 

Não informado 
no Relatório de 
atividades da 
PROPLADI de 
dezembro/2014 
a junho de 2015 

Não informado no 
Relatório de 
atividades da 
PROPLADI de 
julho/2015 a março 
de 2017 

4 Reestruturar o escopo da pesquisa 
e pós-graduação da UFRA com 

Não informado 
no Relatório de 
atividades da 

Não informado no 
Relatório de 
atividades da 
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vistas a atender às demandas da 
sociedade amazônica 

PROPLADI de 
dezembro/2014 
a junho de 2015 

PROPLADI de 
julho/2015 a março 
de 2017 

5 Estruturar a gestão e reorientar as 
ações da extensão universitária 
com vistas a uma maior integração 
da UFRA Multicampi com 
produtores, empresas, 
comunidades ribeirinhas, 
indígenas, quilombolas e a 
sociedade amazônica como um 
todo 

Não informado 
no Relatório de 
atividades da 
PROPLADI de 
dezembro/2014 
a junho de 2015 

Não informado no 
Relatório de 
atividades da 
PROPLADI de 
julho/2015 a março 
de 2017 

6 Contratar professores e técnicos 
qualificados para fortalecer o 
desempenho da gestão da UFRA 
em todos os campi 

Não informado 
no Relatório de 
atividades da 
PROPLADI de 
dezembro/2014 
a junho de 2015 

Não informado no 
Relatório de 
atividades da 
PROPLADI de 
julho/2015 a março 
de 2017 

7 Desenvolver ações de integração e 
apoio ao estudante dos campi e 
criar estratégias para identificar 
talentos, divulgar a marca UFRA e 
motivar os estudantes do ensino 
médio a escolherem a UFRA 

Não informado 
no Relatório de 
atividades da 
PROPLADI de 
dezembro/2014 
a junho de 2015 

Não informado no 
Relatório de 
atividades da 
PROPLADI de 
julho/2015 a março 
de 2017 

8 Desenvolver ações de integração e 
apoio ao desempenho institucional 
em todos os níveis, divulgar a 
marca UFRA e motivar todos a 
carregarem e defenderem a UFRA 
em todos os fóruns 

“[...] não houve o 
engajamento dos 
assessores no 
desenvolvimento 
de suas ações” 

“[...] não houve o 
engajamento da 
maioria dos 
assessores no 
desenvolvimento 
de suas ações” 

5.1.2.1b 1 Criar novos campi, núcleos 
universitários e cursos com base 
nos requisitos do MEC, as 
vocações e tendências produtivas, 
empresariais, sociais, culturais e 
políticas dos territórios, buscando 
a participação da sociedade e a 
adição de ideias com os grupos de 
interesse 

100% - 2014 “As ações desta 
meta foram 
prejudicadas em 
mais de 70% por 
causa da crise 
econômica iniciada 
em 2014 [...]” 

 2 Planejar a implantação de 
infraestrutura para viabilizar a 
funcionalidade dos campi, cursos e 
a gestão 

“Todas as ações 
planejadas para 
2015 em relação 
aos campi foram 
inviabilizadas 
pela crise 
econômica e 
política que 
ainda perdura no 
Brasil [...]” 

“Todas as ações 
planejadas para 
2015 e 2016 em 
relação aos Campi 
foram 
inviabilizadas pela 
crise econômica 
[...]” 

5.1.3.1a 1 Fortalecer e adequar a 
infraestrutura de TIC para atender 
à demanda do ensino, pesquisa, 
extensão e administração no 
contexto da dinâmica de expansão 
multicampi da UFRA 

20% - 2014 
0% - 2015 

33,3% - 2016/2017 

 2 Focar a comunicação e o 
marketing para os clientes, grupos 

25% - 2015 25% - 2015 
0% - 2016 
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de interesse e a sociedade como 
um todo 

 3 Estruturar a biblioteca e a editora 
para atender adequadamente o 
público alvo e disponibilizar o 
livre acesso ao acervo 
bibliográfico para atender aos 
cursos ofertados pela UFRA. 

50% - 2015 50% - 2015 
50% - 2016 

5.1.3.1b 1 Incluir os atributos de formação 
das matrizes curriculares, 
adequando conteúdos, efetivando 
estágios, visitas técnicas, TCC, 
monografias, dissertação e teses. 

50% - 2014 
33,3% - 2015 

55,5% - 2015 
71,4% - 2016 

5.1.4.1 1 Manter laços de permanente 
comunicação e interação com o 
egresso e as empresas 
empregadoras públicas e privadas, 
fazer a comunicação das nossas 
competências com a sociedade 

25% - 2015 25% - 2015 
25% - 2016 

5.1.5.1a 1 Criar um programa para a 
comunicação e marketing com as 
escolas de nível médio e 
fundamental para identificar 
difundir a marca da UFRA e 
apresentar as oportunidades de 
cursos para orientar a escolha de 
aluno 

“As ações 
planejadas para 
2015 não foram 
alcançadas [...]” 

25% - 2015 
25% - 2016 

5.1.5.1b 1 Desenvolver estratégias 
competitivas para lidar com a 
política afirmativa de inclusão 
social por meio das quotas para 
ingresso de candidatos nos cursos 
de graduação da UFRA 

“As ações 
planejadas para 
2015 não foram 
alcançadas [...]” 

“As ações 
planejadas para 
2015 e 2016 não 
foram alcançadas 
[...]” 

Fonte: PLAIN Ufra 2014-2024 e Relatório de atividades da PROPLADI 
 
Conforme se verifica no quadro anterior, existem oitos metas para as quais não há 
divulgação de resultados no documento denominado Relatório de Atividades da 
PROPLADI. Há também metas para as quais é informado que as ações não foram 
alcançadas. 
 
Sobre esses fatos, por meio do Ofício nº 165/2017 – Gabinete da Reitoria, de 19 de maio 
de 2017, a Universidade Federal Rural da Amazônia – Ufra encaminha as manifestações 
apresentadas por cinco Pró-Reitorias: 
 
Pró-Reitoria de Extensão-PROEX: 
 
“1.2.1.a – 5. Estruturar a gestão e reorientar as ações da extensão universitária com 
vistas a uma maior integração da UFRA Multicampi com produtores, empresas, 
comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas e a sociedade amazônica como um 
todo; 
R: Estas ações foram extensamente incentivadas através de cadastro de ações, de 
programas e de projetos oriundos das áreas multicampi na PROEX, também com 
certificação de eventos e empréstimo de material, entretanto a PROEX conta hoje com 
um número reduzido de servidores e não dispõe de servidor ou verba própria para 
fomento de eventos/programas/projetos, o que dificulta a atuação de forma mais 
participativa e íntima para com os Campi. Também seria importante explicar que os 
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Campi, através de seus servidores, tem total autonomia para planejarem e proporem as 
ações necessárias objetivando esta integração para com a comunidade de interesse 
institucional, cabendo à PROEX o cadastro e a fiscalização destas ações, visto que não 
dispomos de verba para fomento. Uma verba objetivando o fomento destas ações, de 
forma mais específica, incentivariam e ampliariam as mesmas. 
1.2.1.a – 7. Desenvolver ações de integração e apoio ao estudante dos campi e criar 
estratégias para identificar talentos, divulgar a marca UFRA e motivar os estudantes do 
ensino médio a escolherem a UFRA: 
R: Esta etapa foi atendida parcialmente quando a PROEX criou o programa “UFRA 
PORTEIRAS ABERTAS”, e neste, os editais anuais de incentivo: 
- JORNADA DE EXTENSÃO DA UFRA; 
- JOVENS TALENTOS DA UFRA; 
- ENCONTRO DE EGRESSOS; 
- INTERUFRA - JOGOS DA INTEGRAÇÃO; 
- FEIRA DO EMPREENDEDORISMO DA UFRA. 
Entretanto, quanto à questão cultural e de desenvolvimento de talentos, vale a pena 
ressaltar que a UFRA não conta com o apoio pedagógico da graduação por não contar 
com área de formação superior nas Ciências Cênicas como teatro, cinema, marketing ou 
outros, o que vem a acarretar pouco incentivo ao desenvolvimento destas áreas, a 
contratação de servidor de nível superior especializado para planejar e desenvolver 
ações nestas áreas poderiam dirimir tais falhas.  
1.5.1.a – 1. Criar um programa para a comunicação e marketing com as escolas de nível 
médio e fundamental para identificar difundir a marca da UFRA e apresentar as 
oportunidades de cursos para orientar a escolha de aluno; 
R: Embora não seja competência exclusiva da PROEX, mas de um conjunto de ações 
conjuntas com Coordenações de Cursos de Graduação e PROEX, foi capitaneado pela 
PROEX uma participação maciça de grande representatividade de parte dos cursos de 
graduação da UFRA através de seus discentes em quase 100% das feiras escolares 
oferecidas em escolas públicas ou privadas em Belém, além de a criação de um 
cronograma de visitas das escolas aos setores de interesse institucional da UFRA como: 
Projeto Carroceiro, HOVET, Projeto Vida Digna, Museu e laboratório de 
Zoologia,  setores produtivos da Zootecnia, laboratório de química, botânica, solos e etc, 
objetivando, com a participação “in loco” de alunos de nível médio nestes setores, o 
incentivo e despertar das aptidões para escolha dos cursos da UFRA como opção de 
ensino superior.” 
 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico-PROPED: 
 
“O item 5.1.2.1a meta 4 ainda não foi feito nenhuma ação, pois o quadriênio da pós-
graduação ocorreu entre 2013 e 2016, sendo prejudicial aos cursos uma modificação na 
matriz curricular durante o quadriênio de avaliação. Em 2017, o primeiro ano do 
quadriênio uma avaliação da matriz será realizada pelos Programas de pós-graduação 
tendo em vista a meta estabelecida; 
O item 5.1.2.1a meta 7 sobre "criar estratégias para identificar talentos" a Proped 
realiza todos os anos avaliações dos trabalhos científicos dos alunos de iniciação 
científica, inclusive oferencendo prêmios aos melhores colocados. Nesse sentido foi 
estabelecido o prêmio Jovem Cientista da UFRA para reconhecer os talentos da 
graduação; 
Entre 2009 e 2013 a Proped promoveu o reconhecimento da produção científica dos 
docentes seniores e juniores, oferecendo um certificado de Honra ao Mérito aos mais 
produtivos; contudo, verificamos que as pessoas se repetiam, por isso foi 
determinado que somente seria realizado novo reconhecimento da produção científica 
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dos docentes seniores e juniores quando finalizasse o quadriênio de avaliação (agora em 
2017 teremos novo reconhecimento dos docentes).” 
 
Pró-Reitoria de Ensino-PROEN: 
 
“1) O item 5.1.1.1a em relação a meta 1 foi atendido parcialmente com a criação de 
novos cursos no âmbito dos campi e aprovados pelo CONSUN. Hoje esses cursos já 
foram implementados tendo sido disponibilizadas vagas para ingressantes através do 
SiSU 2017. Também foi aprovado pelo CONSUN a criação do Núcleo Universitário em 
Colares. O campus de Tailândia não foi criado devido as restrições orçamentárias; 
2) O item 5.1.1.1a em relação a meta 2 não foi implementado por decisão das 
coordenadorias de cursos, as quais tem autonomia para decidir sobre a pertinência e 
necessidade de inclusão e/ou exclusão de disciplinas na estrutura curricular; 
 3) O item 5.1.2.1a em relação a meta 1 foi atendida parcialmente através das diversas 
reuniões administrativas realizadas ao logo dos últimos 3 anos, bem como através dos 
cursos de capacitação promovidos pela PROEN;  
4) O item 5.1.2.1a em relação a meta 3 foi atendida através da revisão dos PPC's dos 
cursos de graduação e posterior aprovação dos mesmos pelo CONSEPE, o que pode ser 
comprovado pelas atas das reuniões; 
5) O item 5.1.2.1a em relação a meta 6 foi atendida através da realização dos diversos 
concursos públicos e nomeação dos novos servidores; 
6) O item 5.1.2.1a em relação a meta 7 foi atendida através da orientação, a partir das 
reuniões administrativas, para execução de visitações nas escolas e divulgação dos 
cursos oferecidos na UFRA; 
7) O item 5.1.2.1b em relação a meta 1 foi atendida parcialmente conforme explicação 
prestada no item 1 deste e-mail.” 
 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – PROAES 
 
“5.1.2.1a – 1 - Partilhar as decisões de planejamento estratégico da UFRA com os 
grupos de interesse no que tange aos projetos de campi, cursos, eixos temáticos, 
formação profissional, tecnologias e formação de parcerias 
 
Item atendido parcialmente através de parceria com diretores de campi, coordenadorias 
de curso, PROEX, PROEN e PROPED na ocasião do planejamento de ações e editais da 
assistência estudantil. Com o ingresso de novos servidores na PROAES (maio/2017), 
inclusive atendendo demandas dos campi para a assistência estudantil, a PROAES 
ampliará as ações de divulgação e formação de parcerias focadas na assistência 
estudantil, consolidando o planejamento estratégico, que deverá estar alinhado com o 
regimento e a regulamentação do acesso à assistência estudantil — essas normativas 
estão em elaboração/avaliação por comissão específica que serão reapresentadas para 
aprovação pelo CONSUN.  
 
5.1.2.1a – 2 - Gestão financeira do orçamento e dos gastos e das ações operacional de 
serviços gerais A gestão financeira da assistência estudantil na UFRA atua sobre as 
demandas para as áreas de: moradia, transporte, creche, alimentação (auxílio individual 
e subsidio do restaurante universitário), emergencial, participação em eventos (subsídio 
do ônibus interestadual e auxílio individual), esporte e pedagógico.  Em cada área de 
atuação, os auxílios ofertados através de subsidio financeiro em pecúnia, teve como 
critério as demandas identificadas nos processos seletivos. As demais áreas têm como 
critérios a previsão orçamentária disponível e as demandas oriundas das Pró-Reitorias 
responsáveis pelas áreas em questão. Com respeito a atenção à saúde e acesso, 
participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do 
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desenvolvimento e altas habilidades e superdotação, esta Pró-Reitoria mantém parceria 
com a Divisão de Saúde e Qualidade de Vida, vinculada à Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas (DSQV/PROGEP/UFRA) e núcleo ACESSAR, respectivamente. 
 
5.1.2.1a – 8 - Desenvolver ações de integração e apoio ao desempenho institucional em 
todos os níveis, divulgar a marca UFRA e motivar todos a carregarem e defenderem a 
UFRA em todos os fóruns 
 
Realizada parcialmente através da divulgação das ações da assistência estudantil na 
ocasião da semana do calouro e outros eventos que fazem parte do calendário acadêmico 
institucional. 
 
5.1.2.1b – 2 - Planejar a implantação de infraestrutura para viabilizar a funcionalidade 
dos campi, cursos e a gestão 
 
Em virtude da especificidade do trabalho desenvolvido pela PROAES/UFRA, o 
quantitativo e adequabilidade dos recursos humanos em todos os campi da UFRA, era 
insuficiente até maio de 2017, pois a PROAES dispunha de apenas três Assistentes 
Sociais, uma Psicóloga e um Sociólogo para atendimento dos seis Campi da UFRA. Após 
a realização e homologação do concurso público, novos servidores estão sendo lotados 
na PROAES e nos campi com designação para atuar na assistência estudantil, inclusive 
no restaurante universitário, ampliando a equipe multiprofissional que atua na 
assistência estudantil e garantindo a melhor adequação dos recursos humanos. Com 
respeito à infraestrutura tecnológica, está em fase de implantação o sistema 
informatizado para seleção e acompanhamento dos beneficiários da assistência 
estudantil.” 
 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas-PROGEP: 
 
“Em resposta ao e-mail referente ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhamos 
quadro demonstrativo de ingressos de servidores referente ao objetivo 5.1.2.1a Meta 6.” 
 

Ingresso no órgão de Servidores Efetivos 

 2014 2015 2016 2017 (abril) 

Docente D.E. 72 8 70 3 
TAE Classe B - - 1 - 
TAE Classe C 1 - - - 
TAE Classe D 8 1 - 18 
TAE Classe E 18 6 1 9 

TOTAL 97 15 72 30 

 
Saída do órgão de Servidores Efetivos 

 2014 2015 2016 2017 (abril) 

Docente D.E. 2 9 4 - 
TAE Classe B 1 4 1 - 
TAE Classe C 4 6 4 1 
TAE Classe D 5 7 5 1 
TAE Classe E 1 1  3 4 

TOTAL 13 27 17 6 

 
 
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional-PROPLADI: 
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Objetivo 5.1.1.1a – Meta 2 
“Foram introduzidas nos PPCs dos cursos afins. (1) [...] 
(1) ERA e EPC nos cursos de Agronomia, Medicina Veterinária, Eng. Florestal, 
Zootecnia e Administração; EMP nos cursos de Agronomia e Medicina Veterinária; EA 
e SA no curso de Eng. Ambiental. Ver páginas 3 e 7 do Relato Institucional 2016 e página 
4 do RI 2015 sobre esta meta. Ver também as páginas 9, 10 do Relatório de 
Autoavaliação Institucional 2015.” 
 
Objetivo 5.1.2.1a – Meta 3 
“Foi feito nos cursos novos e nos que foram avaliados. (2) [...] 
(2) Cursos com CC 4, p.7 do Relato Institucional 2015 e 2016.” 
 
Objetivo 5.1.2.1a – Meta 4 
“A Proped está trabalhando neste ajuste com os coordenadores de curso e já 
contemplando nas novas propostas. Há projetos cadastrados na Proped com este 
propósito. (3) [...] 
(3) As informações constam no Relato Institucional 2015 (p.5) e no RI 2016 (p.4) e na 
Página da PROPED.” 
 
Objetivo 5.1.2.1a – Meta 5 
“Foram implantados projetos de extensão integrando a UFRA, agricultores familiares e 
ribeirinho. (4) [...] 
(4) Foram implantados projetos de extensão para atender esta meta.” 
 
Objetivo 5.1.2.1a – Meta 6 
“Foi feito concurso para professor. (5) [...] 
(5) Foi lançado edital e efetivado concurso para professor em 2015 e 2016 e para técnico 
em 2015.” 
 
Objetivo 5.1.2.1a – Meta 7 
“Não houve  engajamento por parte da PROAES. (6) [...] 
(6) Não houve engajamento da PROAES por entender que seria ação das coordenadorias 
de curso apenas.” 
 
“Os itens que ainda constam como NÃO INFORMADO, a PROPLADI respondeu a todos 
eles nos memorandos 062, 063, 064 e 065 e apresentou as justificativas com base no seu 
conhecimento e atuação. [...] Portanto, não concordamos com a afirmação de que a 
PROPLADI/UFRA não informou nada sobre tais itens.” 
 
No que se refere à análise de que o planejamento estratégico foi implantado em nível 
micro em apenas três unidades de gestão da Ufra, as manifestações encaminhadas pela 
Ufra, transcritas acima, não apresentam justificativas ou esclarecimentos sobre o fato, 
bem como não apresentam as peças formais de planejamento tático e operacional do 
PLAIN. Dessa forma, considerando que foi informado pela Ufra que a avaliação e 
controle do PLAIN só foi levada a cabo na dimensão micro em três unidades de gestão, 
é recomendável que as demais unidades de gestão da Ufra avaliem a implementação do 
planejamento estratégico em nível operacional em suas respectivas unidades, e adotem as 
medidas necessárias para garantir que as ações dessas unidades estejam alinhadas com o 
PLAIN, considerando também que há metas para as quais é informado que as ações não 
foram alcançadas, conforme já relatado. 
 
Quanto à análise de ausência de publicação dos resultados de algumas das metas do 
PLAIN, verifica-se que as unidades de gestão da Ufra, vinculadas às metas do PLAIN 
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para as quais não foi identificada divulgação de resultados, apresentaram em suas 
manifestações informações a respeito dos resultados apurados.  
 
Em que pesem essas informações, o questionamento se refere à divulgação desses 
resultados de forma a dar conhecimento a todos os envolvidos nos objetivos e metas. 
Nesse sentido, para cinco das oitos metas questionadas, não foi informado nas 
manifestações apresentadas pelas Pró-Reitorias que os resultados dessas metas tenham 
sido divulgados por algum meio. Ademais, não foram apresentados dados ou informações 
referentes aos resultados da Meta 2 do Objetivo 5.1.1.1b. Dessa forma, permanece a 
constatação de que não houve divulgação dos resultados de parte das metas constantes no 
PLAIN. 
 
Cabe analisar que a apuração e divulgação dos resultados das metas, além de garantir a 
transparência desses resultados, possibilita o devido monitoramento, avaliação e ajustes, 
com a adoção de medidas tempestivas diante dos resultados apurados, tanto para corrigir 
rumos diante de resultados indesejados, quanto para manter resultados positivos.  
 
Ainda quanto à ausência de divulgação dos resultados das metas inseridas no PLAIN, a 
PROPLADI questiona a constatação, afirmando quanto às metas que constam como “não 
informado” que “respondeu a todos eles nos memorandos 062, 063, 064 e 065” e que 
não concorda “com a afirmação de que a PROPLADI/UFRA não informou nada sobre 
tais itens”. 
  
Entretanto, conforme já analisado, a constatação se refere ao fato de os resultados de 
algumas metas do PLAIN não serem divulgados. Dessa forma, a apresentação de alguns 
desses resultados por meio dos citados memorandos, apenas quando solicitado pela 
equipe de auditoria, não altera a constatação e não garante a transparência dos resultados 
e sua divulgação a todos os envolvidos nos objetivos e metas.  
 
Nesse sentido, em que pese a Ufra informar que a avaliação do PLAIN é feita também 
pelos documentos Relato Institucional e Relatório de Autoavaliação Institucional, 
verifica-se na resposta apresentada pela PROPLADI que para apenas três das oito metas 
questionadas foi feita vinculação dos resultados informados a dados ou informações 
constantes nesses dois documentos. Para as outras cinco metas são apresentados dados e 
informações sem informar se esses foram publicados em algum desses documentos 
(Relato Institucional e Relatório de Autoavaliação Institucional) ou em outro meio de 
divulgação. 
 
Acrescente-se que essa sistemática de apresentação de resultados, com divulgação dos 
resultados de apenas parte das metas, resultou em inconsistências nas informações 
apresentadas, a exemplo da Meta 2 do Objetivo 5.1.1.1a  (incluir novas disciplinas), em 
que a manifestação da PROEN informa que “a meta 2 não foi implementado por decisão 
das coordenadorias de cursos, as quais tem autonomia para decidir” enquanto que a 
manifestação da PROPLADI para a mesma Meta informa que as disciplinas “Foram 
introduzidas nos PPCs dos cursos afins”. 
 
Diante do exposto, é recomendável que sejam divulgados os resultados de todas as metas 
constantes no PLAIN 2014-2024, de forma a possibilitar o devido monitoramento, 
avaliação e ajustes, e garantir a transparência dos resultados da totalidade das metas 
inseridas no PLAIN. 
 
Ressalte-se que após tomar conhecimento dessas conclusões, a PROPLADI, em 
documento datado de 20 de junho de 2017, questiona o critério utilizado para se concluir 
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que a divulgação é falha e prejudica a transparência. Sobre o fato, cabe esclarecer que a 
conclusão decorreu da verificação de que parte das metas não foram publicadas, bem 
como de que não houve informação do resultado de uma das metas, conforme já 
discorrido neste item do Relatório de Auditoria.  
 
A PROPLADI questiona, ainda, a utilização do termo “não informado” constante no 
quadro “Resultados do PLAIN 2014-2024 constantes no documento Relatório de 
Atividades da PROPLADI”. Sobre o fato,  cabe inicialmente esclarecer que durante os 
trabalhos de auditoria foi questionado6 especificamente à Ufra “se houve divulgação dos 
resultados das metas estabelecidas para 2016 aos envolvidos nos objetivos e metas”, 
tendo sido informado como resposta que a “divulgação dos resultados da gestão superior 
no que tange às metas e ações do PLAIN foi feita por meio dos Relatórios de Atividades 
da PROPLADI”. Dessa forma, a informação que compôs o quadro questionado pela 
PROPLADI se refere aos dados que constam especificamente no documento “Relatório 
de Atividades da PROPLADI”.  
 
Assim, de forma a exemplificar que no documento “Relatório de Atividades PROPLADI” 
não foram informados os dados referentes a algumas das metas do PLAIN, cabe 
transcrever o que registra o referido Relatório do período de dezembro de 2014 a junho 
de 2015: 
 
“2.3 ATIVIDADES PLANEJADAS E INICIADAS NO PLAIN  
Apresentam-se as ações implantadas em cada meta dos objetivos elaborados para cada 
dimensão do PLAIN 2014-2024. 
[...] 
2.1.2 Dimensão 2 – Gestão Estratégica  
Nesta dimensão, contemplam-se os objetivos e metas a serem desenvolvidos pelas pró-
reitorias. Neste relatório, apresenta-se apenas o desempenho da PROPLADI. Os 
resultados das metas 2-7 (PROAF, PROEN, PROPED, PROEX, PROGEP E 

PROAES), atinentes às demais pró-reitorias, serão apresentados no próximo relatório.  
As ações desenvolvidas em cada meta estabelecida nos objetivos da dimensão 2, são: 
[...]” (Original sem grifos) 
 
Acrescente-se que, após tomar conhecimento dos dados constantes no referido Quadro, a 
PROPLADI, em manifestação datada de 15 de maio de 2017, não apresenta o resultado 
de duas metas (Meta 2 do Objetivo 5.1.1.1b e Meta 2 do Objetivo 5.1.2.1a) e informa que 
os resultados dessas metas devem ser buscados em outras Pró-Reitorias (PROAF e 
PROPED). Dessa forma, verifica-se que a PROPLADI não possuía informações sobre os 
resultados dessas duas metas.  
 
Cabe esclarecer que posteriormente foi apresentado pela Ufra informações referentes ao 
resultado de apenas uma dessas metas (Meta 2 do Objetivo 5.1.2.1a) sem, entretanto, ser 
comprovada a divulgação desses resultados, que é o que se questiona neste Relatório de 
Auditoria. 
 
Por fim, a PROPLADI apresenta documentos que evidenciam que para três das oito metas 
questionadas houve divulgação dos resultados por algum meio. Em que pesem essas 
informações, considerando que foram questionadas oito metas, permanece para as outras 
cinco metas a conclusão de que não houve comprovação de divulgação dos seus 
resultados. 
 

                                                 
6 Solicitação de Auditoria nº 201700833/14 (item 7). 
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Secretaria Federal de Controle Interno 

 
 
Certificado: 201700833 
Unidade Auditada: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 
Ministério Supervisor: MINISTERIO DA EDUCACAO 
Município (UF): Belém (PA) 
Exercício: 2016 
 
 
1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2016 e 
31/12/2016 pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no 
artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010. 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do 
trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à 
legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os 
resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre 
a gestão da unidade auditada. 

3. A seguinte constatação subsidiou a certificação dos agentes do Rol de 
Responsáveis: 

– Contratação irregular de fundação de apoio, com fuga ao procedimento licitatório. (item 
2.1.1.2) 

 
4. Diante dos exames realizados e da identificação de nexo de causalidade 
entre os atos de gestão de cada agente e a constatação mencionada, proponho que o 
encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja conforme 
indicado a seguir: 

 

CPF do agente 
público 

Cargo ou função Avaliação do 
órgão de 
Controle 
Interno 

Fundamentação da 
avaliação do Controle 
Interno 

***.065.172-** Pró-Reitora de 
Administração e 
Finanças 

Regular com 
Ressalva 

Item 2.1.1.2 do Relatório de 
Auditoria nº 201700833 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 
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***.002.862-** Reitor da 
Universidade 
Federal Rural da 
Amazônia 

Regular com 
Ressalva 

Item 2.1.1.2 do Relatório de 
Auditoria nº 201700833 

Demais 
integrantes do 
Rol de 
Responsáveis 

 Regularidade Considerando o escopo do 
Relatório de auditoria, não 
foram identificadas 
irregularidades com 
participação determinante 
destes agentes. 

 
5. Ressalta-se que dentre os responsáveis certificados por Regularidade há 
agentes cuja gestão não foi analisada por não estar englobada no escopo da auditoria de 
contas, definido conforme art. 14, § 2º, da Decisão Normativa TCU nº 156/2016. 

 

Belém (PA), 23 de junho de 2017. 
 
O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela 
certificação foi decidida por: 

 
 

Superintendente da Controladoria-Regional da União no Estado do Pará 
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Secretaria Federal de Controle Interno 
 
Parecer: 201700833 
Unidade Auditada: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 
Ministério Supervisor: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Município (UF): BELÉM/PA 
Exercício: 2016 
Autoridade Supervisora: José Mendonça Bezerra Filho 
 

1.  Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do 

exercício de 2016 da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, expresso a 

seguinte opinião acerca dos atos de gestão com base nos principais registros e 

recomendações formulados pela equipe de auditoria. 

2.  Para o escopo do trabalho de auditoria foram selecionados processos e 

fluxos considerados estratégicos para a Universidade, dentre os quais destaco, 

especialmente, os controles internos vinculados à gestão dos instrumentos firmados com 

Fundações de Apoio e a execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES). Avaliou-se também de forma prioritária os resultados quantitativos e 

qualitativos da gestão, em especial quanto ao cumprimento dos objetivos estratégicos e 

tópicos específicos de gestão de pessoas. Em complementariedade, analisou-se ainda a 

regularidade e os controles internos relacionados à compras e contratações; o 

cumprimento das recomendações da CGU; e avaliação da conformidade dos registros do 

Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD). 

3.  No que se refere aos controles instituídos pela Universidade para a gestão 

de instrumentos firmados com fundações de apoio, cinco quesitos de conformidade foram 

avaliados: regulação geral do processo; credenciamento; contratualização; anuência da 

gestão financeira; e acompanhamento e fiscalização. Verificou-se que o normativo 

interno da UFRA é insuficiente para regular a sua relação com as fundações de apoio e 

que, os contratos e convênios celebrados foram firmados em desacordo com as diretrizes 

da Lei 8.958/94. Com efeito, concluiu-se que os controles internos administrativos 
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instituídos pela UFRA têm fragilidades importantes a serem superadas no que toca a 

gestão dos instrumentos firmados com as fundações de apoio. 

4.  Quanto ao PNAES, a avaliação abarcou seis quesitos: controles do ciclo 

de gestão; priorização e conformidade da aplicação dos recursos; divulgação aos 

potenciais beneficiários; seleção de beneficiários; contrapartida dos beneficiários; e 

avaliação dos resultados. Não se identificou a existência de normativos com critérios 

objetivos para adesão aos programas assistenciais. As ações de divulgação do Programa 

se mostraram insuficientes para garantir o efetivo alcance do seu público alvo. Para que 

a Unidade cumpra adequadamente a sua missão institucional, recomendou-se a 

estruturação do setor responsável com normas, recursos tecnológicos e pessoal 

suficientes; o aprimoramento do processo de planejamento das ações, realizando estudos 

sobre a demanda por assistência estudantil e ampliando as ações de divulgação do 

Programa; além de focar o critério renda em todos os processos de seleção de discentes 

para a política. 

5.  Quanto ao à avaliação do cumprimento dos objetivos estratégicos, 

identificou-se que a execução do Planejamento Estratégico Institucional da UFRA – 

PLAIN para o período de 2014 a 2024 encontra-se em atraso, tendo sido citada como 

uma das causas a existência de cortes orçamentários. Porém, identificou-se que não houve 

plano tático e operacional para as unidades da Universidade, aumentando assim o risco 

de que as ações de cada unidade não estejam alinhadas com o plano estratégico. 

6.  Sobre o foco dado ao escopo da gestão de pessoas, detectou-se que os 

controles internos instituídos na área de gestão de pessoas da UFRA não são suficientes 

para tratar os riscos da área. Os controles referentes à acumulação de cargos e controles 

de jornada demonstram-se insuficientes, considerando a verificação da existência de 

casos de servidores exercendo cargos públicos não acumuláveis. 

7.  No âmbito dos demais itens do escopo, observou-se que a Universidade 

carece de mecanismos de controle mais adequados para o desempenho das atribuições 

relacionadas à área de gestão de compras e contratações. 

8.  Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da 

Lei n.º 8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso 

VI, art. 13 da IN/TCU/N.º 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a 

conclusão expressa no Certificado de Auditoria. Desse modo, o Ministro de Estado 

supervisor deverá ser informado de que as peças sob a responsabilidade da CGU estão 

inseridas no Sistema e-Contas do TCU, com vistas à obtenção do Pronunciamento 
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Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de 

Contas da União por meio do mesmo sistema. 

Brasília/DF, 28/07/2017. 

 
 

Diretor de Auditoria de Políticas Sociais I 
 
 


