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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ – Unifesspa 

UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 
Cidade Universitária - Av. dos Ipês, área de expansão urbana da Nova Marabá, Bairro: Cidade Jardim 

CEP: 68.500-000 Marabá-PA 

Telefone: (94) 2101-5925 

audin@unifesspa.edu.br 

 

 

Unidade Auditada: Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (PROGEP) 

Exercícios de realização dos trabalhos: 2016 / 2017 

Tipo de Auditoria: Acompanhamento da Gestão 

     Processo n.º: 23479.007110/2016-98  

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 01/2018 

 

Considerando o objeto do Processo n° 23479.007110/2016-98, de acordo com o 

estabelecido no Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) aprovado pela 

Resolução 014/CONSAD, de 17/03/2016, apresenta-se os resultados dos exames realizados sobre 

os “processos de nomeações para o exercício de Cargos de Direção e designações para o 

exercício de Funções Gratificadas”. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os trabalhos relativos a ação de Auditoria Interna, objeto deste relatório, foram realizados 

no período de 01 de julho de 2016 a 09 de novembro de 2017, com base em listagem de 

servidores ocupantes de Cargos de Direção (CD) e Funções Gratificadas (FG) no período de 

junho de 2016 (fls. 32 a 40), por meio de análises executadas nas pastas funcionais dos servidores 

selecionados na amostragem (fl. 56 – Solicitação de Auditoria n° 03/2017), aliadas às demais 

informações levantadas junto à PROGEP, através das Solicitações de Auditorias n°.s: 02 e 

04/2017 (fls. 55 e 59, respectivamente). 

Declara-se que não houve nenhuma restrição à realização dos exames. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo Geral 

  

Verificar a formalidade e legalidade dos processos de nomeações para o exercício de 

Cargos de Direção e designações para o exercício de Funções Gratificadas, identificando 

eventuais inconsistências/falhas/irregularidades. 
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2.2 Objetivos Específicos 

  

a) Verificar se os servidores que recebem pagamentos pelo exercício de Cargos de 

Direção e/ou Funções Gratificadas, encontram-se com as lotações e efetivo exercício 

conforme a estrutura organizacional da Unifesspa (Resolução nº 11 de 24/06/2015 do 

CONSUN); 

b) Verificar a contrapartida legal entre a remuneração devida e o valor pago ao servidor 

inerente ao cargo/função a qual foi designado, conforme dispõe o Art. 9º da Lei nº 

9.640 de 25/05/1998, a Portaria nº 1148/2015 de 03/12/2015 da Unifesspa/Reitoria e a 

Resolução nº 11 de 24/06/2015 do CONSUN, nos atos de designações para o exercício 

de Funções Gratificadas; 

c) Verificar a contrapartida legal entre a remuneração devida e o valor pago ao servidor 

inerente ao cargo/função a qual foi nomeado, conforme dispõe o Art. 2º da Lei nº 

11.526 de 04/10/2017, a Portaria nº 1148/2015 de 03/12/2015 da Unifesspa/Reitoria e 

a Resolução nº 11 de 24/06/2015 do CONSUN, nos atos de nomeações para o 

exercício de Cargos de Direção; 

d) Verificar a observância do Art. 13 da Lei 8.429 de 02/06/1992; Art. 1º, VII e Art. 3º 

da Lei nº 8.730 de 10/11/1993; Decreto 5.483 de 30/06/2005, e da Instrução 

Normativa TCU nº 65 de 20/04/2011 (Apresentação de Declaração de Bens e Rendas), 

nos atos administrativos de nomeações para o exercício de Cargos de Direção e 

designações para o exercício de Funções Gratificadas. 
 

 

3. METODOLOGIA 

 

Os procedimentos aplicados na execução das atividades foram testes de observância, 

através das técnicas de inspeção, investigação e confirmação, com o objetivo de verificar a 

efetividade dos controles internos da área auditada; e testes substantivos, com a finalidade de 

obter evidências quanto à suficiência, exatidão e validade dos atos administrativos de nomeações 

e designações.  

 

 

4. ESCOPO 

 

Exame de relatórios e planilhas com o montante de servidores que recebem pagamentos 

pelo exercício de cargos de direção e/ou funções gratificadas, com base em amostragem de 20% 

dos atos administrativos de nomeações para Cargos de Direção e 10% dos atos administrativos de 

designações para Função Gratificada, analisando se o local de atuação do servidor (lotação) 

corresponde à vinculação do respectivo cargo/função, se a remuneração devida ao servidor é 

corresponde ao valor pago em razão do seu cargo/função, e se há o atendimento de aspectos 

formais e legais relativos a apresentação de Declaração de Bens e Rendas.  
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5. RESULTADO DOS EXAMES 

 

5.1. Área: PESSOAL 

 

5.1.1 Avaliação de Pessoal – Análises sobre os atos administrativos de nomeações para o 

exercício de Cargos de Direção e designações para o exercício de Funções 

Gratificadas 

 

CONSTATAÇÃO - 1 

 

Servidor exercendo Cargo de Direção em ambiente organizacional diverso do cargo para o 

qual foi nomeado. 

 

Fato: 

 

A partir da análise de documentos constantes na pasta funcional da servidora (SIAPE **177**), 

verificou-se constar na pág. 01 do Processo n.° 002480/2014 o Memorando 080/2014-PROPIT de 

02/10/2014, através do qual é informado à Direção de Gestão de Pessoal/PROGEP, que a 

servidora foi removida para o IGE levando temporariamente a CD-04 da PROPIT (Situação 

fática levantada: Servidora no exercício de Cargo de Direção, no período de 02/10/2014 a 

10/10/2016, desenvolvendo atribuições fora da estrutura organizacional para a qual foi nomeada). 

 

Causa: 

  

Fragilidades nos controles internos da PROGEP que não se mostraram suficientes para mitigar os 

riscos relativos ao acompanhamento de alteração da unidade de lotação da servidora da Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica-PROPIT para o Instituto de 

Geociências e Engenharia-IGE, exercendo Cargo de Direção da Divisão de Inovação Tecnológica 

da PROPIT em outro departamento/setor/unidade. 

  

Manifestação da Unidade Auditada: 

 

Através de despacho eletrônico (fl. 129), a Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de 

Pessoas-PROGEP manifestou-se da seguinte forma:  

“Conforme histórico de exercício do sistema SIAPE (Anexo 1) informamos que a servidora 

EUMAR DA SILVA COELHO manteve-se, em sistema, atrelada à unidade organizacional – 

Divisão de Inovação Tecnológica da Diretoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica para a qual 

esteve nomeada para ocupar cargo direção. 

Vale ressaltar que a remoção ora informada, trata-se de alteração da unidade de lotação da 

servidora da PROPIT para o IGE, sua unidade de origem, não ocasionando dessa forma, perda da 

força de trabalho atribuída àquele Instituto, registrada em sistema a contar de 1º/10/2014, 

conforme histórico de lotação (Anexo 2).”  

Análise da Auditoria Interna: 
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Após análise da manifestação da Unidade auditada (PROGEP), verifica-se que há fortes indícios 

de que servidora ocupante do Cargo de Direção da Divisão de Inovação Tecnológica exerceu 

suas funções em ambiente organizacional divergente do cargo para qual fora nomeada.  

 

Nesse contexto, torna-se importante destacar a Resolução nº 011 de 24/06/2015 do Conselho 

Universitário-CONSUN da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará-Unifesspa, norma que 

aprova e delineia a estrutura organizacional da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a 

qual descreve que a Divisão de Inovação Tecnológica está ligada à Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica. 

 

Destaca-se que a servidora foi exonerada da função a partir de 11/10/2016 conforme Portaria nº 

1.017 publicada à página nº 207, seção 2, do Diário Oficial da União de 27/10/2016. Entretanto, 

conforme os fatos expostos, há vestígios acentuados de que ocorreu desobediência à norma 

relativa ao caso em questão no período de 02/10/2014 a 10/10/2016. 

 

Recomendação: 

 

1.1 – A PROGEP para implantar procedimentos, rotinas ou fluxos operacionais que mitiguem o 

risco de ocorrência de exercício de Cargos de Direção ou Função Gratificada em ambiente 

organizacional diverso do qual deve ser exercido.  

 

 

CONSTATAÇÃO - 2 

 

Nomeação de servidor aposentado para o exercício de Cargo de Direção, em desacordo com 

o artigo 2° da Portaria n.° 1148/2015-Unifesspa. 

 

Fato: 

 

O Art. 2º da Portaria n.° 1148/2015-Unifesspa dispõe: “As funções de confiança e os cargos em 

comissão, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, destinam-se 

apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento”. 

 

A partir da análise de documentos constantes na pasta funcional do servidor aposentado (SIAPE 

**62**), verificou-se que o servidor em questão foi nomeado para exercer o cargo comissionado 

de Assessor Especial da Reitoria, a partir de 02/07/2014, através da Portaria nº 0399/2014 – 

Publicada no DOU de 11/07/2014 e Retificada através de Publicação no DOU de 14/07/2014 – 

Folha 03 do Processo 001549/2014. O servidor supracitado foi EXONERADO, a partir do dia 

03/11/2017, através da Portaria nº 1607/2017 – Publicada no DOU de 31/10/2017. 

 

O referido servidor exercia as atividades na cidade de Belém/PA (fora das Unidades 

Administrativas da Unifesspa); não foi localizado Plano de Trabalho com delimitação/definição 

das atividades atinentes à referida assessoria. 

 

Causa: 

 

Fragilidades nos controles internos da PROGEP que não se mostraram suficientes para mitigar os 

riscos relativos à identificação de exercício de servidor não efetivo em Cargo de Direção na 

instituição. 
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Manifestação da Unidade Auditada: 

 

 Através de despacho eletrônico (fl. 129 e 129-v), a Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de 

Pessoas-PROGEP manifestou-se da seguinte forma: 

“A nomeação de servidor não efetivo para ocupar cargo de direção foi efetuada pela 

Administração Superior por se tratar de função de assessoramento, não vinculada à estrutura 

organizacional da Unifesspa, com base no parágrafo único do art. 6º da Portaria nº 17 de 26 de 

agosto de 2013 (Anexo 3), vigente à época. 

Vale ressaltar que o servidor JORGE RONALDO SILVA RAMOS era ocupante do cargo efetivo 

de Analista de Tecnologia da Informação do quadro de pessoal da Universidade Federal do Pará-

UFPA, e que já encontrava-se com processo de aposentadoria voluntária em tramitação, 

concretizada pela Portaria nº 2611-GR/UFPA, publicada no DOU de 02 de julho de 2014, mesma 

data em que fora nomeado para assumir o cargo de direção na Unifesspa, com a finalidade de 

contribuir com a implantação dos sistemas e demais institucionais na área de tecnologia da 

informação. 

Informamos também que a indicação do servidor foi realizada pelo Pró-Reitor de 

Desenvolvimento e Gestão de Pessoal da UFPA, tutora desta Unifesspa, considerando o seu 

reconhecido alto nível de conhecimento técnico, no que se refere a extração de dados das mais 

diversas informações de cadastro e folha de pagamento do Sistema Integrado de Administração 

de Recursos Humanos – SIAPE, além da manutenção de banco de dados para a alimentação 

básica de sistemas internos, que muito contribuiu durante o período em que esteve diretamente 

vinculado, e continua contribuindo, mesmo que na informalidade. 

Frisa-se, que hoje os critérios de designação para exercício de função gratificada e/ou nomeação 

para a ocupação de cargo de direção estão regidos pela Portaria nº 1148/2015, sob análise 

conjunta do Gabinete da Reitoria e desta PROGEP.”   

Análise da Auditoria Interna: 

 

Embora tenha sido justificada a nomeação do servidor por seu nível de conhecimento técnico 

com consequente apoio às atividades desenvolvidas pela PROGEP, e que a referida nomeação foi 

efetuada por se tratar de função de assessoramento, não vinculada à estrutura organizacional da 

Unifesspa com base em normativo vigente à época, verifica-se que a Portaria nº 017/2013-

Unifesspa revogada pela Portaria nº 1148/2015-Unifesspa, não sofreu alteração no conteúdo do 

seu art. 6º e Parágrafo único, conforme descrito abaixo.   

 

Portaria nº 017/2013 da Unifesspa, assim determinava: 

 
Art. 6º Os cargos comissionados e funções gratificadas serão vinculados, 

obrigatoriamente, a estruturas da Unifesspa. 

Parágrafo único. Estão ressalvadas das disposições do caput deste artigo as funções de 

assessoramento. 
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Portaria nº 1148/2015 da Unifesspa, assim determina: 

 
Art. 6º Os cargos comissionados e funções gratificadas serão vinculados, 

obrigatoriamente, a estruturas da Unifesspa. 

Parágrafo único. Estão ressalvadas das disposições do caput deste artigo as funções de 

assessoramento. 

 

Relata-se também que artigo 2º da Portaria nº 017/2013-Unifesspa revogada pela Portaria nº 

1148/2015-Unifesspa também não sofreu alteração em seu conteúdo, conforme segue exposto.  

 

Portaria nº 017/2013 da Unifesspa, assim determinava: 

 
Art. 2º As funções de confiança e os cargos em comissão, exercidas exclusivamente 

por servidores ocupantes de cargo efetivo, destinam-se apenas às atribuições de 

direção, chefia e assessoramento. 

[grifo nosso] 

 

Portaria nº 1148/2015 da Unifesspa, assim determina: 

 
Art. 2º As funções de confiança e os cargos em comissão, exercidas exclusivamente 

por servidores ocupantes de cargo efetivo, destinam-se apenas às atribuições de 

direção, chefia e assessoramento. 

[grifo nosso] 
 

Depreende-se das normas aplicadas a questão, que as funções de confiança e os cargos em 

comissão deveriam e devem ser exercidos exclusivamente por servidores efetivos conforme 

determinava o Art. 2º da Portaria nº 017/2013 e determina o Art. 2º da Portaria nº 1148/2015. 

 

Já o Art. 6º referente às portarias supracitadas, trata da obrigatoriedade dos cargos e funções 

serem vinculados às estruturas da instituição, ressalvadas as funções de assessoramento.  

 

Nesse contexto, menciona-se que o servidor em questão foi dispensado, em virtude de sua 

aposentadoria, da Função de Assistente, FG 02, da Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de 

Pessoal da Universidade Federal do Pará, desde 29/06/2014, conforme Portaria nº 2.853 de 

07/07/2014, publicada à página nº 132, seção 2, do Diário Oficial da União de 14/07/2014.  

 

Dessa forma, observa-se a ocorrência de nomeação para Cargo de Direção de servidor 

aposentado a partir de 02/07/2014 até a sua exoneração do cargo ocorrida a partir do dia 

03/11/2017 conforme Portaria nº 1.607/2017, publicada no Diário Oficial da União de 

31/10/2017. Tal medida contraria o art. 2º das Portarias nº 017/2013 e nº 1148/2015, assim como 

foi observado a inexistência de Plano de Trabalho com as especificações das atividades a serem 

desempenhadas pela assessoria referida.  

 

Recomendação: 
 

2.1 – A PROGEP para implantar instrumento que estabeleça a natureza, o grau de 

responsabilidade, a complexidade e as peculiaridades das funções de assessoramento. 

 

 

CONSTATAÇÃO - 3 
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Início de vigência do exercício de função de confiança (FG e CD) anterior à publicação no 

Diário Oficial da União (D.O.U.), em desacordo com o art. 15, § 4º, da Lei nº 8112/90. 

 

A partir da análise de documentos constantes nas pastas funcionais dos servidores abaixo 

relacionados, constatou que a vigência dos exercícios das Funções Gratificadas e dos Cargos de 

Direção ocorreu em datas anteriores às publicações no Diário Oficial da União, em desacordo 

com o Art. 15, § 4º, da Lei n.º 8112/90. 

 
N° SERVIDOR Data da Posse / Data da Publicação no DOU 

01 SIAPE **369** Posse: 15/05/2015 – Secretária Geral dos Conselhos 

Superiores.  

Portaria nº 0466/2015 - Publicada no DOU de 18/05/2015 – 

Folha 04 do Processo 002844/2015-69. 

02 SIAPE **530** Posse: 07/11/16 – Assessor do Gabinete do Reitor (CD 03). 

Portaria nº 1106/2016 - Publicada no DOU de 10/11/2016 - 

Folha 04 do Processo n º 012105/2016. 

03 SIAPE **177** Posse: 05/02/2014 – Chefe da Divisão de Inovação 

Tecnológica.  

Portaria nº 0037/2014 - Publicada no DOU de 07/02/2014 – 

Folhas 04 e 05 do Processo nº 003253/2014. 

04 SIAPE **62** Posse: 02/07/2014 – Assessor Especial da Reitoria. 

Portaria nº 0399/2014 - Publicada no DOU de 11/07/2014 e 

Retificada através de Publicação no DOU de 14.07.2014 – 

Folha 03 do Processo nº 001549/2014. 

05 SIAPE **959** Posse: 10/10/2016 – Assessor de Comunicação. 

Portaria nº 944/2016) - Publicada no DOU de 13/10/2016 - 

Fls. 04 e 05 do Processo nº 010959/2016. 

06 SIAPE **223** Posse: 15/05/2015 – Pró-Reitor de Desenvolvimento e Gestão 

de Pessoal. 

Portaria nº 0464/2015 - Publicada no DOU de 18/05/2015 – 

Fls. 04 e 05 do Processo nº 002845/2015. 

07 SIAPE **512** Designado a partir do dia 28/08/2017 para a função de 

SECRETÁRIA DE APOIO ACADÊMICO DOS CURSOS 

DE GRADUAÇÃO, FG-04, DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS 

HUMANAS. 

Portaria nº 1152/2017 - Publicada no DOU de 31/08/2017 

(Processo nº 010545/2017).  

08 SIAPE **736** Designado para a função de SECRETÁRIO DE APOIO 

ACADÊMICO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, FG-04, 

DO ICH a partir do dia 01/05/2015.  

Portaria nº 0429/2015 - Publicada no DOU de 14/05/2015, 

retificada pela Portaria nº 810/2015, publicada no DOU de 

19/08/2015 (Processo nº 001956/2015-01). 

09 SIAPE **519** Designada para a FUNÇÃO DE SECRETÁRIO 

EXECUTIVO, FG-02, DO ICE, a partir de 01/09/2014. 

Portaria nº 0531/2015 - Publicada no DOU de 11/09/2014 

(Processo nº 001491/2014-07). 

10 SIAPE **343** Designada para a função de COORDENADORA DE 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE PPC, FG-01, da 

PROEG, a partir de 13/02/2017. 

Portaria nº 227/2017 – Publicada no DOU de 24/02/2017 

(Processo nº 001922/2017-06). 

11 SIAPE **111** Designada para a Função de COORDENADORA DE 

EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA, FG-1, DA PROPIT, a partir 

de 01/01/2016. 

Portaria nº 54/2016 – Publicada no DOU de 14/01/16 

(Processo nº 000252/2016-91). 
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12 SIAPE **422** Designado para a Função de COORDENADOR DE 

IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE JORNALISMO, FG-01, a 

partir de 01/09/2015. 

Portaria nº 896/2015 – Publicada no DOU de 15/09/2015 

(Processo nº 005319/2015-03). 

13 SIAPE **911** Designada a partir de 02/05/2016 para a função de 

COORDENADORA DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

CIÊNCIAS SOCIAIS, FG-01, do ICH. 

Portaria nº 467/2016 – Publicada no DOU de 20/05/2016. 

 

Causa: 

 

Fragilidades no planejamento, na comunicação entre as Unidades Administrativas e Acadêmicas 

envolvidas e nos controles internos da PROGEP que não se mostraram suficientes para mitigar os 

riscos relativos a periodicidade das publicações no Diário Oficial da União e a vigência dos 

exercícios das Funções Gratificadas e dos Cargos de Direção.  

 

Manifestação da Unidade Auditada: 

 

Através de despacho eletrônico (fl. 129-v), a Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de 

Pessoas-PROGEP manifestou-se da seguinte forma: 

“As designações para exercício de função gratificada e/ou nomeações para a ocupação de cargo 

de direção, em casos específicos, foram publicadas na imprensa oficial em data posterior à data 

de vigência de seus atos com o propósito da Administração Superior de validar e resguardar os 

atos e decisões tomados pelos titulares das funções/cargos; a não prestação de serviços gratuitos 

de acordo com o art. 4º da Lei nº 8.112/90; e diante de necessidades extremas de serviço, em 

virtude de seu ainda reduzido quadro de pessoal, visando sempre o bom funcionamento e 

atendimento no serviço público. 

Ressaltamos também que esta Pró-Reitoria, através do Memorando Circular Eletrônico nº 1 de 09 

de janeiro de 2018 (Anexo 4), já divulgara aos dirigentes das unidades organizacionais da 

Universidade que todas as nomeações/designações terão vigência, obrigatoriamente, a partir da 

data da publicação de seus respectivos atos no Diário Oficial da União, com base no 

entendimento ratificado pela Nota Técnica nº 904/CGNOR/DENOP/SRH/MP, em atendimento à 

orientação da Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento.”  

Análise da Auditoria Interna: 

 

A Unidade auditada (PROGEP) justifica que as ações referentes as designações e nomeações para 

os cargos de direção em casos específicos, publicados na imprensa oficial, posteriormente à data 

de vigência de seus atos, teve o propósito da Administração Superior da instituição validar e 

resguardar as decisões adotadas pelos dirigentes, assim como a não prestação de serviços 

gratuitos. 

 

Nesse sentido, destaca-se o que determina o Art. 15, § 4º da Lei 8.112/90: 

 
§ 4o O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do 

ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer 

outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do 

impedimento, que não poderá exceder a trinta dias da publicação. 
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Diante da apreciação da legislação exposta, ratifica-se que os atos apontados na Constatação nº 3 

não atenderam aos preceitos legais. 

 

Contudo, menciona-se que a PROGEP expediu um documento interno (MEMORANDO 

CIRCULAR Nº 1/2018 – PROGEP) no dia 09/01/2018, o qual expressa aos dirigentes das 

unidades organizacionais da instituição que todas as nomeações/designações terão vigência, 

obrigatoriamente, a partir da data da publicação de seus respectivos atos no Diário Oficial da 

União.   

 

Recomendação: 

 

3.1 – A PROGEP para implantar procedimentos, rotinas ou fluxos operacionais que mitiguem o 

risco de ocorrência de publicação dos atos de nomeação para Cargos de Direção e designação 

para Função Gratificada em data posterior ao efetivo exercício do cargo/função.   

 

 

CONSTATAÇÃO - 4 

 

Ausência de documentos nas pastas funcionais dos seguintes servidores: 

 
N° SERVIDOR Data da Posse / Data da Publicação no DOU 

01 SIAPE **512** Não consta “Declaração de Bens e Valores” na pasta 

funcional.  

02 SIAPE **530** Assessor do Gabinete do Reitor – CD 02 (Portaria 0977/2016 

– Publicada no DOU de 17.10.2016 – Folha 03 do Processo 

011156/2016 – Citada Portaria foi retificada pela Portaria 

1104/2016 – Publicada no DOU de 14/11/2016 – Fl. 05 do 

Processo 011156/2016). a) Não consta na pasta funcional o 

Termo de Posse no citado Cargo de Direção; b) Não 

consta, na pasta do servidor, a opção da Remuneração + 

60% da Remuneração do Cargo de Direção (referente a 

esta Nomeação – Portaria 977/2016). 

03 SIAPE **736** Não consta “Declaração de Bens e Valores” na pasta 

funcional. 

04 SIAPE **528** Assessora da Reitoria (CD-03), a partir de 10/09/2014 

(Portaria nº 539/2014 – Publicada no DOU de 10/09/2014). A 

citada servidora foi EXONERADA A PEDIDO, a partir do dia 

01/07/2016, através da Portaria nº 622/2016 – Publicada no 

DOU de 05/07/2016 – Folha 04 do Processo 006860/2016. A 

referida servidora não exerceu atividades em nenhuma das 

Unidades Administrativas da Unifesspa (exercia atividades nas 

dependências da UFPA/Campus de Belém). Em consulta a 

pasta funcional da servidora, não foi localizado nenhum 

documento que delineasse um PLANO DE 

TRABALHO/PLANO DE ATIVIDADES a ser executado 

no exercício da mencionada assessoria. 

05 SIAPE **132** Designado para a Função de COORDENADOR DE 

GESTÃO DA INFORMAÇÃO, FG-01, DO GABINETE 

DA REITORIA, através da Portaria nº 0808/2015 – Publicada 

no DOU de 19/08/2015. Processo referente a esta 

designação não consta na pasta do servidor. Consta apenas 

a portaria de designação. 
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06 SIAPE **62** Assessor Especial da Reitoria (CD-04), a partir de 02/07/2014 

- Portaria nº 0399/2014 – Publicada no DOU de 11/07/2014 e 

Retificada através de Publicação no DOU de 14/07/2014 – 

Folha 03 do Processo 001549/2014. O referido servidor não 

exerceu atividades em nenhuma das Unidades Administrativas 

da Unifesspa (exercia atividades nas dependências da 

UFPA/Campus de Belém). Em consulta a pasta funcional do 

servidor, não foi localizado nenhum documento que 

delineasse um PLANO DE TRABALHO/PLANO DE 

ATIVIDADES a ser executado no exercício da mencionada 

assessoria. 

 07 SIAPE **084** Não consta “Declaração de Bens e Valores” na pasta 

funcional. 

08 SIAPE **529** Nomeada para o cargo de Diretora de Finanças e 

Contabilidade - Portaria 66/2013 - Publicada no DOU de 

08/10/2013. Não consta Processo de Nomeação para o CD, 

na pasta funcional da servidora. 

09 SIAPE **562** Assessoria de Admissão e Cadastro do CRCA (Portaria nº 

0008/2014 – Publicada no DOU de 14/01/2014). Não consta 

“Termo de posse assinado” na pasta da servidora. 

 

Causa: 

 

Fragilidades nos controles internos da PROGEP que não se mostraram suficientes para mitigar os 

riscos relativos à composição de documentos referentes aos atos administrativos de nomeações e 

designações.  

 

Manifestação da Unidade Auditada: 

Através de despacho eletrônico (fls. 129-v e 130), a Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão 

de Pessoas-PROGEP manifestou-se da seguinte forma: 

“01 – Apresentamos a cópia da autorização de acesso à declaração de ajuste anual do imposto de 

renda da pessoa física (Anexo 5), registrada pelo(a) servidor(a) CARLA DA SILVA LOBO no 

SIGRH;  

02 – Considerando a não localização dos documentos na pasta funcional, apresentamos cópia do 

Termo de Posse e Termo de Opção de Remuneração (Anexo 6) assinados digitalmente pelo(a) 

servidor(a) CARLOS RENATO LISBOA FRANCES, referente ao cargo de direção para o qual 

foi nomeado(a) pela Portaria nº 1104/2016, publicada no DOU de 14 de novembro de 2016 que 

retificou a Portaria nº 977/2016. 

03 - Apresentamos a cópia da autorização de acesso à declaração de ajuste anual do imposto de 

renda da pessoa física (Anexo 7), registrada pelo(a) servidor(a) CASSILANO FERREIRA DA 

CRUZ no SIGRH.  

04 – Conforme informado anteriormente no Memorando Eletrônico nº 91/2017-PROGEP (fls. 

103), não foi expedido Plano de Trabalho formal para o(a) servidor(a) DANIELA VIANNA 

CORTEZ DE SOUZA, nomeado(a) para o exercício de Cargos de Direção/Assessoria, uma vez 

que tal procedimento não era realizado há época. A servidora desenvolveu atividades de 

assessoramento para a implantação das rotinas da Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura 

da Unifesspa. 
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Importante informar que a PROGEP, através da Diretoria de Desempenho e Desenvolvimento, 

está trabalhando na construção de seu regimento interno, a partir do mapeamento das 

competências de suas subunidades, como projeto piloto, que embasará o delineamento das 

atribuições dos cargos efetivos e funções, mapeamento de processos, mapeamento de riscos, e 

demais desdobramentos.  

Considera-se também que no processo de transição, a Unifesspa utiliza-se da Resolução nº 

04/2014-CONSUN que autoriza a Administração utilizar, por analogia, os normativos da 

Universidade Federal do Pará, no que tange à área de gestão de pessoas, uma vez que nos 

encontramos em pleno processo estatuinte. 

05 – Apresentamos a cópia do Processo nº 23479.004860/2015-96 (Anexo 8) que tratou da 

designação do servidor HENRIQUE SILVA DE SOUZA, conforme formalizado na Portaria nº 

808/2015. 

06 – Conforme informado no Memorando Eletrônico nº 91/2017-PROGEP (fls. 103), não foi 

expedido Plano de Trabalho formal para o(a) servidor(a) JORGE RONALDO SILVA RAMOS, 

nomeado(a) para o exercício de Cargos de Direção/Assessoria, uma vez que tal procedimento não 

era realizado há época. O servidor desenvolveu atividades de assessoramento, conforme citado na 

constatação 2.1.2. 

07 – Apresentamos a cópia da autorização de acesso à declaração de ajuste anual do imposto de 

renda da pessoa física (Anexo 9), registrada pelo(a) servidor(a) LUCAS JACOMINI ABUD no 

SIGRH.  

08 – O processo nº 23073.035546/2013-56 (Anexo 10) que solicitou a nomeação da servidora 

requisitada MARIA DO SOCORRO QUARESMA SACRAMENTO para ocupar o cargo de 

direção de Diretora de Finanças e Contabilidade desta Unifesspa, foi localizado no arquivo 

setorial da PROGEP de seu órgão de origem (UFPA). Segue cópia do referido processo já 

constante em sua pasta funcional nesta Unifesspa. 

09 – Apresentamos a cópia do Termo de Posse (Anexo 11), devidamente assinado pelo(a) 

servidor(a) REBECA MEDEIROS FONSECA, referente ao cargo de direção para o qual foi 

nomeado(a) pela Portaria nº 8/2014, publicada no DOU de 14 de janeiro de 2014.” 

Análise da Auditoria Interna: 

 

A Unidade auditada (PROGEP) apresentou cópia dos documentos pendentes identificados pela 

Auditoria Interna, entretanto, a ausência de tais documentos nas pastas funcionais dos servidores 

demonstra fragilidades nos controles internos da PROGEP quanto às formalidades dispensadas a 

questão. 

 

Nesse sentido, destaca-se o que dispõe o Art. 13, § 4º e § 5º da Lei 8.112/90: 

 
Art. 13.  A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar 

as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, 

que não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os 

atos de ofício previstos em lei. 

[...] 

§ 4o  Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. 
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§ 5o  No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que 

constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, 

emprego ou função pública. 
  

Outro fator de destaque, refere-se à ausência de Planos de Trabalho com as atribuições, deveres, 

responsabilidades e direitos inerentes ao exercício das funções de assessoramento, os quais foram 

executadas nas dependências da Universidade Federal do Pará-UFPA, o que aponta para 

deficiências no acompanhamento da execução dessas atividades.  

 

Importante destacar também, que através da manifestação da PROGEP, verificou-se que a 

Unidade auditada não possui seu regimento interno, e ainda não efetivou o mapeamento de seus 

processos e riscos.  

Recomendações: 

 

4.1 – A PROGEP para elaborar normativo ou rotina que defina e relacione os documentos que 

devem compor os processos de nomeações de Cargos de Direção e designações de Funções 

Gratificadas; 

 

4.2 – A PROGEP para elaborar e implementar seu Regimento Interno e mapeamento dos 

processos de sua competência.  

 

 

CONSTATAÇÃO - 5 

 

Ausência de Autorização de Acesso aos dados das Declarações de Ajuste Anual do Imposto 

de Renda Pessoa Física, conforme exigência da Lei 8.730/1993 (art. 1°, VII) e da Instrução 

Normativa TCU nº 67/2011, de 06/07/2011. 

 

A partir da análise de documentos constantes nas pastas funcionais dos servidores abaixo 

relacionados, bem como ao realizar consulta junto ao “Relatório do SIGRH – Autorização de 

Acesso a DBR Concedidas” - expedido em: 08/11/2017 às 11h34 (disponibilizado pela PROGEP, 

através do MEMO ELETRÔNICO 43/2017-DGP, em resposta à SA 04/2017 – Anexado ao 

Processo 007110/2016-98, fls. 78 a 102) constatou a ausência de autorização, por parte dos 

seguintes servidores constantes na lista de amostragem (fl. 56): 

 
N° SERVIDOR 

01 SIAPE **953** 

02 SIAPE **425** 

03 SIAPE **501** 

 

Ao verificar o quantitativo de servidores ativos da Unifesspa, constantes na Relação de 

Servidores disponibilizada pela PROGEP, através do Memorando Eletrônico n.° 43/2017-DGP 

(Anexado ao Processo 007110/2016-98, fls. 62 a 77), levantou-se o total de 596 (quinhentos e 

noventa e seis) servidores, sendo que destes, apenas 335 (trezentos e trinta e cinco) servidores 

efetuaram a autorização de acesso aos dados das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de 

Renda Pessoa Física, conforme “Relatório do SIGRH – Autorização de Acesso a DBR 

Concedidas” - expedido em: 08/11/2017 às 11h34 (fls. 78 a 102). 
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Causa: 

 

Fragilidades nos controles internos da PROGEP que não se mostraram eficazes em mitigar os 

riscos relativos ao atendimento da exigência normativa atinente a autorização de acesso aos dados 

das declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física dos servidores. 

 

Manifestação da Unidade Auditada: 

Através de despacho eletrônico (fl. 130 e 130-v), a Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de 

Pessoas-PROGEP manifestou-se da seguinte forma: 

“01 – Apresentamos a cópia da autorização de acesso à declaração de ajuste anual do imposto de 

renda da pessoa física (Anexo 12), registrada pelo(a) servidor(a) EVALDINEY RIBEIRO no 

SIGRH; 

02 – Apresentamos a cópia da autorização de acesso à declaração de ajuste anual do imposto de 

renda da pessoa física (Anexo 13), registrada pelo(a) servidor(a) GISELA MACAMBIRA 

VILLACORTA no SIGRH; 

03 – Apresentamos a cópia da autorização de acesso à declaração de ajuste anual do imposto de 

renda da pessoa física (Anexo 14), registrada pelo(a) servidor(a) JOSE STENIO GONZAGA DE 

SOUZA no SIGRH; 

A PROGEP, através da Diretoria de Gestão de Pessoas, com base nas orientações contidas no 

Relatório Preliminar da Auditoria Anual de Contas do exercício 2016 nº 201700831 da 

Controladoria Regional da União no Estado do Pará, formalizou solicitação junto ao Centro de 

Tecnologia da Informação e Comunicação, através do Memorando Eletrônico DGP nº 29 de 1º de 

agosto de 2017 (Anexo 15), para que sejam efetuadas adaptações no SIG com a finalidade de 

condicionar tanto o autocadastro quanto o login dos usuários à efetivação da declaração de 

autorização de acesso aos dados de bens e renda das declarações de ajuste anual de imposto 

de renda de pessoa física, abrangendo os servidores que já 

exerceram/exercem/ocuparam/ocupam Função gratificada-FG e/ou Cargo de Direção-CD, como 

forma de otimizar tal forma de controle interno.   

No entanto, informamos que a Coordenadoria de Suprimento de Pessoas exige a apresentação 

impressa da referida declaração no procedimento de ingresso dos novos servidores efetivos, 

compondo o processo admissional. E que a Divisão de Registro e Controle condiciona o registro 

em sistema das chefias à efetivação da declaração de autorização de bens e rendas em sistema.” 

Análise da Auditoria Interna: 

 

A Unidade auditada (PROGEP) apresentou os documentos pendentes identificados na 

Constatação 5, entretanto, as datas das autorizações são posteriores ao envio do Relatório 

Preliminar dessa ação de Auditoria Interna, o que revela deficiências ao atendimento da norma 

aplicável ao caso.  

 

Nesse sentido, assim determina o Art. 1º, inciso VII da Lei 8.730/1993: 
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Art. 1º É obrigatória a apresentação de declaração de bens, com indicação das fontes de 

renda, no momento da posse ou, inexistindo esta, na entrada em exercício de cargo, 

emprego ou função, bem como no final de cada exercício financeiro, no término da 

gestão ou mandato e nas hipóteses de exoneração, renúncia ou afastamento definitivo, 

por parte das autoridades e servidores públicos adiante indicados: 

[...] 

VII - todos quantos exerçam cargos eletivos e cargos, empregos ou funções de 

confiança, na administração direta, indireta e fundacional, de qualquer dos Poderes da 

União. 

 

A Instrução Normativa TCU nº 67/2011 que dispõe sobre os procedimentos referentes às 

Declarações de Bens e Rendas a serem apresentadas pelas autoridades e servidores públicos 

federais, assim estabelece: 

 
Art. 2º As referidas autoridades, servidores e empregados entregarão anualmente, à 

unidade de pessoal do órgão ou entidade a que se vinculem, Declaração de Bens e 

Rendas detalhadamente descritos na forma exigida no art. 13, caput e § 1º, da Lei 

8429/1992, e 2º, caput e §§ 1º a 6º, da Lei 8.730/1993 e das respectivas retificações 

apresentadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). 

§ 1º A entrega da declaração se dará, também, por ocasião da posse ou, inexistindo esta, 

na entrada em exercício, no momento em que deixarem de ser ocupados os cargos, 

empregos ou funções, ou ainda quando solicitada, a critério da unidade de pessoal do 

órgão de controle interno respectivo ou do Tribunal de Contas da União. 

§ 2º A declaração a que alude o caput deste artigo deverá ser preenchida em formulário 

em papel, reproduzido a partir do modelo que constitui o anexo I desta instrução, 

devidamente assinada e entregue na unidade de pessoal do órgão a que se vincule o 

servidor. 

Art. 3º Em alternativa ao formulário a que se refere o artigo anterior, as autoridades, os 

empregados e os servidores mencionados no art. 1º desta Instrução Normativa poderão 

apresentar, à unidade de pessoal do órgão ou entidade a que se vinculem, autorização de 

acesso exclusivamente aos dados de Bens e Rendas exigidos nos arts. 13, caput e § 1º, 

da Lei 8.429/1992, e 2º, caput e §§ 1º a 6º, da Lei 8.730/1993, das suas Declarações de 

Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física e das respectivas retificações 

apresentadas à RFB, nos termos do anexo II a esta Instrução Normativa. 

Parágrafo único. A autorização perderá efeito sobre os exercícios subsequentes àqueles 

em que a autoridade, o empregado ou o servidor deixar de ocupar o cargo, emprego ou 

função. 

Art. 4º Os dirigentes das unidades de pessoal não poderão formalizar atos de posse ou de 

entrada em exercício nos cargos relacionados no art. 1º da Lei 8.730, de 1993, sem que 

haja a prévia apresentação da Declaração de Bens e Rendas, nos termos do art. 2º ou da 

autorização de acesso às informações de Bens e Rendas a que alude o art. 3º deste 

normativo. 

  

Diante da legislação aplicável ao caso, verifica-se fragilidades nos controles internos da PROGEP 

relativos ao atendimento da norma. 

 

Recomendação: 

 

5.1 – A PROGEP para levantamento e regularização da situação dos servidores que não 

procederam a declaração de autorização de acesso aos dados de bens e renda. 

 

 

CONSTATAÇÃO - 6 

 

Nomeação e Designações para cargos e funções não contempladas na estrutura 

organizacional da Unifesspa (Resolução n.º 011/2015-CONSUN): 
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N° SERVIDOR DESIGNAÇÃO / NOMEAÇÃO não 

contempladas na Resolução n.º 011/2015-

CONSUN 

01 SIAPE **111** Designada para a Função de COORDENADORA DE 

EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA, FG-1, DA PROPIT, a 

partir de 01/01/2016 - PORTARIA Nº 54/2016 – 

Publicada no DOU de 14/01/16, PROCESSO Nº 

000252/2016-91). Esta função não consta na 

Resolução n.º 011/2015-CONSUN. 

 

02 SIAPE **350** Nomeado, a partir de 26/10/2016, para o cargo de 

ASSESSOR DA PROCURADORIA FEDERAL 

JUNTO À UNIFESSPA (CD-04) (Portaria nº 

986/2016 – Publicada no DOU de 24/10/2016 – Folha 

04 do Processo 011345/2016). Esta assessoria não 

consta na Resolução n.º 011/2015-CONSUN. 

 

03 SIAPE **528** Designada para a função de ASSESSOR DA 

COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL 

DOCENTE (FG-02) - Portaria 458/2016. Esta função 

não consta na Resolução n.º 011/2015-CONSUN.  

 

 

Causa: 

 

Normativo interno que exclui a obrigatoriedade de que as funções de assessoramento sejam 

vinculadas à estrutura da instituição. 

 

Manifestação da Unidade Auditada: 

  

Através de despacho eletrônico (fl. 130-v), a Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de 

Pessoas-PROGEP manifestou-se da seguinte forma: 

“01 – A designação trata de uma função de assessoramento da Administração Superior, de acordo 

com o parágrafo único do art. 6º da Portaria nº 1148/2015-GR/Unifesspa, que utilizou, 

temporariamente, a função gratificada, nível 01, atrelada à Coordenadoria de Agenda 

Institucional da Vice-Reitoria pela Resolução CONSUN nº 11/2015. 

02 - A nomeação trata de uma função de assessoramento da Administração Superior, de acordo 

com o parágrafo único do art. 6º da Portaria nº 1148/2015-GR/Unifesspa, que utiliza cargo de 

direção, nível 04, de disponibilidade da Reitoria. 

03 - A designação trata de uma função de assessoramento da Administração Superior, de acordo 

com o parágrafo único do art. 6º da Portaria nº 1148/2015-GR/Unifesspa, que utilizou, 

temporariamente, a função gratificada, nível 02, de disponibilidade da Reitoria.” 

Análise da Auditoria Interna: 

 

A Unidade auditada (PROGEP) declara que a nomeação e as designações observadas, tratam-se 

de funções de assessoramento da Administração Superior, com base no parágrafo único do art. 6º 

da Portaria nº 1148/2015-GR/Unifesspa, que assim dispõe: 
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Art. 6º Os cargos comissionados e funções gratificadas serão vinculados, 

obrigatoriamente, a estruturas da Unifesspa. 

Parágrafo único. Estão ressalvadas das disposições do caput deste artigo as funções de 

assessoramento. 

 

Observa-se que a norma supracitada exclui a obrigatoriedade de vinculação das funções de 

assessoramento às estruturas da Unifesspa. 

 

Nesse aspecto, importante analisar o artigo 37 e o inciso V, da Constituição Federal de 1988, 

conforme descritos abaixo: 

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

[...] 

 

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo 

efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos 

casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às 

atribuições de direção, chefia e assessoramento;  (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998)  
 

 

A legislação supracitada dispõe sobre os princípios inerentes à administração pública, os temas 

relativos aos cargos em comissão e as funções de confiança. A carta magna descreve que as 

funções de confiança e os cargos em comissão destinam-se somente às atribuições de direção, 

chefia e assessoramento, e estes são declaradas em lei de livre nomeação e exoneração.  

 

Apesar da discricionariedade que a legislação atribui ao gestor público sobre a livre nomeação e 

exoneração dos cargos supracitados é importante lembrar dos princípios administrativos que 

norteiam a administração pública como a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a 

publicidade, a eficiência, dentre outros.  

 

Embora haja a previsão de ressalva sobre a obrigatoriedade de vinculação das funções de 

assessoramento às estruturas organizacionais da instituição, de acordo com o parágrafo único, 

artigo 6º, da Portaria nº 1148/2015-GR/Unifesspa, verifica-se a existência de lacunas em tal 

normativo no que se refere aos fatos que devem motivar os atos relativos às 

nomeações/designações para essas funções. Esse procedimento enfraquece o atendimento de 

alguns princípios constitucionais relativos à Administração Pública como a impessoalidade, 

moralidade, publicidade, eficiência, e a transparência dos atos administrativos, com base na 

ausência de regras que delineiam as funções consideradas como de assessoramento da 

Administração Superior.  

 

Nesse contexto, outra fragilidade a ser destacada é a ausência de divulgação da relação de 

funções de assessoramento da Administração Superior, com suas respectivas competências, já 

que tais funções não compõem a estrutura organizacional da instituição, assim como os 

servidores que estão no exercício desses postos na universidade.  

 

Recomendação: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
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6.1 – À Administração Superior da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará para suprimir 

o parágrafo único, do artigo 6º, da Portaria nº 1148/2015-GR/Unifesspa, com a respectiva 

inclusão das funções de assessoramento na estrutura organizacional da Unifesspa (Resolução nº 

011/2015-CONSUN); ou adicionar cláusulas na Portaria nº 1148/2015-GR/Unifesspa que 

delineiam as funções de assessoramento da Administração Superior.  

 

6.2 – À Administração Superior da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará para 

divulgação da relação das Funções de Assessoramento da Administração Superior, com suas 

respectivas competências e servidores.  

 

6. CONCLUSÃO 

 

O presente Relatório de Auditoria Interna tem como propósito geral agregar valor à 

gestão da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará-Unifesspa, sugerindo melhorias a serem 

implementadas em seus controles internos, advindas das constatações levantadas a partir dos 

exames realizados exclusivamente sobre os processos de nomeações para o exercício de Cargos 

de Direção e designações para o exercício de Funções Gratificadas. 

 

Este documento foi elaborado de forma a elucidar as causas decorrentes das 

constatações apresentadas, as manifestações elaboradas pela Unidade auditada (PROGEP), as 

análises da Auditoria Interna referentes às questões abordadas, e as recomendações propostas 

para mitigar os riscos inerentes às deficiências apontadas com base nas evidências destacadas 

neste relatório. 

 

Os procedimentos realizados nesta ação de auditoria resultaram em 6 constatações e 8 

recomendações, conforme resumo e detalhamento do quadro abaixo: 

 

Constatação Recomendação 

1. Servidor exercendo Cargo de Direção 

em ambiente organizacional diverso do 

cargo para o qual foi nomeado. 

 

1.1 – A PROGEP para implantar 

procedimentos, rotinas ou fluxos operacionais 

que mitiguem o risco de ocorrência de 

exercício de Cargos de Direção ou Função 

Gratificada em ambiente organizacional 

diverso do qual deve ser exercido.  

 

2. Nomeação de servidor aposentado para 

o exercício de Cargo de Direção, em 

desacordo com o artigo 2° da Portaria 

n° 1148/2015-Unifesspa. 

 

2.1 – A PROGEP para implantar instrumento 

que estabeleça a natureza, o grau de 

responsabilidade, a complexidade e as 

peculiaridades das funções de assessoramento. 

 

3. Início de vigência do exercício de 

função de confiança (FG e CD) anterior 

à publicação no Diário Oficial da 

União (D.O.U.), em desacordo com o 

art. 15, § 4º, da Lei n.º 8112/90. 

 

3.1 – A PROGEP para implantar 

procedimentos, rotinas ou fluxos operacionais 

que mitiguem o risco de ocorrência de 

publicação dos atos de nomeação para Cargos 

de Direção e designação para Função 

Gratificada em data posterior ao efetivo 

exercício do cargo/função.    

 

4. Ausência de documentos nas pastas 4.1 – A PROGEP para elaborar normativo ou 
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funcionais dos seguintes servidores: 
SIAPE **512**, SIAPE **530**, SIAPE 

**736**, SIAPE **528**, SIAPE **132**, 

SIAPE **62**, SIAPE **084**, SIAPE 

**529**, SIAPE **562**.     

rotina que defina e relacione os documentos 

que devem compor os processos de nomeações 

de Cargos de Direção e designações de 

Funções Gratificadas; 

 

4.2 – A PROGEP para elaborar e implementar 

seu Regimento Interno e mapeamento dos 

processos de sua competência;  

 

5. Ausência de Autorização de Acesso aos 

dados das Declarações de Ajuste Anual 

do Imposto de Renda Pessoa Física, 

conforme exigência da Lei 8.730/1993 

(art. 1°, VII) e da Instrução Normativa 

TCU nº 67/2011, de 06/07/2011. 

5.1 – A PROGEP para levantamento e 

regularização da situação dos servidores que 

não procederam a declaração de autorização de 

acesso aos dados de bens e renda. 

 

6. Nomeação e Designações para cargos e 

funções não contempladas na estrutura 

organizacional da Unifesspa 

(Resolução n.º 011/2015-CONSUN). 

6.1 – À Administração Superior da 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

para suprimir o parágrafo único, do artigo 6º, 

da Portaria nº 1148/2015-GR/Unifesspa, com a 

respectiva inclusão das funções de 

assessoramento na estrutura organizacional da 

Unifesspa (Resolução nº 011/2015-CONSUN); 

ou adicionar cláusulas na Portaria nº 

1148/2015-GR/Unifesspa que delineiam as 

funções de assessoramento da Administração 

Superior.  

 

6.2 – À Administração Superior da 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

para divulgação da relação das Funções de 

Assessoramento da Administração Superior, 

com suas respectivas competências e 

servidores. 

 

 

Diante do exposto, submetemos este Relatório de Auditoria Interna à apreciação do 

Conselho de Administração (CONSAD) desta Instituição Federal de Ensino Superior. 

 

 

Marabá/PA, 09 de maio de 2018. 

 

 

 

Rodrigo Bueno Borges 

Titular da Unidade de Auditoria Interna/Unifesspa (Substituto) 

Portaria nº 1.813/2017 

 

 

 


