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1.

INTRODUÇÃO

1.1.

Do Relatório Anual de Auditoria Interna – RAINT 2019

O Relatório Anual da Auditoria Interna tem por base os conceitos e as diretrizes
estabelecidas pela Controladoria-Geral da União (CGU), por intermédio da Instrução
Normativa nº 9, de 09 de outubro de 2018, que dispõe sobre a elaboração e comunicação do
RAINT das Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, após
aprovação pelo Conselho Superior – CONSUP/IFMA, observando-se ainda, as diretrizes
estatuídas na Resolução nº 106, de 31 de outubro de 2018, CONSUP, que aprovou o Regimento
Geral do IFMA.
Apresenta-se no quadro abaixo a composição da equipe técnica envolvida na
execução do PAINT 2019.
Quadro 01 – Equipe técnica da Auditoria Interna do IFMA
Cargo/Formação Acadêmica
Auditor – Especialista em Gestão Pública e Responsabilidade Fiscal e
Anderson Amorim Alves
Bacharel em Ciências Contábeis
Clauber Correa Carvalho
Auditor – Especialista em Direito Público e Bacharel em Direito
Assistente em Administração - Especialista em Gestão Pública,
Diógenes da Silva Redondo
Graduado em Matemática.
Dulcineide dos Remédios Moraes
Auditora - Especialista em Gestão Pública e Bacharel em Direito
Rego ***
Auditor - Especialista em Gestão Pública, Bacharel em Ciências
Halden Délio Fernandes Pereira**
Contábeis e Administração
Herlon Jackson Coelho Serejo
Auditor - Especialista em Auditoria e Bacharel em Ciências Contábeis.
Auditor - Especialista em Gestão Pública, Bacharel em Ciências
João Luiz Trindade de Azevedo
Contábeis e Ciências Econômicas.
Lucas Arruda Martins Calixto
Auditor - Especialista em Direito Público e Bacharel em Direito.
Marcelo Augusto S. Paiva
Auditor - Especialista em Auditoria e Bacharel em Ciências Contábeis
Maria das Dores R. Silva
Auditora – Especialista em Gestão e Supervisão Educacional e
Bacharel em Direito
Técnica de Contabilidade - Mestre em Administração - Especialista em
Contabilidade Pública, Auditoria e Controladoria e Licitações e
Maria do Socorro Silva Lages*
Contratos Administrativos, e Administração de Empresas e Bacharel
em Ciências Contábeis e Ciências Econômicas.
Auditora – Mestre em Desenvolvimento Socioeconômico, Especialista
Lívia Maria Jansen de Mello
em Gestão Pública, Bacharel em Ciências Econômicas e Ciências
Contábeis.
Auditora – Especialista em Direito Público com ênfase em Gestão
Juliane Castelo Branco Vasconcelos
Pública e Bacharel em Direito
* Chefe da Auditoria Interna até 23.01.2020, ** Chefe da Auditoria Interna a partir de 09.03.2020 e
*** Afastada para tratamento de saúde no exercício de 2019.
Servidor

2.
QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE
AUDITORIA INTERNA, CONFORME PAINT, REALIZADOS, NÃO CONCLUÍDOS
E NÃO REALIZADOS
Ao longo do exercício de 2019, a Auditoria Interna pautou sua atuação nas ações
previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2019, tanto nos trabalhos
de auditoria realizadas como nas demandas encaminhadas pelo CONSUP e Reitoria e ainda,
pelo TCU e CGU.
No exercício de 2019 foram programadas 35 ações de auditoria distribuídos em
3 macroprocessos principais: Finalístico (Dimensões Ensino, Pesquisa e Extensão), Apoio
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(Dimensões: Administração e Gestão de Pessoas) e Controle da Gestão (Dimensão: Apoio aos
Órgãos de Controle e ao CONSUP).
Figura 01 – Ações previstas nos PAINT 2019 (Macroprocessos/Dimensões)

Tabela 01 - Demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria interna previstos no PAINT 2019 (Realizados
e não realizados)
Macroprocesso
Dimensão
Ação
Processo
Status
01
Política de Assistência ao Educando
Não realizado
Finalístico
Ensino
Oferta Educacional em todos os níveis e
02
Não realizado
modalidades
Finalístico
Pesquisa
03
Programas e Projetos de Pesquisa
Não realizado
Finalístico
Extensão
04
Programas e Projetos de Extensão
Não realizado
05
Gestão de Bens e Serviços - Licitações
Realizado
06
Gestão de Bens e Serviços - Contratos
Realizado
07
Gestão orçamentária - Despesas
Realizado
08
Gestão financeira - Despesas e Receita
Realizado
Gestão patrimonial – Almoxarifado –
09
Realizado
Consumo
Apoio
Administração
10
Gestão patrimonial – bens móveis
Realizado
11
Gestão patrimonial – bens imóveis
Realizado
12
Gestão frotas – veículos
Realizado
13
Sistemas de controles internos
Realizado
Sistemas de controles internos da
14
Realizado
contabilidade
15
Concessão de auxílio transportes
Realizado
16
Reconhecimento de saberes e competências
Realizado
Incentivo
a
qualificação
tec.
17
Não realizado
Administrativos.
Gestão de
Apoio
18
Afastamentos e licenças
Realizado
Pessoas
19
Admissão de pessoal – contratos
Realizado
20
Descontos de faltas
Parcial
21
Acumulação de cargos
Realizado
22
Trilhas de pessoal – sistema CGU
Realizado
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23
24
25
26
27
28
29
30
31

Controle da
Gestão

Apoio aos
Órgãos de
Controle e ao
CONSUP

32

33
34
35

INDÍCIOS e-PESSOAL DO TCU
Concessão de diárias e passagens nacionais
Concessão de diárias e passagens internacionais
Folha de pagamento
Cumprimento da jornada de trabalho dos
servidores
Sistemas de controles internos
Aposentadoria e pensão
Monitoramento do cumprimento das
determinações feitas ao IFMA pelo TCU
Monitoramento do cumprimento das
recomendações feitas ao IFMA pela CGU
Monitoramento do cumprimento das
determinações de normativos oriundas do
CONSUP
Monitoramento do cumprimento das
recomendações feitas ao IFMA pela
AUDINT
Denúncias oriundas da Ouvidoria
Institucional
Capacitação da equipe de auditoria

Realizado
Não realizado
Não realizado
Não realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado

Realizado
Realizado
Realizado

Das 35 ações previstas no exercício de 2019, 27 foram realizadas e 8 não foram
executadas. Assim, o índice de conclusão das ações planejadas no PAINT/2019 foi de 77%.
Figura 02 – Percentual de ações previstas nos PAINT conforme grau de execução

Ações não
realizadas
23%

Ações
realizadas
77%

Dentre as razões motivadoras para o não cumprimento integral do PAINT 2019,
elencamos as seguintes: a) erros de planejamento (seleção de ações sem o uso de metodologia
de auditoria baseada em riscos - ABR), b) realização de trabalhos sem previsão no PAINT 2019,
c) excesso de apuração de denúncias recebidas pela Ouvidoria Institucional, d) monitoramento
das demandas oriundas do TCU e da CGU, e) auditores com menos de 5 anos de exercício na
instituição e pouca experiência em auditoria interna governamental e f) ocorrências de
afastamentos de servidores para tratamento de saúde.
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3. TRABALHOS DE AUDITORIA REALIZADOS SEM PREVISÃO NO PAINT
2019
Neste contexto, apresenta-se, na tabela 02, a descrição dos trabalhos realizados
pela AUDINT sem previsão no PAINT 2019. Sendo assim, é oportuno dizer que, os
mencionados trabalhos contribuíram para o não cumprimento de todas as ações de auditoria
programas para o exercício de 2019.
Tabela 02 – Trabalhos realizados sem previsão no PAINT 2019
Doc.
AUDINT

NA 02/19

Data

14.01.19

Processo (23249)

Assunto

Indícios de recebimento irregular do benefício
Bolsa Família por servidores ativos do quadro
002072.2019-19 IFMA.
Reiteração
do
Ofício
0139/2017/CORREGEDORIA/GM/GM-MEC,
01.09.2017.

Demanda
de
do
nº
de

DIGEPE/
PROPLADI

Resultado:
Foi recomendado que a DIGEPE/PROPLADI notificasse individualmente os servidores listados no Ofício nº
0139/2017/CORREGEDORIA/GM/GM-MEC, para fins de demonstração da suspensão da percepção do
benefício de Bolsa Família, apresentando ainda, justificativas quando da sua ocorrência, e na ausência dessa, a
apuração das responsabilidades pela Corregedoria Institucional, nos moldes do art. 143, da lei 8.112/90,
garantindo-lhe a ampla defesa e o contraditório.
NA 13/19
NA 14/19
NA 16/19
NA 17/19
NA 18/19
NA 40/19
NA 51/19

14.03.19
14.03.19
14.03.19
14.03.19
14.03.19
27.05.19
21.06.19

002863.2019-22
002865.2019-11
002868.2019-55
006867.2019-19
002866.2019-66
002876.2019-18
002864.2019-77

Indícios de recebimento irregular do benefício de
Bolsa Família por servidores ativos do quadro do
IFMA.
Reiteração
do
Ofício
nº
0139/2017/CORREGEDORIA/GM/GM-MEC, de
01.09.2017 (Processo: 23249.002072.2019-19).
SIAPE **711**; SIAPE **783**; SIAPE
**123**; SIAPE **227**; SIAPE **759**;
SIAPE **335**; SIAPE **253**

DIGEPE/
PROPLADI

Resultado:
Recomendado a apuração das responsabilidades pela Corregedoria Institucional, nos moldes do art. 143, da lei
8.112/90, sem prejuízo da devolução integral dos recursos recebidos em período concomitante ao seu exercício
junto ao IFMA.

NA 15/19

14.03.19

Indícios de recebimento irregular do benefício de
Bolsa Família por servidores ativos do quadro do
IFMA.
Reiteração
do
Ofício
nº
002869.2019-16
0139/2017/CORREGEDORIA/GM/GM-MEC, de
01.09.2017 (Processo: 23249.002072.2019-19).
SIAPE **556**.

DIGEPE/
PROPLADI

Resultado:
Levando-se em consideração que o vínculo do servidor junto ao Programa Bolsa Família é anterior ao seu
ingresso no IFMA, em 01.10.2015, conforme declaração às fls. 07, esta unidade de auditoria interna recomendou
a finalização da demanda, para fins arquivamento junto ao dossiê funcional do servidor.
NA 52/19 21.06.19

002072.2019-19

Complemento à Nota de Auditoria nº 002/2019. DIGEPE/
Processo: 23249.002072.2019-19
PROPLADI

Resultado:
Recomendado a emissão de resposta ao Ministério da Educação, demonstrando as providências adotadas no
sentido de averiguação dos indícios e adoção das medidas correcionais, em cada caso, em atendimento ao Ofício
nº 139/2017/CORREGEDORIA/GM/GM-MEC, reiterado pelo Ofício nº 14/2019/CORREGEDORIA/GM/GMMEC.

NA 20/19

18.03.19

Instituto Federal do Maranhão. Processo Judicial nº
7585-13.2011.4.01.3700. PARECER DE FORÇA
014387.2019-92
EXECUTÓRIA
n.
00020/2019/NMA/PFMA/PGF/AGU. Revogação

PROJUR
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da sentença de procedência e decisão liminar.
Legalidade da manutenção de jornada de trabalho
de 40 horas semanais aos detentores do cargo de
Assistente Social
Resultado:
Recomendado a revogação da Portaria nº 1.755, de 04 de maio de 2011, que trata da concessão da redução da
jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, aos ocupantes do cargo efetivo de Assistente
Social do quadro do IFMA, objetivando o fiel cumprimento da determinação judicial e da lei nº 8.112/90, que
prevê jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.
NA 44/19

11.06.19

005555.2016-14

Atualização de informações de vínculos em
instituições públicas. SIAPE **943**.

Monte
Castelo

Resultado:
Recomendado a emissão de termo de regularidade à servidora, sem prejuízo da reposição ao erário dos valores
recebidos indevidamente quando do seu exercício em regime de dedicação exclusiva, demonstrados pela Nota
de Auditoria nº 002/2016-AUDINT, de 11.02.2016.
NA 53/19

24.06.19

076052.2019-68

Indícios de uso irregular do cartão de abastecimento
dos veículos institucionais. SIAPE **842**

Campus
Buriticupu

Resultado:
Recomendado a apuração dos fatos pela Corregedoria Institucional, nos moldes do art. 143, da lei 8.112/90.

NA 61/19 03.07.19

025199.2018-17

Campus
Comunicação de acidentes em serviço. SIAPE
Avançado
**5064*
Rosário

Resultado:
Esta unidade de auditoria interna recomenda o indeferimento à solicitação de ressarcimento de despesas médicas
com base no art. 213 da lei 8.112/90, objeto do processo 23249.039929.2018-59, tendo em vista a não
comprovação do acidente em serviço, pretendida nos autos do processo 23249.025199.2018-17, nos termos dos
artigos 211 a 214 da lei 8.112/90.

NA 144/19

29.10.19 089029.2019-33

Campus São
Solicitação de mudança de regime de trabalho para
Luís Monte
Dedicação Exclusiva. SIAPE **180**.
Castelo

Resultado:
Recomendado o indeferimento ao pleito requerido pelo docente às fls. 10-11; a juntada do processo
23249.089029.2019-33 ao processo de adequação de regime de trabalho de nº 23249.000967.2018-11 (Nota
Técnica nº 45/2019).

NA 145/19

29.10.19 001531.2018-41

Solicitação de ressarcimento de despesas com
energia elétrica à Prefeitura Municipal de Rosário
(período: 08/2017 a 12/2017).

Campus
Avançado
Rosário

Resultado:
Considerando a não comprovação da despesa com energia elétrica, no montante de R$ 14.674,99; a inexistência
da previsão orçamentária para custeio da despesa com energia elétrica no período requerido (08/2017 a 12/2017);
que a Ata da Audiência Pública do IFMA de Rosário Maranhão, realizada em 04.10.2013, não demonstrava a
responsabilidade das partes em custear a despesa com energia elétrica; esta unidade de auditoria interna,
recomendou o indeferimento ao pleito, pela inexistência de amparo legal.
NA 152/19

27.12.19 085971.2019-22

Solicitação de mudança de regime de trabalho de
40h para 20h. SIAPE **619**.

Campus
Alcântara

Resultado:
Recomendado o indeferimento ao pleito, com a correspondente ciência à Direção do Campus Alcântara e ao
citado servidor; que a DIGEPE-PROPLADI notificasse o servidor para que fizesse a opção pelo(s) cargo(s), e
na ausência dessa, a submissão dos autos à Corregedoria Institucional, para fins de apuração nos moldes do art.
133, da lei 8.112/90.
Despacho nº 42/2020 (20.04.20) – Foi recomendado a submissão dos autos à DIGEPE-PROPLADI para análise
e parecer acerca da viabilidade da solicitação de mudança de regime de trabalho requerida, à luz do Orientação
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Normativa CNU/CGU/AGU nº 005/2017 e do Ofício Circular SEI nº 1/2019/CGCAR
ASSES/CGCAR/DESEN/SGP/SEDGG-ME. Cumprida a recomendação anterior e observadas as determinações
legais previstas, foi recomendado a posterior submissão à CPPD Central para demais encaminhamentos, e na
ausência dessa (em caso de parecer negativo pela DIGEPE), o encaminhamento dos autos à Corregedoria
Institucional para fins de apuração dos indícios de acumulação ilícita de cargos.

NT 03/19

09.01.19

032176.2018-51

Lotação e relotação de servidor. Ato discricionário
da Administração.

Campus São
Luís Monte
Castelo

Resultado:
Recomendado que a autoridade superior do Campus, observando o que foi apontado na nota técnica, decidisse o
caso, motivadamente considerando as peculiaridades e circunstâncias narradas nos autos, de modo a solucionar
adequadamente o conflito, sempre considerando o interesse público, e a necessidade da manutenção de um
ambiente de trabalho saudável e harmonioso. Que, nos termos do Código de Ética do IFMA (Resolução n°
018/2012 do Conselho Superior), após a decisão da autoridade, o Campus São Luís Monte Castelo submetesse
os autos à Comissão de Ética deste Instituto, para análise dos fatos narrados e das condutas dos servidores
envolvidos.

NT 05/19

16.01.19

047633.2018-1

Solicitação de concessão de Ajuda de Custo. SIAPE
**4218**.

Campus São
Luís
Maracanã

Resultado:
Recomendado a não concessão da ajuda de custo, tendo em vista o não atendimento dos fatores condicionantes
ao pleito.

NT 07/19

11.03.19

047654.2018-27

Solicitação de concessão de ajuda de custo por
servidor.

Campus
São Luís
Maracanã

Resultado:
Recomendado o indeferimento ao pleito, tendo em vista a inexistência de amparo legal.
NT 09/19

11.04.19

003070.2019-21

Apuração de responsabilidade. Desaparecimento de
notebook.

Campus
Itapecuru

Resultado:
Recomendado que o fato fosse apurado de acordo com os ditames da IN CGU nº 04, de 17 de fevereiro de 2009,
por intermédio de TCA – Termo Circunstanciado Administrativo, lavrado pelo chefe do setor responsável pelo
equipamento. Caso o servidor (chefe do setor responsável) estivesse envolvido nos fatos, a lavratura deveria ser
feita pelo seu superior hierárquico, conforme dispõe o art. 2º da supracitada IN, sendo que após a conclusão do
TCA, conforme parágrafo 5º do art. 2º da citada IN, o mesmo deveria ser enviado à autoridade máxima da
unidade administrativa de lotação do servidor, de acordo com os artigos 3º, 4º e 5º da referida Instrução
Normativa.
NT 52/19

21.06.19

030353.2018-64

Progressão funcional por capacitação.

DIGEPE/
PROPLADI

Resultado:
Recomendado que fosse concedida a progressão funcional ao servidor, tendo em vista que os certificados às fls.
02 a 06 são referentes a cursos correspondentes às áreas que compõem o ambiente organizacional administrativo,
conforme orienta a Portaria nº 9, de 29 de junho de 2006.
NT 53/19

24.06.19

046394.2018-72

Orientação quanto ao ressarcimento de despesas
com passagens aéreas.

Campus
Alcântara

Resultado:
Recomendado o não atendimento da solicitação por inobservância dos requisitos legais.
NT 54/19

24.06.19

041992.2018-55

Orientação quanto ao ressarcimento de despesas
com passagens e taxa de inscrição.

Campus
Alcântara

Resultado:
Recomendado o não atendimento da solicitação por inobservância dos requisitos legais.
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NT 65/19

13.09.19

025149.2018-21

Área de Pessoal. Avaliação de Estágio Probatório.

DIGEPE/
PROPLADI

Resultado:
Recomendado que fosse instituída nova Comissão para reavaliar o conceito final atribuído pela Comissão de
Avaliação de Estágio Probatório, considerando que, além do requisito temporal de três anos de efetivo exercício,
a avaliação especial de desempenho é condição indispensável para aquisição da estabilidade; que os autos fossem
encaminhados à PROJUR para análise e emissão de parecer.

Desp.
78/19

26.12.19

Reitoria.
Ofício
nº
45/2019/GOVERNANÇA/AECI/GM/GM-MEC,
encaminhamento do Ofício nº 9180/2019/STPC090224.2019-14
CGU. Programa de Integridade Pública nas
Entidades vinculadas ao Ministério da Educação.
Processo: 23249.090224.2019-14.

Reitoria

Resultado:
Foi solicitado que a Reitoria informasse as providências adotadas referentes às: a) constituição da Unidade de
Gestão da Integridade, e, b) aprovação do Plano de Integridade, no âmbito do IFMA, objetivando a emissão de
resposta à Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Educação.
Despacho nº 03/20 (07.01.20) - Considerando a manifestação da Pró-Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional – PROPLADI, às fls. 09-10, esta unidade de auditoria interna recomendou a
emissão de resposta à Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Educação, em atendimento ao
mencionado ofício.

4. QUANTIDADE DE RECOMENDAÇÕES EMITIDAS E IMPLEMENTADAS NO
EXERCÍCIO, BEM COMO FINALIZADAS PELA ASSUNÇÃO DE RISCOS PELA
GESTÃO, AS VINCENDAS E AS NÃO IMPLEMENTADAS COM PRAZO EXPIRADO
NA DATA DE ELABORAÇÃO DO RAINT 2019
No exercício de 2019 foram emitidas 866 recomendações. Desse total, 655
(75%) foram recomendações relacionadas ao macroprocesso apoio – dimensão administração
(ações 05 a 14) e após a análise dos planos de melhoria apresentados pelas unidades auditadas,
159 recomendações foram implementadas no exercício, representando um percentual de 25%.
As demais recomendações estão em situação de monitoramento.
Por fim, foram emitidas 173 recomendações voltadas para o macroprocesso
apoio – dimensão gestão de pessoa (ações 15 a 29), o que representa 20% do total de
recomendações emitidas. Nas tabelas seguintes constam de forma resumida os trabalhos
realizados no exercício de 2019 e principais recomendações.
Tabela 03 - Macroprocesso Apoio - Dimensão: Administração – Ação: 05 – Gestão de bens e serviços (Licitações)
Doc.
Unidade
Data
Processo (23249)
Ação/Assunto
AUDINT
Auditada
Ação: 05 – Assunto: Controle preventivo (Alerta
Campus
NA 05/19 08.02.19
016759.2018-34 ALICE/TCU) - Pregão 01/2019 – Objeto: Serviço
Timon
de fornecimento de lanches e refeições.
Resultado:
Após a aplicação de testes e procedimentos de auditoria, foi recomendado a revogação do Pregão 01/2019,
visando a realização de ajustes, pesquisa de preços atualizada dos itens integrantes da cesta de alimentos e
formação de um lote a ser licitado, em um novo procedimento, que promovesse a obtenção da proposta mais
vantajosa à comunidade escolar. De forma complementar, foi recomendado consulta ao Departamento de
Licitações, Compras e Patrimônio-DLCP/PROAD, para elaboração de novo certame, tendo em vista a abertura
de processos para a contratação do mesmo objeto em 2018/2019.
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NA 25/19

16.04.19

046417.2017-68

Ação: 05 – Assunto: Controle preventivo (Alerta
ALICE/TCU) – RDC Eletrônico 01/2019 – Objeto:
Serviço de rede de cabeamento estruturado

Campus
Viana

Resultado:
Recomendado ao Campus Viana (com o auxílio do Departamento de Compras e Patrimônio – DLCP/PROAD),
a revisão do edital do RDC Eletrônico 01/2019 – UASG 154856, visando a identificação e correção de outros
riscos, além dos destacados nos itens 4.1 a 4.5.

NA 26/19 01.01.19

020516.2018-17

Ação: 05 – Assunto: Controle preventivo (Alerta
ALICE/TCU) – Pregão 01/2019 – Objeto: Serviço
de organização de eventos e serviços gráficos

Campus
Barra do
Corda

Resultado:
Recomendado a reanálise do Pregão 01/2019 - UASG 158284 conforme orientações consignadas na nota de
modo que a análise não ficasse restrita apenas às fragilidades apontadas, visando, dessa forma, a revisão de todo
o processo licitatório e a promoção de eventuais correções de erros e vícios e/ou a apresentação de justificativas
plausíveis e devidamente comprovadas acerca dos procedimentos adotados, sempre mirando o interesse público,
o princípio da economicidade e a maior competitividade da licitação.

NA 27/19 17.04.19

011268.2019-88

Ação: 05 – Assunto: Controle preventivo (Alerta
ALICE/TCU) – Pregão 05/2019 – Objeto: Cessão
administrativa onerosa de espaço público, para
exploração comercial de cantina.

Campus
São Luís
Maracanã

Resultado:
Recomendado a reanálise do Pregão nº 05/2019 conforme orientações consignadas na nota, ressaltando que a
análise não ficasse restrita apenas às fragilidades apontadas, visando, dessa forma, a revisão de todo o processo
licitatório e a promoção de eventuais correções de erros/vícios e/ou a apresentação de justificativas plausíveis
devidamente comprovadas acerca dos procedimentos adotados, objetivando a aquisição mais benéfica para a
administração pública e a satisfação do interesse público.

NA 28/19

24.04.19

046316.2018-78

Ação: 05 – Assunto: Controle preventivo (Alerta
ALICE/TCU) – Pregão 01/2019 – Objeto: Serviço
de organização de eventos e serviços gráficos.

Campus
Grajaú

Resultado:
Recomendado a revogação do Pregão nº 01/2019 para adequação das condições restritivas elencadas no item 3
da nota; a elaboração de novo procedimento contemplando: a melhoria dos estudos preliminares da contratação
visando a definição de preço de referência para locação do espaço, estabelecendo a obrigatoriedade do
recolhimento mensal via GRU, em edital; a realização de pesquisa de preços para formação do preço de
referência dos itens integrantes da cesta de alimentos, para formação de um grupo/lote, a ser licitado em novo
procedimento (pregão, do tipo menor preço por lote), em observância à IN 03/2017, que alterou a IN 05/2014;
objetivando a obtenção de preços mais acessíveis à comunidade; a avaliação pela equipe da contratação, para
fins de previsão em edital, acerca do fornecimento ou subsídio do auxílio alimentação aos alunos selecionados
pelo programa, por intermédio da contratada; na ocorrência da hipótese acima, registrando em edital mecanismos
de controle de interno para fornecimento do auxílio financeiro estudantil (alimentação), a fim de subsidiar a
fiscalização e atesto dos serviços, em observância ao Acórdão de Relação TCU 230/2019-2ª Câmara:
De forma complementar, recomendou-se ainda, a consulta ao Departamento de Licitações, Compras e
Patrimônio-DLCP/PROAD, para elaboração de novo certame, tendo em vista a abertura de processos para a
contratação do mesmo objeto em 2018/2019.

NA 29/19

24.04.19

015416.2018-52

Ação: 05 – Assunto: Controle preventivo (Alerta
ALICE/TCU) – Pregão 01/2019 – Objeto:
Fornecimento de material de consumo para os
campi do polo central

Campus
Bacabal

Resultado:
Recomendado a revogação do Pregão nº 01/2019; a consulta ao Departamento de Licitações, Compras e
Patrimônio-DLCP/PROAD, para elaboração de novo procedimento, a fim de sanar todas a impropriedades e
condições restritivas apontadas na presente nota, à luz dos reiterados Acórdãos do TCU, objetivando nova
submissão à Procuradoria Jurídica para emissão de novo parecer.
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NA 34/19

09.05.19

072253.2019-96

Ação: 05 – Assunto: Controle preventivo (Alerta
ALICE/TCU) – Pregão 04/2019 – Objeto:
Contratação de empresa especializada em locação
de container para funcionamento da biblioteca do
Campus Avançado de Rosário.

Reitoria

Resultado:
Após a aplicação de procedimentos e testes de auditoria, foi recomendado a revogação do Pregão nº 04/2019UASG 158128.

NA 35/19

10.05.19

-

Ação: 05 – Assunto: Controle preventivo (Alerta
ALICE/TCU) – Pregão 01/2019 – Objeto:
Concessão de espaço físico da cantina escolar.

Campus
Santa Inês

Resultado:
Após a aplicação de procedimentos e testes de auditoria, foi recomendado a suspensão do pregão visando a
realização de ajustes no cadastro dos preços dos itens e formação do valor global de referência do lote,
objetivando a obtenção da proposta mais vantajosa à Administração.

NA 36/19

14.05.19

067600.2019-69

Ação: 05 – Assunto: Controle preventivo (Alerta
ALICE/TCU) – Pregão 06/2019 – Objeto: Registro
de preço para aquisição de gás GLP-P 13 e GLPP45.

Campus
São Luís
Maracanã

Resultado:
Após a aplicação de procedimentos e testes de auditoria, foi recomendado a revogação do Pregão 06/2019 UASG 158276; a melhoria da pesquisa de preços para formação do preço de referência dos itens, mediante a
observância aos incisos III e IV, art. 1º, da IN 03/2017, devidamente justificada pela unidade, bem como, a
consulta à síntese dos preços de revenda do gás GLP P-13 praticados em São Luís-MA, disponível do site da
ANP <www.anp.gov.br>; e a elaboração de novo procedimento, a fim de sanar todas a impropriedades e
condições restritivas apontadas na presente nota, objetivando a obtenção da proposta mais vantajosa à
Administração.
Despacho nº11/19 (03.06.19) - Após o tratamento das impropriedades e condições restritivas, esclarecimentos e
providências adotadas pelo Campus, esta unidade de auditoria interna recomendou que fosse dado seguimento
ao objeto da contratação, sem a necessidade de revogação do certame, condicionada à observância das
recomendações elencadas na Nota de Auditoria nº 36/2019.

NA 41/19

03.06.19

053973.2018-71

Ação: 05 – Assunto: Controle preventivo (Alerta
ALICE/TCU) – Pregão 02/2019 – Objeto: Registro
de preços para contratação de empresa
especializada para aquisição de insumos de maneira
parcelada, para as aulas práticas do Curso de
Cozinha – Subsequente/PROEJA.

Campus
São Luís
Maracanã

Resultado:
Após aplicação de procedimentos e testes de auditoria, foi recomendado a revisão do Pregão nº 02/2019 – UASG
158297, a fim de sanar todas as impropriedades e condições restritivas elencadas na presente Nota; a realização
da pesquisa de preços em observância à IN 05/2014, ficando a presente contratação condicionada à observância
das recomendações anteriores.

NA 46/19

12.06.19

044184.2018-41

Ação: 05 – Assunto: Controle preventivo (Alerta
ALICE/TCU) – Pregão 02/2019 – Objeto: Registro
de Preços para aquisição de material permanente (ar
condicionado) para atender as necessidades do
IFMA.

Campus
São Luís
Monte
Castelo

Resultado:
Recomendado a revogação do Pregão 02/2019 - UASG 158286; a revisão das normas e condições restritivas
apresentadas na presente nota, objetivando a elaboração de novo procedimento para submissão à Procuradoria
Jurídica.
NA 48/19

21.06.19

022317.2017-46

Ação: 05 – Assunto: Controle preventivo (Alerta
ALICE/TCU) – Pregão 01/2019 – Objeto: Registro

Campus
Imperatriz
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de preços para aquisição de materiais de consumo
para atender o Campus Imperatriz e demais
participantes.
Resultado:
Recomendado a revisão das fragilidades e condições restritivas do Pregão nº 01/2019 – UASG 158297,
objetivando seguimento à contratação pleiteada com a devida republicação; que fossem observados
integralmente os elementos apontados pelos Anexos I e II da Orientação Normativa/SEGES nº 02, de 06 de
junho de 2016, como ação preventiva para mitigação da possibilidade de materialização de riscos.

NA 49/19

21.06.19

036986.2018-86

Ação: 05 – Assunto: Controle preventivo (Alerta
ALICE/TCU) – Pregão 02/2019 – Objeto: Registro
de preços para aquisição de materiais de consumo
odontológicos, para atender as necessidades do
Campus Imperatriz e demais participantes.

Campus
Imperatriz

Resultado:
Recomendado a revisão das fragilidades e condições restritivas do Pregão nº 02/2019 – UASG 158294,
objetivando seguimento à contratação pleiteada com a devida republicação; que fossem observados
integralmente os elementos apontados pelos Anexos I e II da Orientação Normativa/SEGES nº 02, de 06 de
junho de 2016, como ação preventiva para mitigação da possibilidade de materialização de riscos.
Despacho nº 75/19/AUDINT (20.12.19) - Tendo em vista as medidas corretivas adotadas pelo Campus
Imperatriz, a homologação do certame conforme extrato da ata de registro do Pregão SRP nº 02/2019, publicada
no DOU, seção 03, em 07.10.2019, p. 61, às fls. 18, esta unidade de auditoria interna recomendou a finalização
da demanda junto ao Campus Imperatriz.

NA 50/19

21.06.19

078726.2019-69

Ação: 05 – Assunto: Controle preventivo (Alerta
ALICE/TCU) – Pregão 03/2019 – Objeto: registro
de Preços para aquisição de materiais de construção,
elétricos, hidráulicos, refrigeração, limpeza e
outros, para atender as necessidades do Campus.

Campus
Codó

Resultado:
Recomendado a revisão das fragilidades e condições restritivas do Pregão nº 03/2019 – UASG 158293,
objetivando seguimento à contratação pleiteada com a devida republicação; que fossem observados
integralmente os elementos apontados pelos Anexos I e II da Orientação Normativa/SEGES nº 02, de 06 de
junho de 2016, como ação preventiva para mitigação da possibilidade de materialização de riscos. Após medidas
corretivas, esta unidade de auditoria interna recomendou em 27.09.19 que fosse dado seguimento à contratação
pleiteada, mediante a revisão de todas as fragilidades e condições restritivas apontadas na Nota de Auditoria nº
050/2019.

NA 64/19

15.07.19

039774.2018-51

Ação: 05 – Assunto: Controle preventivo (Alerta
ALICE/TCU) – Pregão 06/2019 – Objeto: Registro
de Preços para aquisição de material permanente (ar
condicionado) com instalação, para atender as
necessidades das unidades do IFMA.

Reitoria

Resultado:
Após aplicação de procedimentos e testes de auditoria, foi recomendado a revisão das normas e condições
restritivas do Pregão 06/2019, elencadas na presente nota, objetivando a republicação do certame.

NA 92/19

21.08.19

007089.2019-46

Ação: 05 – Assunto: Controle preventivo (Alerta
ALICE/TCU) – Pregão 01/2019 – Objeto: Registro
de Preços para a aquisição de material de consumo
para atender as atividades administrativas e
acadêmicas.

Campus
São Joao
dos Patos

Resultado:
Recomendado a revogação do Pregão nº 01/2019 - UASG 158291; revisão das normas e condições restritivas
apresentadas na presente nota, objetivando a elaboração de novo procedimento para submissão à Procuradoria
Jurídica; que fossem observados integralmente os elementos apontados pelos Anexos I e II da Orientação
Normativa/SEGES nº 02, de 06 de junho de 2016, como ação preventiva para mitigação da possibilidade de
materialização de riscos.
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NA
127/19

30.09.19

062289.2019-61

Ação: 05 – Assunto: Controle preventivo (Alerta
ALICE/TCU) – Pregão 10/2019 – Objeto: Registro
de Preços para aquisição de aquisição de scanners
para uso diário e de alta demanda.

Reitoria

Resultado:
Recomendado a revisão do Pregão nº 10/2019, a fim de sanar as fragilidades e condições restritivas apontadas,
incluindo a realização da pesquisa de preços em observância à descrição técnica dos itens pleiteados, objetivando
dar seguimento à contratação; que o setor demandante avaliasse e justificasse tecnicamente os quantitativos por
unidade do SCANNER Tipo I, no estudo técnico preliminar da aquisição pleiteada; que o setor demandante
avaliasse a necessidade de aquisição do SCANNER Tipo II (alta demanda/digitalização do legado físico),
considerando as recomendações disponibilizadas no Portal do Servidor, no endereço eletrônico:
<https://www.servidor.gov.br/gestao-de-pessoas/assentamento-funcional-digital>, em anexo, em observância à
Portaria nº 9, de 1º.08.2018; que a fosse avaliada a exigência de registro do fabricante junto ao Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP), em
observância à Instrução Normativa nº 06, de 15 de março de 2013, como condição de habilitação do licitante.

NA
131/19

30.09.19

094185.2019-16

Ação: 05 – Assunto: Controle preventivo (Alerta
ALICE/TCU) – Pregão 07/2019 – Objeto: Registro
de Preços para contratação de empresa
especializada em instalação, por demanda, de
cortinas e persianas para o IFMA.

Reitoria

Resultado:
Recomendado a revogação do Pregão 07/2019; a revisão das fragilidades e condições restritivas apontadas,
incluindo o planejamento, estudos técnicos preliminares, pesquisa de preços, dentre outros, objetivando a
elaboração de novo procedimento para submissão à Procuradoria Jurídica.

NA
132/19

01.10.19

094387.2019-68

Ação: 05 – Assunto: Controle preventivo (Alerta
ALICE/TCU) – Pregão 04/2019 – Objeto: Registro
de Preços para contratação de serviços de
impressão, cópia e digitalização (outsourcing).

Campus
Imperatriz

Resultado:
Recomendado a revogação do Pregão 04/2019; a revisão das fragilidades e condições restritivas apontadas,
incluindo o planejamento, estudos técnicos preliminares, pesquisa de preços, dentre outros, objetivando a
elaboração de novo procedimento para submissão à Procuradoria Jurídica.

NA
133/19

03.10.19

094800.2019-94

Ação: 05 – Assunto: Controle preventivo (Alerta
ALICE/TCU) – Pregão 01/2019 – Objeto: Registro
de preços para contratação de empresa
especializada para realizar serviços de limpeza e
manutenção preventiva e corretiva das centrais de
ar.

Campus
Açailândia

Resultado:
Recomendado a revogação do Pregão 01/2019 - UASG 158295; a revisão das normas e condições restritivas
apontadas, objetivando a elaboração de novo procedimento, mediante a utilização dos modelos de editais da
Advocacia Geral da União - AGU, para submissão à Procuradoria Jurídica; A adoção das listas de verificação
dos Anexos I e II da Orientação Normativa/SEGES nº 02, de 06 de junho de 2016.

NA
134/19

11.10.19

096146.2019-53

Ação: 05 – Assunto: Controle preventivo (Alerta
ALICE/TCU) – Pregão 06/2019 – Objeto: Registro
de preços para eventual contratação de empresa
especializada em fornecimento de peças,
componentes e serviços para instalação de usina
solar fotovoltaica

Campus
Imperatriz

Resultado:
Foi recomendado a revogação do Pregão 06/2019 – UASG 158294; a revisão das fragilidades e condições
restritivas apontadas, incluindo o planejamento, estudos técnicos preliminares, elaboração de projeto básico,
pesquisa de preços, dentre outros, objetivando a elaboração de novo procedimento para submissão à Procuradoria
Jurídica.
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Despacho nº 37/20 (23.03.20) - Levando-se em consideração o cumprimento da referida recomendação,
conforme aviso de anulação publicado no DOU, seção 03, de 24.01.2020, p. 79, esta unidade de auditoria interna
recomendou a finalização da demanda junto ao Campus.

NA
138/19

14.10.19

096200.2019-61

Ação: 05 – Assunto: Controle preventivo (Alerta
ALICE/TCU) – Pregão 07/2019 – Objeto: Registro
de Preços para contratação de empresa
especializada em instalação, por demanda, de
cortinas e persianas para o IFMA

Reitoria

Resultado:
Recomendado a revogação do Pregão nº 07/2019, objetivando o cumprimento das recomendações já emitidas
pela Nota de Auditoria nº 131/2019, protocolada sob registro 23249.094185.2019-16 (30.09.2019), a revisão das
fragilidades e condições restritivas apontadas, incluindo a atualização da legislação, objetivando a elaboração de
novo procedimento para submissão à Procuradoria Jurídica.

NA
139/19

16.10.19

062289.2019-61

Ação: 05 – Assunto: Controle preventivo (Alerta
ALICE/TCU) – Pregão 10/2019 – Objeto: Registro
de Preços para aquisição de aquisição de scanners
para uso diário e de alta demanda.

Reitoria

Resultado:
Recomendado a revisão do Pregão nº 10/2019, a fim de sanar as fragilidades detectadas, incluindo aquelas já
apontadas na Nota de Auditoria nº 127/2019-AUDINT, objetivando dar seguimento à contratação pleiteada.

NA
153/19

26.11.19

083522.2019-56

Ação: 05 – Assunto: Controle preventivo (Alerta
ALICE/TCU) – Pregão 08/2019 – Objeto: registro
de preços para a eventual contratação de empresa
especializada em fornecimento, por demanda, de
mobiliários para escritório.

Campus
Imperatriz

Resultado:
Recomendado a revogação do Pregão nº 08/2019; a revisão das fragilidades e condições restritivas apontadas na
nota, incluindo a adequação ao Decreto nº 10.024/2019, para submissão à Procuradoria Jurídica.
Despacho nº 68/19 (19.12.19) - Tendo em vista a manifestação do Campus Imperatriz, fls. 12, esta unidade de
auditoria interna recomendou que fosse dado seguimento à contratação pleiteada, mediante a revisão de todas as
fragilidades e condições restritivas apontadas na Nota de Auditoria nº 153/2019.
Ação: 05 – Assunto: Controle preventivo (Alerta
ALICE/TCU) – Pregão 07/2019 – Objeto: registro
NA
Campus
29.11.19
103296.2019-21 de preços para a eventual contratação de empresa
154/19
Imperatriz
especializada em fornecimento, por demanda, de
mobiliários para escritório.
Resultado: recomendado à autoridade máxima do IFMA, que determinasse à Direção Geral do Campus
Imperatriz a anulação do Pregão nº 07/2019, dando retorno a esta unidade de auditoria interna, mediante a
disponibilização do aviso publicado no Diário Oficial da União.
Despacho nº 69/19 (19.12.19) - Levando-se em consideração o cumprimento da referida recomendação,
conforme aviso de anulação publicado no DOU, seção 03, de 06.12.2019, p. 73, esta unidade de auditoria interna
recomendou a finalização da demanda junto ao Campus Imperatriz.
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Tabela 04 - Macroprocesso Apoio - Dimensão: Administração – Ações: 05 – Gestão de bens e serviços (licitações),
06 – Gestão de bens e serviços (contratos), 07 – Gestão orçamentária (despesas), 08 – Gestão financeira (despesas
e receitas), 09 – Gestão patrimonial (almoxarifado – consumo), 10 – Gestão patrimonial (bens móveis), 11 – Gestão
patrimonial (bens imóveis), 12 – Gestão de frotas (veículos), 13 – Sistemas de controles internos e 14 – Sistemas
de controles internos da contabilidade.
Doc. AUDINT
Data
Processo (23249)
Ações/Assunto
Unidade Auditada
Ações: 06 e 13/Auditoria de
Campus São Luís
RA 01/2019
01.01.19
079039.2019-61
Acompanhamento de Gestão
Monte Castelo
Ações: 06 e 13/Auditoria de
Campus São José de
RA 02/2019
17.07.19
083950.2019-72
Acompanhamento de Gestão
Ribamar
Ações: 05 a 13/Auditoria de
RA 04/2019
30.07.19
084420.2019-41
Campus Imperatriz
Acompanhamento de Gestão
Ações: 05 a 13/Auditoria de
RA 05/2019
26.07.19
084423.2019-85
Campus Açailândia
Acompanhamento de Gestão
Ações: 05 a 13/Auditoria de
RA 06/2019
07.06.19
077515.2019-17
Campus Codó
Acompanhamento de Gestão
Ações: 05 a 13/Auditoria de
RA 07/2019
27.05.19
076276.2019-70
Campus Coelho Neto
Acompanhamento de Gestão
Ações: 05 a 13/Auditoria de
Campus Centro
RA 09/2019
02.07.19
083951.2019-17
Acompanhamento de Gestão
Histórico
Ações: 05 a 13/Auditoria de
RA 10/2019
11.11.19
100285.2020-99
Campus Caxias
Acompanhamento de Gestão
Ações: 05 a 13/Auditoria de
RA 11/2019
03.10.19
094667.2019-76
Campus Timon
Acompanhamento de Gestão
Campus São
Ações: 05 a 13/Auditoria de
RA 12/2019
08.10.19
095564.2019-23
Raimundo das
Acompanhamento de Gestão
Mangabeiras
Ações: 05 a 13/Auditoria de
Campus São João dos
RA 13/2019
18.11.19
101867.2019-92
Acompanhamento de Gestão
Patos
Ações: 05 a 13/Auditoria de
RA 15/2019
02.04.20
013947.2020-25
Campus Santa Inês
Acompanhamento de Gestão
Ações: 05 a 13/Auditoria de
RA 16/2019
02.04.20
013948.2020-70
Campus Alcântara
Acompanhamento de Gestão
Ações: 05 a 13/Auditoria de
RA 17/2019
02.04.20
013949.2020-14
Campus Pinheiro
Acompanhamento de Gestão
Resultado:
Amostra total auditada no período: R$ 21.921.774,95 (vinte um milhões, novecentos e vinte e um mil, setecentos
e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).
Recomendações de melhoria (Contratação Direta):
1. Observe o princípio da segregação de funções, impedindo que haja concentração de atividades tais como
solicitação de material/contratação de serviços, procedimentos de liquidação pelo Diretor Geral e Diretor de
Administração e Planejamento, objetivando prevenir e inibir os riscos.
2. Promova consulta prévia ao almoxarifado em caso de contratações de materiais de consumo, para evitar
aquisições desnecessárias.
3. Realize com maior antecedência possível o planejamento de suas aquisições, orientando as unidades
solicitantes a efetuarem a descrição (justificativa real das necessidades, características, quantidades, data de
eventos, etc) de maneira mais detalhada possível as demandas internas, realizando assim a perfeita indicação do
objeto pretendido (materiais/serviços).
4. Aprimore o planejamento das contratações diretas realizadas pela unidade, buscando definir em tempo
razoável os quantitativos e especificações dos produtos/serviços pretendidos, de modo a viabilizar a contratação
da forma mais vantajosa para a administração.
5. Cumpra, nas aquisições de bens ou serviços, os mandamentos da Lei 8.666/93, em especial o art. 7º, inciso
I, art. 14, art. 26, parágrafo único, incisos II e III, e art. 29, incisos III e IV, art. 54, § 2º, in fine, cuidando para
que os processos de dispensa de licitação contenham os seguintes elementos: 1.1 – projeto básico, para o serviço
a ser executado; 1.2 – indicação dos recursos necessários à cobertura das despesas; 1.3 – razão da escolha do
fornecedor ou executante; 1.4 – justificativa do preço contratado; 1.5 – prova, por parte do contratado, de
regularidade relativa a tributos federais, à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
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(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (Acórdão nº
2545/2008 – TCU – 1ª Câmara).
6. No caso de contratações por dispensa de licitação em razão do limite de valor, estabeleça modelo de
solicitação de orçamento que permita às empresas ter conhecimento completo do objeto pretendido, em
consonância com o termo de referência, previamente elaborado pela administração, das quantidades, forma de
pagamento e demais condições (prazo de entrega), encaminhando ao maior número possível de fornecedores,
devendo, ainda, juntar aos autos os comprovantes de divulgação, tais como e-mails, ofícios, fax, etc., (item 9.6.3
do Acórdão 1948/2012 – TCU – Plenário).
7. Na justificativa do preço fizesse constar no mínimo, três cotações válidas de empresas do ramo, ou
justificativa circunstanciada se não for possível obter essa quantidade mínima; (ii) no caso de inexigibilidade,
comparação com os preços praticados pelo fornecedor junto a outras instituições públicas ou privadas (Acórdão
1565/2015-Plenário, TC 031.478/2011-5, 24.6.2015).
8. Nos processos de dispensa e/ou inexigibilidade de licitação, inclua nas justificativas para contratação,
documentos e/ou estudos técnicos que deem suporte à escolha da empresa e ao preço avençado, bem como
comprovantes de retirada/envio das notas de empenho pelos contratados.
9. Que a unidade adote procedimento de controle interno para cada procedimento de compras, de modo a
facilitar o monitoramento dos prazos a serem cumpridos, aplicando as devidas sanções no caso de
descumprimento de suas obrigações por parte dos fornecedores.
10. Apure e identifique os responsáveis pela realização de despesa (Dispensa 26/18) em valor (R$ 2.604,61)
superior ao estimado pela administração, evidenciado no achado de auditoria 1.1.1.6, através do pagamento via
GRU ou desconto em folha, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.112/1990 (item 1.2, Acórdão nº 20/2008-TCU-2ª
Câmara) – (recomendação específica - RA Nº 06/2019).
11. No tocante à gestão patrimonial, realize os procedimentos de inclusão dos bens adquiridos, efetuando o
cadastro dos documentos (notas de empenho, notas fiscais, etc) no sistema SUAP, tombamento, afixação de
plaquetas e distribuição, mediante a assinatura do termo de responsabilidade, para fins de registro e controle dos
bens móveis e imóveis no inventário da unidade, em atendimento a IN SEDAP nº 205/1988 PR.
12. Atente ao cumprimento do prazo de vencimento do pagamento das faturas de concessionários de serviço
(energia, água, telefonia), a fim de evitar pagamento de multas e juros, informando nos autos eventuais atrasos
na disponibilização de recursos. (recomendação específica - RA Nº 07/19)
Recomendações de melhorias (Contratos)
13. Que seja devidamente operacionalizado o sistema SUAP (módulo Administração, submódulo Contratos)
em cumprimento a Portaria nº 3.815/2014/Reitoria, fazendo constar no referido sistema cópia reprográfica de
todos contratos vigentes, aditivos, cópias dos extratos publicado no DOU, atos de designação dos gestores e
fiscais, pagamentos, notificações aos fornecedores, entre outros controles internos.
14. Designe, em atenção à disposição legal contida no art. 67 da Lei nº 8.666/1993, representantes da
administração (Gestores dos Contratos, Fiscais Administrativos, Fiscais Técnicos e seus respectivos substitutos)
para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços e mantenha essas designações atualizadas no sistema SUAP
(Acórdão 99/2013 – Plenário; art. 41 IN SLTI nº 05/2017).
15. Invista no treinamento dos Gestores, fiscais técnicos e administrativos do contrato, orientando-os a zelar
pelo fiel cumprimento das obrigações contratuais, observar os preceitos dos art. 73 e 76 da Lei nº 8.666/1993.
(TCU. Processo. TC nº 026.200/2007-3. Acordão nº 1330/2008-TCU – Plenário).
16. Providencie o adequado treinamento dos fiscais para o regular exercício do acompanhamento e fiscalização
da execução dos contratos e exija-lhes a elaboração de relatório mensal contemplando todas as ocorrências
relacionadas à execução do contrato, inclusive quanto ao cumprimento, por parte da contratada, das
determinações porventura feitas com vistas à regularização de faltas ou defeitos observados, na conformidade
das disposições da Lei 8.666/93, em especial o § 1º do art. 67 (subitem 9.1.5 do Acórdão nº 478/2006-TCUPlenário).
17. Junte aos processos de pagamento o documento comprobatório de designação do servidor responsável pelo
acompanhamento e fiscalização de execução do contrato, bem como mantenha nos processos os relatórios
individualizados de acompanhamento para posterior apreciação dos órgãos de controle, em cumprimento ao
princípio da transparência dos atos de gestão pública (TCU. Processo nº 010.467/2003-0. Acordão nº 816/2006Plenário).
18. Instrua os fiscais do contrato quanto a forma de verificar e medir a execução de serviços e o recebimento de
bens, observando os preceitos dos art. 73 e 76 da Lei nº 8.666/1993, alertando para a responsabilidade pessoal
pelos atestos emitidos (com a indicação da matrícula SIAPE (TCU. Processo. TC nº 026.200/2007-3. Acordão
nº 1330/2008-TCU – Plenário).
19. Adote rotina de verificação mensal (por amostragem) dos salários pagos aos colaboradores terceirizados de
forma a garantir a compatibilidade desses valores com o definido no termo contratual, alinhados também com
as Convenções Coletivas de Trabalho, assim como os respectivos encargos sociais.
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20. Que se proceda a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais conforme determina o
anexo XI (Do processo de Pagamento) da IN nº 05/2017.
21. Atentar para o correto registro da fiscalização/atesto, na forma prescrita em lei (art. 63, § 2º, III, da Lei
4.320/1964), uma vez que este é um elemento essencial que autoriza as ações subsequentes e informa os
procedimentos de liquidação e pagamento de serviços.
22. Adote medidas para que a fiscalização dos contratos firmados no âmbito da unidade esteja de acordo com o
art. 67 da Lei 8.666/93, de modo a garantir a qualidade do produto final e o pagamento apenas dos serviços
efetivamente executados (Acórdão 1731/2009 – Plenário).
23. Junte aos processos de pagamentos (contratos limpeza, apoio administrativo, motoristas e vigilância) as
listas de conferência da frequência dos terceirizados, entre outros controles internos realizados.
24. Demande das fornecedoras ligadas a contratos continuados a juntada de todos os documentos necessários
para a liquidação da despesas, tais como: folha de pagamento com os respectivos comprovantes de depósito em
conta; comprovantes de pagamento dos auxílios alimentação e transporte, bem como da cesta básica e salário
família; guia de recolhimento dos encargos previdenciários e fundiários dos cooperados com seus canhotos de
quitação; e termos de rescisão de contrato dos dispensados e demitidos, dentre outros.
25. Fizesse o controle do quantitativo da mão-de-obra em todos os contratos, e cobre a disponibilização do
numerário de terceirizados contratualmente previsto, exigindo substituições nos casos de faltas, férias, licenças,
suspensões, demissões e semelhantes; e efetive a devida glosa (ver Acórdão TCU nº 320/2003 – Plenário,
Acórdãos 3.114/2010/2º Câmara e 738/2015/Plenário, ambos do TCU) ou retenção total/parcial do pagamento,
segundo dispõe melhor a IN nº. 02/2008/MPOG.
26. Registrar em controle próprio o recebimento mensal dos materiais e equipamentos destinados à execução
dos serviços de apoio e asseio, limpeza e conservação, certificando se estes estão sendo fornecidos na quantidade
e frequência que as circunstâncias exigirem, para a perfeita execução dos serviços.
27. Para efeito de recebimento provisório, em atendimento a IN 05/2017, ao final de cada período mensal, o
fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a
análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores
previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada,
registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
28. Efetuar os pagamentos contratuais de forma tempestiva, até o vencimento, a fim de se evitar a cobrança de
juros e multas, conforme orientação do Acórdão TCU nº 1930/2008 – 1ª Câmara.
29. Caso não haja financeiro na época do pagamento que a unidade acoste no corpo processual as devidas
solicitações de PF (Programações Financeiras).
30. Quando houver pagamentos em atraso de contas (telefonia, energia elétrica, água, etc) de responsabilidade
do órgão, que venha a acarretar prejuízo para o erário com encargos (juros de mora e multa), adote providências
para a identificação do responsável pelas falhas, a fim de se proceder à cobrança amigável ou ao desconto em
folha de pagamento do prejuízo causado pelo servidor, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.112/1990 (item 1.2,
Acórdão nº 20/2008-TCU-2ª Câmara).
Recomendações de melhorias (Gestão Patrimonial)
31. Que a unidade finalize o inventário físico em andamento (nos moldes da IN 205/88 – SEDAP), verificando
a correlação financeira com os saldos do SIAFI, bem como promovendo as devidas atualizações dos Termos de
Responsabilidades, a fim de que os resultados obtidos pela comissão expressem efetivas existências,
fidedignidade e confiabilidade dos dados que constarão dos relatórios, os quais representem instrumentos
capazes de atestar o controle que a unidade possui sobre seus bens.
32. Sejam selecionados periodicamente os bens considerados inservíveis (ociosos, irrecuperáveis), para adoção
de providências (designação de comissão especial para o processo de desfazimento) com vistas ao
reaproveitamento, alienação ou cessão de bens, na forma da legislação em vigor. Decreto nº 99.658/90 e
Instrução Normativa SLTI nº 01/2010, art. 7º.
33. Revise relatório físico financeiro de patrimônio/Localização de inventários (SUAP) efetuando atualização
dos registros analíticos de todos os bens de caráter permanente e dos servidores responsáveis pela sua guarda e
administração, devendo o setor de contabilidade manter registros sintéticos dos bens móveis.
34. Providenciar mecanismo de controle para que nenhum equipamento ou material permanente possa ser
movimentado, ainda que, sob a responsabilidade dos mesmos consignatários, sem a prévia ciência da
Coordenação de Patrimônio.
35. Quanto aos termos de responsabilidade, providenciar revisão em caso de redistribuição de equipamentos ou
material permanente e troca de cargo de servidores que tenham carga de bens em seu nome. Revisar também o
termo de responsabilidade, de no mínimo, dos cinco servidores com maior carga patrimonial.
36. Que seja dado o feedback a esta Unidade de Auditoria do atendimento das recomendações acimas elencadas.
Enfatizamos ainda, que a não implementação das recomendações exaradas por esta Unidade, expõe a
Administração a riscos, entre eles responsabilidade solidária por danos que venham ocorrer. Por fim, informamos
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que a não implementação das recomendações elencadas acima, expõe a administração do IFMA a risco e tendo
como consequência, a responsabilização dos gestores sobre os danos que possam ocorrer.
Providências adotadas pelos gestores: As unidades emitiram os planos de melhorias definindo cronograma de
implantação das recomendações as quais serão monitoradas no exercício de 2020.
Doc.
AUDINT

Data

Processo

NT 24/19

06.05.19

061319.2018-31

Ação/Assunto

Unidade

Ação: 06 – Assunto: Pedido de Pagamento
Campus São Luís
por indenização. CNPJ: 07.400.063/0001Maracanã
84. Contrato nº 13/2012.

Resultado:
Recomendado o indeferimento ao pleito, pela inexistência de amparo legal.
Através do despacho nº 28/2019/AUDINT (02.09.19), foi analisado o pedido de reconsideração para pagamento
por indenização (processo: 23249.084319.2019-91), sendo verificado que o representante legal da empresa
CNPJ: 07.400.063/0001-84, buscou desconstruir os elementos apontados na Nota de Auditoria nº 024/2019,
entretanto, perdurou a ausência da juntada dos registros e documentos comprobatórios das medições dos serviços
inerentes à Nota Fiscal nº 02570, impossibilitando a confirmação da execução dos serviços durante a vigência
contratual, isto é, não houve elemento novo a ser reconsiderado em relação aos documentos já apresentados no
processo 23249.061319.2018-31. Ante o exposto, esta unidade de auditoria interna recomendou o indeferimento
ao pleito, pela inexistência de amparo legal.
Doc.
AUDINT

Data

Processo

Ação/Assunto

Unidade

NT 62/19

04.07.19

-

Ação: 11 – Assunto: Irregularidades da
gestão patrimonial de bens imóveis do
IFMA (imóvel RIP nº 092100757.500-9).

Reitoria

Resultado:
Recomendado que fosse determinada à Pró-Reitoria de Administração, a imediata realização dos serviços
necessários ao fechamento do terreno/imóvel do IFMA, com vistas a sanar os problemas identificados na sua
gestão patrimonial, em observância à legislação vigente.
Doc.
AUDINT

Data

Processo

NT
136/2019

09.10.19

083537.2019-16

Ação/Assunto

Unidade

Ação: 06 – Assunto: Contrato nº 06/2015.
Campus São Luís
FOOD ALIMENTAÇÃO EIRELI (CNPJ:
Monte Castelo
05.383.579/0001-32).

Resultado:
Recomendado que a Direção do Campus providenciasse o pagamento à contratada, conforme documento fiscal
atestado pela fiscalização, às fls. 14, demonstrando a prestação dos serviços, sob pena de enriquecimento sem
causa da Administração, conforme entendimento exarado pelo Acórdão nº 964/2012-TCU-Plenário; que a
Direção do Campus adotasse providências para regularização da prestação dos serviços, incluindo a
demonstração da aplicação das penalidades à contratada, com base nas regras contratuais e lei 8.666/93; que a
Direção do Campus avaliasse o gerenciamento do contrato em tela, objetivando a abertura de processo licitatório
para fornecimento de lanches e refeições, sem prejuízos à comunidade acadêmica e plena manutenção do
Programa de Auxílio Alimentação, observando os Acórdãos TCU nº 116/2002-Plenário, 1.386/2005-Plenário,
nº 1.432/2005-Plenário, que asseveram a aplicação de multas aos agentes públicos responsáveis pela assinatura
de contratos, quando da inobservância à verificação do cumprimento de normas/ alterações/e prorrogações
indevidas dos mesmos, em obstrução à lei de licitações, de nº 8.666/93.
Tabela 05 - Macroprocesso: Apoio - Dimensão: Gestão de Pessoas – Ação: 15 – Concessão de auxílio transporte
Doc.
Processo
Data
Ação/Assunto
Unidade
AUDINT
Ação: 15 – Assunto: Solicitação de concessão de
Campus
NT 72/19 20.11.19
073457.2019-44
auxílio transporte (SIAPE **6491*).
Bacabal
Resultado:
Recomendado o indeferimento ao pleito pela inexistência de amparo legal.
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Tabela 06 - Macroprocesso: Apoio - Dimensão: Gestão de Pessoas – Ação: 16 – Reconhecimento de Saberes e
Competências
Doc.
Data
Processo (23249)
Ação/Assunto
Unidade Auditada
AUDINT
Ação: 16 – Assunto: Auditoria em
RA
05.04.19
081493.2019-81 processos de Reconhecimento de DIGEPE/PROPLADI
03/2019
Saberes e Competências – RSC.
Resultado:
Recomendações de melhorias:
1. Que os membros da banca avaliadora fossem orientados a verificar de forma criteriosa o período de
desenvolvimento das atividades declaradas pelos docentes, de modo a evitar inconsistências na contabilização
do tempo de exercício de alguma função ou atividade exercida e/ou contagem do tempo em duplicidade;
2. Que os membros da banca avaliadora registrassem em suas fichas de avaliação a apresentação de
documentos ilegíveis ou incompletos pelo docente interessado e que tais documentos, caso não fosse
providenciada a devida retificação, que fossem desconsiderados no cálculo da pontuação;
3. Que os avaliadores fossem orientados a analisar rigorosamente os documentos apresentados e os requisitos
estabelecidos nos normativos para cada item de RSC, buscando identificar se os referidos documentos
efetivamente atendem os critérios de classificação e/ou pontuação exigidos no item e, caso, não atendam aos
requisitos mínimos, indefiram a pontuação, de modo a evitar a concessão indevida de benefícios;
4. Que os avaliadores da Comissão Especial se atentassem para o preenchimento adequado das fichas de
avaliação, descrevendo os motivos que levaram à subtração de pontos e/ou reprovação do interessado;
5. Que os processos fossem devidamente autuados, com suas folhas numeradas e rubricadas, conforme
determina a Lei n° 9.784/99, art. 22, §4°;
6. Que Diretoria de Gestão de Pessoas haja no sentido de motivar e capacitar os servidores do
DCLP/Pagamento já que se trata de uma área sensível e que demanda atenção por parte da gestão;
7. Que a CPPD- Central se reunisse periodicamente com as CPPD – Locais a fim de proceder orientações
quantos aos normativos e possíveis atualizações dos entendimentos a respeito do Reconhecimento de Saberes e
Competência;
8. Que o IFMA adote processo eletrônico quanto a concessão de RT por RSC, já que permitiria maior
agilidade na análise por parte das Comissões, eficiência na utilização dos recursos públicos e celeridade quanto
ao andamento dos processos;
9. Que seja implementada no ambiente da Diretoria de Gestão de Pessoas uma política de gestão de riscos
capaz de amenizar possíveis inconsistências e/ou erros quanto ao processamento da despesa;
10. Que o IFMA incentive seus profissionais docentes a continuarem se capacitando, independentemente de
estarem recebendo RT por RSC ou não, com adoção de políticas estratégicas de aperfeiçoamento de pessoal;
11. Que os setores competentes estabeleçam indicadores de desempenho a fim de verificar os impactos da
concessão de RT por RSC no ambiente acadêmico;
12. Que o DCLP/Pagamento aperfeiçoe as planilhas de cálculo dos valores a serem concedidos nas mais
diversas rubricas a fim de que as informações possam ser facilmente compreendidas também por usuários
externos. Ademais, que os servidores responsáveis pelos cálculos passem a assinar de forma eletrônica ou manual
as planilhas a fim de demonstrar efetivamente quem procedeu o pagamento;
13. Que sejam apuradas as responsabilidades quanto aos pagamentos indevidos dos respectivos processos
administrativos;
14. Que o site da instituição divulgue as tabelas remuneratórias dos servidores, a fim de garantir o atendimento
do princípio da publicidade;
15. Que seja providenciada a revisão dos normativos internos vigentes, tendo em vista que muitos pontos
carecem de clareza na sua redação ou de objetividade nos requisitos estabelecidos para pontuação em alguns
itens, de modo a evitar dúvidas e/ou interpretações divergentes tanto por parte dos avaliadores, quanto por parte
do próprio docente interessado;
16. Que seja providenciada, pelo setor competente, a criação de um grupo de trabalho e/ou comissão para
revisão dos processos de concessão de RT por RSC, objetivando sanar as inconsistências acima expostas e/ou
reconsiderar a instrução/conclusão dos processos, com a consequente reprovação dos interessados na concessão
do RSC e reposição ao erário dos valores recebidos indevidamente pelos servidores.
Tabela 07 - Macroprocesso: Apoio - Dimensão: Gestão de Pessoas – Ação: 18 – Afastamentos e licenças
Doc.
Data
Processo
Ação/Assunto
Demanda
AUDINT
Ação 18 – Assunto: Solicitação de desistência
Campus
NA 01/19
14.01.19
039059.2017-37
de programa de Mestrado Interinstitucional
Pinheiro
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(Minter) por motivo de doença. SIAPE
**2181*.
Resultado:
Recomendado que a DIGEPE/PROPLADI notificasse o servidor para fins de ressarcimento ao erário, mediante
assinatura de termo de confissão de dívida, optando pela forma prevista no art. 46, da lei 8.112/90, e na ausência
desta, o encaminhamento dos autos à Corregedoria Institucional, para fins de apuração nos moldes do art. 143,
da lei 8.112/90.

NA 08/19

15.02.19

034086.2017-13

Ação 18 – Assunto: Solicitação de revisão de
portaria de revogação do afastamento para
participação de Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu no país. SIAPE **2425*.

Campus
Barreirinhas

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE efetuasse o levantamento dos valores recebidos pelo servidor SIAPE **2425*,
referente ao período em que esteve afastado, isto é, de 28.02.2016 a 11.08.2017. Após o atendimento da
recomendação anterior, que o servidor fosse notificado para fins de ressarcimento ao erário, optando pela forma
prevista no art. 46 da lei 8.112/90, e na ausência dessa, o encaminhamento dos autos à Corregedoria Institucional,
para fins de apuração nos moldes do art. 143, da lei 8.112/90.

NA 21/19

27.03.19

062270.2019-15

Ações: 18 e 34 – Assunto: Afastamento para
participação de Programa Pós-Graduação
Stricto Sensu no País. Servidor SIAPE **0630*.

Ouvidoria

Resultado:
Após a apuração preliminar, foi recomendado a finalização da demanda, mediante ciência à Ouvidoria
Institucional.

NA 59/19

02.07.19

037651.2018-85

Ação: 18 – Assunto: Autorização de
afastamento com ônus limitado para cursar
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu.
SIAPE **5709*.

Campus
Timon

Resultado:
Através do despacho nº 43/20 (20.04.20) foi recomendado que a DIGEPE-PROPLADI efetuasse o levantamento
dos valores recebidos indevidamente pelo servidor, referente ao período em que esteve afastado para programa
de pós-graduação stricto sensu sem a respectiva apresentação do diploma de conclusão do curso, isto é, de
11.06.2015 a 16.07.2015, totalizando 36 (trinta e seis) dias, devidamente corrigidos e atualizados. Após o
atendimento da recomendação anterior, que a DIGEPE notificasse o servidor para que procedesse a devolução
ao erário, e na ausência dessa, a submissão dos autos à Corregedoria Institucional, para fins de apuração.

NA 63/19

05.07.19

079395.2019-63

Ações: 18 e 34 – Assunto: Afastamento para
participação de Programa Pós-Graduação
Stricto Sensu no País. Servidora SIAPE
**7686*. SIAPE **0630*.

Ouvidoria

Resultado:
Considerando que não se vislumbrou na análise do processo de afastamento da servidora, fator que corroborasse
na anulação do objeto pleiteado; que não se vislumbrou, na análise do processo de afastamento do servidor,
quando do recebimento da denúncia, fator que corroborasse na anulação do objeto pleiteado; que os citados
afastamentos estão devidamente autorizados pela Administração, conforme Portarias nº 2.346/2019 e
2.027/2019, sendo assim, improcedente o fragmento da denúncia que cita a ocorrência de ambos os afastamentos
sem a emissão das portarias autorizativas. Assim, esta unidade de auditoria interna recomendou a finalização da
demanda, mediante ciência à Ouvidoria Institucional.

NA 142/19

25.10.19

095933.2019-88

Ações: 18 e 34 – Assunto: Afastamento irregular
para cursar programa de pós-graduação stricto
sensu no país. Servidor SIAPE **0186*.
SIAPE: **2823*.

Ouvidoria

Resultado:
Que a DIGEPE-PROPLADI notificasse a Direção Geral do Campus Barra do Corda da ilegalidade,
providenciando a imediata suspensão do afastamento da servidora SIAPE **0186*, em desacordo à lei nº
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8.112/90, decreto 9.991/2019 e normativos internos. Após o atendimento da recomendação anterior, a submissão
dos autos à Corregedoria Institucional, para fins de apuração das responsabilidades das citadas servidoras.

NT 02/19

09.01.19

018056.2018-41

Ação: 18 – Assunto: Afastamento parcial para
participação de programa de pós-graduação
stricto sensu no país. SIAPE **6495*.

Campus
Timon

Resultado:
Recomendado a emissão de portaria de concessão de horário especial ao servidor, para cursar programa de pósgraduação stricto sensu, de acordo com o calendário de aulas da instituição, sem a compensação da carga horária
comprometida com os deslocamentos.
NT 55/19

16.07.19

067461.2019-73

Ação: 18 – Assunto: Orientação acerca de
concessão de licença capacitação.

Caxias

Resultado:
Recomendado o atendimento da solicitação, tendo em vista que foram atendidos os requisitos legais.
Tabela 08 - Macroprocesso: Apoio - Dimensão: Gestão de Pessoas – Ação: 19 – Admissão de pessoal - contratos
Doc.
Data
Processo
Ação/Assunto
Demanda
AUDINT
Ação: 19 – Assunto: Processo seletivo público
simplificado para contratação de professor EBTT
NA 12/19 20.03.19 011083.2019-73
Ouvidoria
substituto – Área: Química. Edital nº 03, de 18 de
janeiro de 2019.
Resultado:
Após a aplicação de procedimentos e testes de auditoria, foi recomendado a anulação do processo seletivo, regido
pelo Edital nº 03, de 18 de janeiro de 2019; sendo recomendado também a realização de um novo processo
seletivo para atender a necessidade do IFMA-Campus Buriticupu, mediante submissão do edital à Procuradoria
Jurídica do IFMA; que a demanda de disciplinas da área de química, que estavam sendo supridas por professor
substituto, até a rescisão contratual em 30.08.2018, conforme necessidade da realização da contratação apontada
processo 23249.039083.2018-57, fossem redistribuídas pelos pares, até a conclusão do novo processo seletivo.

NA 66/19

25.07.19

081916.2019-63

Ações: 19 e 34 – Assunto: Processo seletivo
público simplificado para contratação de
professor
EBTT
substituto
–
Área:
Administração. Edital nº 015, de 09 de maio de
2019.

Ouvidoria

Resultado:
Após aplicação de procedimentos e testes de auditoria, foi recomendado a anulação do processo, regido pelo
Edital nº 015, de 09 de maio de 2019; a submissão dos editais dos Processos Seletivos Públicos Simplificados
para contratação de Professor EBTT Substituto à Procuradoria Jurídica, considerando as fragilidades nas regras
pertinentes ao correto horário de apresentação dos candidatos para realização das provas didáticas, tendo em
vista a reincidência de denúncias/reclamações sobre o mesmo objeto, como pode ser observado no processo
23249.011083.2019-73, de apuração de denúncia registrada contra o Processo Seletivo Público Simplificado
para contratação de Professor EBTT Substituto – Área: Química, para o Campus Buriticupu, regido pelo Edital
nº 03, de 18 de janeiro de 2019, consignada na Nota de Auditoria nº 012/2019-AUDINT, juntada às fls. 104107v; a realização de um novo processo seletivo para atender a necessidade do Campus Avançado Rosário,
mediante submissão do edital à Procuradoria Jurídica do IFMA. Por fim, que fosse dado retorno a esta unidade
de auditoria interna acerca do atendimento das recomendações emitidas, bem como, ciência à Ouvidoria
Institucional, objetivando a finalização da demanda.
Por meio do despacho nº 20/2019 (26.07.19) foi recomendado a finalização do processo 23249.008296.2019-18,
mediante ciência à Direção Geral do Campus Rosário e à Comissão Organizadora do Processo Seletivo,
constituída pela Portaria nº 2.392, de 06 de maio de 2019, objetivando o cumprimento das recomendações
elencadas na Nota de Auditoria nº 066/2019-AUDINT, juntada às fls. 30-32v.

NA 137/19

11.10.19

086636.2019-41

Ação: 19 – Assunto: Solicitação de contratação de
Professor Substituto. Processo Seletivo Público
Simplificado para contratação de Professor EBTT
Substituto – Áreas: Física e Química. Edital nº

DIGEPE
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028, de 03 de julho de 2019. Processo
23249.086636.2019-41.
Resultado:
Após análise documental e levando-se em consideração a ausência da publicação do Edital nº 028, de 03 de julho
de 2019, no Diário Oficial da União, em descumprimento ao art. 37 da CF/88, e ao art. 3º da lei 8.745/1993,
ressaltando que a publicidade é fator de eficácia e requisito de moralidade dos atos administrativos; esta unidade
de auditoria recomendou a anulação do Processo Seletivo Público Simplificado para contratação de Professor
EBTT Substituto – Áreas: Física e Química, para o Campus Imperatriz, regido pelo Edital nº 028, de 03 de julho
de 2019.
Tabela 09 - Macroprocesso: Apoio - Dimensão: Gestão de Pessoas – Ação: 20 – Descontos de faltas
Doc.
Data
Processo
Ação/Assunto
Demanda
AUDINT
Ação: 20 – Assunto: Retificação de registros de
NA 43/19
10.06.19
057389.2017-12
DIGEPE
frequência. SIAPE **0225*.
Resultado:
Recomendado o indeferimento à solicitação de retificação dos registros de frequência do servidor pela
inexistência de amparo legal; que a DIGEPE-PROPLADI submetesse os autos ao SIASS-INSS considerando o
levantamento de licenças para tratamento da própria saúde, demonstrado no subitem 3.1, adotando o
procedimento pertinente.

NA 54/19

25.06.19

075842.2019-26.

Ações: 20 e 34 – Assunto: Apuração de
Denúncia. Lançamento indevido de faltas.
SIAPE **8883*.

Ouvidoria

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE providenciasse a submissão da servidora à perícia médica oficial objetivando a
avaliação de sua capacidade laborativa, conforme Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público
Federal, nos termos do art. 206 da lei 8.112/90; que a DIGEPE avaliasse a manutenção das faltas da servidora
até a sua avaliação pelo SIASS-INSS, realizando a suspensão dos descontos de faltas, de acordo com a
manifestação da junta médica oficial; e, em caso de não confirmação da incapacidade laboral da servidora, foi
recomendado a submissão dos autos à Corregedoria Institucional, objetivando a apuração do descumprimento
do dever funcional, pontuado no art. 116, da lei 8.112/90, incluindo a apuração do abandono de cargo, nos moldes
do art. 143, da lei 8.112/90; Por fim, que a DIGEPE comunicasse ao Campus de origem da servidora acerca das
providências adotadas.

NA 158/19

31.12.19

074873.2019-60

Ação: 20 – Assunto: Campus São José de
Ribamar.
Solicitação
de
ressarcimento
financeiro referente a desconto de faltas nos dias
27.01 a 29.01.2019. SIAPE **5632*.

Campus São
José de
Ribamar

Resultado:
Considerando que não foram apontadas as atividades, disciplinas e turmas em que as faltas incorridas
provocaram prejuízos no período de 27.01 a 29.01.2019, não se evidenciando a respectiva reposição dentro do
prazo de 30 (trinta) dias, motivo suficiente para cadastro das faltas, conforme art. 40 da Resolução nº 87/2011
(vigente à época); que o plano de compensação disponibilizado informou a reposição da carga horária através
do registro de aulas regulares junto às turmas dos cursos de técnicos de Programação de Jogos Digitais
(25.02.2019) e Eletroeletrônica (05.03.2019), além de serem realizadas em mais de 30 (trinta) dias após a
ocorrências das faltas, evidenciado às fls. 07 e 09; inobservância à Portaria Normativa nº 012, de 19 de janeiro
de 2019, em anexo, que determina o prazo máximo de trinta dias após a efetivação dos descontos de faltas
indevidas para fins de solicitação de ressarcimento, considerando a efetivação dos descontos em março/2019 e
o protocolo do presente processo, apenas em 24.05.2019; esta unidade de auditoria interna recomendou o
indeferimento ao pleito, dando retorno ao Departamento de Cadastro, Legislação e Pagamento – DCLP/DIGEPE.
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Tabela 10 - Macroprocesso: Apoio - Dimensão: Gestão de Pessoas – Ação: 21 – Acumulação de cargos
Doc.
Data
Processo (23249)
Ação/Assunto
Demanda
AUDINT
Ações: 21 e 34 – Assunto: Apuração de indícios
NA 30/19
06.05.19
015788.2019-61 de acumulação ilícita de Cargos Públicos. SIAPE Ouvidoria
**7974*.
Resultado:
Após apuração preliminar, foi recomendado a notificação da servidora, a fim de que a mesma fizesse a opção
pelos cargos públicos de natureza acumulável, nos termos do inciso XVI, art. 37 da CF/88, e na ausência dessa,
a adoção dos procedimentos indicados no artigo 133 da lei nº 8.112/90.

NA 37/19

14.05.19

039825.2018-44

Ações: 21, 27 e 34 – Assunto: Indícios de
acumulação ilícita de cargos e descumprimento de
regime de trabalho. Servidor **6581*.
Complemento à Nota de Auditoria nº 035/2018.

Ouvidoria

Resultado:
Após análise preliminar, foi recomendado a apuração das responsabilidades do servidor, pela Corregedoria
Institucional, nos moldes do artigo 133 da lei nº 8.112/90.
NA 47/19

13.06.19

013673.2019-31

Ação: 21 – Assunto: Apuração de indícios de
acumulação ilícita de cargos. SIAPE **7171*.

DIGEPE

Resultado:
Recomendado que a servidora fosse notificada para que, no prazo de 10 (dez) dias, fizesse opção por um dos
cargos ou pela adequação da carga horária, considerando que não se vislumbrou a compatibilidade de horários
entre os cargos ocupados, já que, pela carga horária e locais de trabalho da servidora, não se verificou a
possibilidade efetiva do cumprimento da carga horária semanal referente a cada cargo; caso a servidora não
providenciasse a regularização de sua situação, que os autos fossem encaminhados à Corregedoria Institucional
para a adoção dos procedimentos indicados no art. 133 da Lei nº 8.112/90.
NA 60/19

03.07.19

080659.2019-42

Ação: 21 – Assunto: Acumulação de cargos.
Apuração de vínculos. SIAPE **8061*.

Campus
Santa Inês

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI notificasse o servidor para que comprovasse a compatibilidade de
horários entre os mencionados vínculos, demonstrando a inexistência de sobreposição de horários e de prejuízo
à carga horária e às atribuições exercidas, em observância ao inciso XVI, art. 37, da CF/88 e ao Parecer
Vinculante AGU GQ 145/1998, e, na ausência desse, a adoção dos procedimentos indicados no artigo 133 da lei
nº 8.112/90, pela Corregedoria Institucional; que a DIGEPE notificasse a Escola CE Dom Pedro II, situada no
município de Tufilândia/MA, e a Secretaria de Educação do Estado do Maranhão-SEDUC/MA, para fins de
obtenção da situação funcional do mencionado servidor, solicitando a carga horária semanal e os horários de
trabalho na referida unidade de ensino básico. Por fim, através do despacho nº 23/2019 (14.08.19) foi
recomendado a apuração das responsabilidades do servidor, nos moldes do art. 133, da lei 8.112/90, pela
Corregedoria Institucional.
NA 71/19

09.08.19

083941.2019-81

Ações: 21 e 34 – Assunto: Indícios de acumulação
ilícita de cargos. SIAPE **7903*.

Ouvidoria

Resultado:
Após a apuração preliminar, foi recomendado que DIGEPE-PROPLADI notificasse o servidor para fazer a opção
pelo(s) cargo(s), demonstrando a inexistência de outros vínculos no caso de opção pelo IFMA, em observância
ao inciso XVI, art. 37, da CF/88, e, na ausência dessa, a adoção dos procedimentos indicados no artigo 133, da
lei nº 8.112/90, pela Corregedoria Institucional. Por fim, que fosse dado retorno a esta unidade de auditoria
interna quanto ao atendimento da recomendação acima, bem como, ciência à Ouvidoria Institucional.
NA 72/19

09.08.19

083941.2019-81

Ações: 21 e 34 – Assunto: Indícios de acumulação
ilícita de cargos. SIAPE **7119*.

Ouvidoria

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI notificasse o servidor para fazer opção pelo(s) cargo(s),
demonstrando a inexistência de outros vínculos no caso de opção pelo IFMA, em observância ao inciso XVI,
art. 37, da CF/88, e, na ausência dessa, a adoção dos procedimentos indicados no artigo 133, da lei nº 8.112/90,
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pela Corregedoria Institucional. Por fim, que fosse dado retorno a esta unidade de auditoria interna quanto ao
atendimento da recomendação anteriores, bem como, ciência à Ouvidoria Institucional.

NA 146/19

31.10.19

015788.2019-61

Ações: 21 e 34 – Assunto: Indícios de
Acumulação Ilícita de Cargos Públicos. SIAPE
**7974*.

Ouvidoria

Resultado:
Recomendado a notificação da servidora para fazer a opção pelos cargos públicos de natureza acumulável, nos
termos do inciso XVI, art. 37 da CF/88, e na ausência dessa, a submissão dos autos à Corregedoria Institucional,
para fins de apuração nos moldes do art. 133 da lei nº 8.112/90.

NA 157/19

31.12.19

098669.2019-34

Ações: 21 e 34 – Assunto: Indícios de acumulação
ilícita de cargos por servidor submetido ao regime Ouvidoria
de dedicação exclusiva. SIAPE **4594*.

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI notificasse o servidor para fazer a opção pelo(s) cargo(s),
demonstrando a descompatibilização dos vínculos apontados nos itens 2 e 4 da nota de auditoria, em caso de
opção pelo IFMA, e na ausência dessa, a submissão dos autos à Corregedoria Institucional, para fins de apuração
nos moldes do art. 133, da lei 8.112/90; que a DIGEPE-PROPLADI procedesse o levantamento dos valores
recebidos indevidamente pelo servidor a título de dedicação exclusiva, a considerar o início do regime D.E. e a
data de desligamento dos demais vínculos, notificando-o para fins de devolução ao erário, e na ausência dessa,
a inscrição dos valores em dívida ativa, objetivando a sua execução.
Tabela 11 - Macroprocesso: Apoio - Dimensão: Gestão de Pessoas – Ação: 22 – Trilhas de pessoal – sistema CGU
Doc.
Processo
Data
Ação/Assunto
Demanda
AUDINT
(23249)
Ofício nº 3304/2019/Regional/MA-CGU, de
NA 11/19
12.03.19
013673.2019-31 25.02.2019. Indícios de acumulação ilícita de
CGU
cargos. SIAPE **7171*.
Resultado:
Recomendado a notificação da servidora para que fazer a opção pelos cargos públicos de natureza acumulável,
em prazo não superior a 10 (dez) dias, e, na ausência desse, a adoção dos procedimentos indicados no artigo 133
da lei nº 8.112/90, pela Corregedoria Institucional. Por fim, que fosse dado retorno a esta unidade de auditoria
interna acerca da regularização da servidora, objetivando atendimento do Ofício nº 3304/2019/Regional/MACGU.
Por meio do despacho nº 24/19 (02.09.19) – Assunto: Ofício nº 17735/2019/MARANHÃO/CGU – reiteração do
Ofício nº 3304/2019/Regional/MA-CGU, de 25.02.2019. Indícios de acumulação ilícita de cargos. SIAPE
**7171*. Processo 23249.088441.2019-36, foi solicitado a juntada dos autos ao processo de apuração nº
23249.013673.2019-31, que se encontrava na Corregedoria e que fosse informado a esta AUDINT acerca do
andamento do processo apuratório, objetivando responder ao Ofício nº 17735/2019 da Controladoria Geral da
União. Por fim, através do despacho nº 39/19 (18.10.19) - Apresentação de defesa escrita. SIAPE **7171*.
Processo 23249.**4816.2019-**, a AUDINT solicitou a juntada dos autos ao processo de apuração nº
23249.013673.2019-31, que se encontrava na Corregedoria.

NA 73/19

13.08.19

086235.2019-91

Ofício nº 15495/2019/CGPES/DG/SFC/CGU.
Servidores submetidos ao regime de Dedicação
Exclusiva (D.E.) ocupando a posição de sócio
administrador em empresa privada. SIAPE
**2745*.

CGU

Resultado:
Recomendado a apresentação do comprovante de descompatibilização da referida empresa, com vistas a sanar
irregularidade pontuadas, no art. 20, da lei 12.772/2012, e inciso X, art. 117, da lei 8.112/90, objetivando,
também, a emissão de resposta ao Ofício nº 15495/2019 do Ministério da Transparência e Controladoria Geral
da União, no prazo requerido.
Por meio do despacho nº 49/19 (06.12.19) foi recomendado que a DIGEPE-PROPLADI anexasse ao presente
processo a situação funcional e portaria de mudança de regime de trabalho do servidor; que notificasse o servidor
para fins de apresentação de todas as Declarações Simplificadas de Pessoa Jurídica - DSPJ da empresa CNPJ:
12.741.531/0001-14, a partir do ano de sua posse junto ao IFMA. Atendidas as recomendações acima, que a
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DIGEPE-PROPLADI procedesse o registro dos esclarecimentos inerentes ao servidor junto ao sistema e-Pessoal
do TCU.
Através do despacho nº 27/19 (13.02.20) foi recomendado que a DIGEPE-PROPLADI levantasse os valores
recebidos pelo servidor, a título de dedicação exclusiva, no período de 10.10.2011 a 31.12.2014, devidamente
corrigidos e atualizados, notificando-o para fins de ressarcimento ao erário, e na ausência dessa, a submissão dos
autos à Corregedoria Institucional, para fins de apuração nos moldes do art. 143 da lei 8.112/90, que registrasse
os esclarecimentos inerentes aos indícios de acúmulo de cargos pelo servidor junto ao sistema e-Pessoal do TCU.

NA 74/19

13.08.19

-

Ofício nº 15495/2019/CGPES/DG/SFC/CGU.
Servidores submetidos ao regime de Dedicação
Exclusiva (D.E.) ocupando a posição de sócio
administrador em empresa privada. SIAPE
**9028*.

CGU

Resultado:
Recomendado a apresentação do comprovante de descompatibilização com a empresa, com vistas a sanar
irregularidade pontuada no art. 20, da lei 12.772/2012, e inciso X, art. 117, da lei 8.112/90, objetivando, também,
a emissão de resposta ao Ofício nº 15495/2019 do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União,
em anexo, no prazo requerido.

NA 75/19

13.08.19

-

Ofício nº 15495/2019/CGPES/DG/SFC/CGU.
Servidores submetidos ao regime de Dedicação
Exclusiva (D.E.) ocupando a posição de sócio
administrador em empresa privada. SIAPE
**3773*.

CGU

Resultado:
Recomendado a apresentação do comprovante de descompatibilização da referida empresa, com vistas a sanar
irregularidade pontuada no art. 20, da lei 12.772/2012, e inciso X, art. 117, da lei 8.112/90, objetivando, também,
a emissão de resposta ao Ofício nº 15495/2019 do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União,
no prazo requerido.
Despacho nº 51/2019/AUDINT (12.12.19) – Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI anexasse ao processo a
situação funcional e portaria de mudança de regime de trabalho do servidor; que notificasse para fins de
apresentação de todas as Declarações Simplificadas de Pessoa Jurídica/DSPJ da empresa CNPJ:
04.515.121/0001-27, a partir do ano de sua posse junto ao IFMA; atendidas as recomendações anteriores e
constatado o descumprimento de regime de trabalho, foi recomendado o levantamento dos valores recebidos a
título de dedicação exclusiva, inerentes ao período de acúmulo indevido, promovendo, em seguida, a submissão
dos autos à Corregedoria Institucional para fins de apuração.
Despacho nº 10/20 (15.01.20) - Recomendado o arquivamento da demanda junto ao seu dossiê funcional,
considerando o monitoramento do presente indício pelo TCU, por meio do sistema e-pessoal.

NA 76/19

13.08.19

Ofício nº 15495/2019/CGPES/DG/SFC/CGU.
Servidores submetidos ao regime de Dedicação
Exclusiva (D.E.) ocupando a posição de sócio
administrador em empresa privada. SIAPE
**5073*.

CGU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI procedesse a notificação da servidora, para fins de apresentação do
comprovante de descompatibilização da referida empresa, com vistas a sanar irregularidade pontuada no art. 20,
da lei 12.772/2012, e inciso X, art. 117, da lei 8.112/90, objetivando, também, a emissão de resposta ao Ofício
nº 15495/2019 do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, no prazo requerido.
Despacho nº 52/19 (12.12.19) – recomendou que a DIGEPE-PROPLADI anexasse ao processo a situação
funcional da servidora; que notificasse para fins de apresentação de todas as Declarações Simplificadas
de Pessoa Jurídica/DSPJ da empresa CNPJ: 01.872.614/0001-26, a partir do ano de sua posse junto ao IFMA.
Atendidas as recomendações acima e constatado o descumprimento de regime de trabalho, recomendou-se à
DIGEPE-PROPLADI o levantamento dos valores recebidos a título de dedicação exclusiva, inerentes ao período
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de acúmulo indevido, promovendo, em seguida, a submissão dos autos à Corregedoria Institucional para fins de
apuração.

NA 77/19

13.08.19

086239.2019-70

Ofício nº 15495/2019/CGPES/DG/SFC/CGU.
Servidores submetidos ao regime de Dedicação
Exclusiva (D.E.) ocupando a posição de sócio
administrador em empresa privada. SIAPE
**4793*.

CGU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI procedesse a imediata notificação da servidora, para fins de
apresentação do comprovante de descompatibilização da referida empresa, com vistas a sanar irregularidade
pontuada no art. 20, da lei 12.772/2012, e inciso X, art. 117, da lei 8.112/90, objetivando, também, a emissão de
resposta ao Ofício nº 15495/2019 do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, em anexo, no
prazo requerido.
Despacho nº 34/20 (05.03.20) – Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI registrasse os esclarecimentos
inerentes à servidora, junto ao sistema e-Pessoal TCU, monitorando a regularização do mencionado indício.
Atendida a recomendação acima, que a DIGEPE procedesse o arquivamento dos autos junto ao dossiê funcional
da citada servidora, considerando o monitoramento do presente indício pelo TCU, podendo ser retornado para
atualização da situação.

NA 78/19

13.08.19

086240.2019-02

Ofício nº 15495/2019/CGPES/DG/SFC/CGU.
Servidores submetidos ao regime de Dedicação
Exclusiva (D.E.) ocupando a posição de sócio
administrador em empresa privada. SIAPE
**9864*.

CGU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI notificasse o servidor, para fins de apresentação do comprovante de
descompatibilização da referida empresa, com vistas a sanar irregularidade pontuada no art. 20, da lei
12.772/2012, e inciso X, art. 117, da lei 8.112/90, objetivando, também, a emissão de resposta ao Ofício nº
15495/2019 do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, em anexo, no prazo requerido.
O despacho nº 54/2019 (12.12.19) recomendou que a DIGEPE-PROPLADI anexasse a situação funcional do
servidor; que notificasse o servidor, para fins de apresentação de todas as Declarações Simplificadas de Pessoa
Jurídica/DSPJ da empresa CNPJ: 04.515.121/0001-27, a partir do ano de sua posse junto ao IFMA. Atendidas
as recomendações anteriores e constatado o descumprimento de regime de trabalho, recomendou-se à DIGEPEPROPLADI o levantamento dos valores recebidos a título de dedicação exclusiva, inerentes ao período de
acúmulo indevido, promovendo, em seguida, a submissão dos autos à Corregedoria Institucional para fins de
apuração.

NA 79/19

13.08.19

Ofício nº 15495/2019/CGPES/DG/SFC/CGU. Servidores submetidos
ao regime de Dedicação Exclusiva (D.E.) ocupando a posição de sócio
administrador em empresa privada. SIAPE **0644*.

CGU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI notificasse a servidora, para fins de apresentação do comprovante de
descompatibilização das referidas empresas, com vistas a sanar irregularidade pontuada no art. 20, da lei
12.772/2012, e inciso X, art. 117, da lei 8.112/90, objetivando, também, a emissão de resposta ao Ofício nº
15495/2019 do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, no prazo requerido.
Despacho nº 55/19 (12.12.19) - Levando-se em consideração a demonstração da inatividade das referidas
empresas, desde o ingresso da servidora junto ao IFMA, conforme documentos às fls. 24-29, esta unidade de
auditoria de interna recomendou, o arquivamento da demanda junto ao seu dossiê funcional, considerando o
monitoramento dos indícios de acúmulo de cargos pelo TCU, por meio do sistema e-Pessoal.

NA 101/19

26.08.19

088434.2019-34

Ofício nº 113/2019/CGPES/DG/SFC/CGU.
Servidores submetidos ao regime de Dedicação
Exclusiva (D.E.) com acumulação indevida com
outras atividades remuneradas. Tratamento de

CGU
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indícios do sistema e-Pessoal/TCU - Ofício
5001/2017-TCU/Sefip. SIAPE **1923*.
Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI notificasse a servidora, para que fizesse a opção pelo(s) cargo(s),
demonstrando a inexistência de outros vínculos em caso de opção pelo IFMA, e na ausência dessa, a submissão
dos autos à Corregedoria Institucional, para fins de apuração nos moldes do art. 133, da lei 8.112/90;
levantamento dos valores recebidos indevidamente pela servidora, a título de dedicação exclusiva, em caso de
confirmação dos indícios de acumulação de cargos com o regime de dedicação exclusiva com base na data de
desligamento dos demais vínculos, a considerar a data de ingresso no IFMA, em 22.08.2017, notificando a
referida servidora, para fins de devolução ao erário, e na ausência dessa, a inscrição dos valores em dívida ativa,
objetivando a sua execução; que a DIGEPE/PROPLADI procedesse o registro dos esclarecimentos inerentes aos
indícios de acúmulo de cargos pela servidora, junto ao sistema e-Pessoal do TCU.

NA 102/19

27.08.19

088629.2019-84

Ofício nº 113/2019/CGPES/DG/SFC/CGU.
Servidores submetidos ao regime de Dedicação
Exclusiva (D.E.) com acumulação indevida com
outras atividades remuneradas. SIAPE **3893*.

CGU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI levantasse os valores recebidos indevidamente pelo servidor, a título
de dedicação exclusiva, no período de 21.07.2016 a 02.08.2016; após o atendimento da recomendação, que
notificasse o servidor, para fins de devolução ao erário, e na ausência dessa, a inscrição dos valores em dívida
ativa, objetivando a sua execução;
Despacho nº 45/2019 (06.12.19) recomendou o retorno dos autos à DIGEPE-PROPLADI para cumprimento das
recomendações pontuadas nos subitens 6.2 e 6.3 da Nota de Auditoria nº 102/2019-AUDINT, objetivando a
emissão de resposta à Coordenação-Geral de Auditoria de Gestão de Pessoal – CGPES/DG/SFC-CGU, em
atendimento ao seu Ofício de nº 113/2019, às fls. 03-04, com prazo para envio de resposta já expirado a época.
Despacho nº 38/20 (19.03.20) recomendou o indeferimento ao pleito requerido pelo servidor às fls. 17 e 27, no
qual foi recomendado que o IFMA realizasse a cobrança do valor para fins de reposição ao erário junto à
Prefeitura Municipal de Teresina/PI, considerando os procedimentos indicados na lei 8.112/90, em seu arts. 133
e 143, que determinam a notificação do servidor autuado, oportunizando-o a ampla defesa e o contraditório. Por
fim, recomendou-se o encaminhamento dos autos à Corregedoria Institucional, para fins de apuração das
responsabilidades do servidor nos moldes dos arts. 133 a 143 da lei 8.112/90, sem prejuízo da reposição ao erário.

NA 103/19

27.08.19

088631.2019-53

Ofício nº 113/2019/CGPES/DG/SFC/CGU.
Servidores submetidos ao regime de Dedicação
Exclusiva (D.E.) com acumulação indevida com
outras atividades remuneradas. Tratamento de
indícios do sistema e-Pessoal/TCU-Ofício
5001/2017-TCU/Sefip. SIAPE **1891*.

CGU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI procedesse a imediata notificação do servidor, para fazer a opção
pelo(s) cargo(s), demonstrando a inexistência de outros vínculos em caso de opção pelo IFMA, e na ausência
dessa, a submissão dos autos à Corregedoria Institucional, para fins de apuração nos moldes do art. 133, da lei
8.112/90; que fosse realizado o levantamento dos valores recebidos indevidamente pelo servidor, a título de
dedicação exclusiva, com base na data de desligamento dos demais vínculos e o seu ingresso no IFMA, em
29.08.2017, notificando-o para fins de devolução ao erário, e na ausência dessa, a inscrição dos valores em dívida
ativa, objetivando a sua execução. Em caso pedido de desligamento/exoneração do IFMA, deverá ser observado
o art. 47, da lei 8.112/90; que a DIGEPE/PROPLADI registrasse os esclarecimentos inerentes aos indícios de
acúmulo de cargos pelo servidor junto ao sistema e-Pessoal do TCU.
Por meio do despacho nº 46/2019 (06.12.19) foi recomendado o envio dos autos à DIGEPE-PROPLADI para
juntada ao processo 23249.073481.2019-83; e, a apresentação dos documentos comprobatórios da regularização
dos indícios consignados na Nota de Auditoria nº 103/2019-AUDINT, em observância às recomendações
pontuadas em seus subitens 6.1 a 6.4, objetivando a emissão de resposta à Coordenação-Geral de Auditoria de
Gestão de Pessoal – CGPES/DG/SFC-CGU, em atendimento ao seu Ofício de nº 113/2019, às fls. 04-04v, com
prazo para envio de resposta já expirado a época.

NA 104/19

27.08.19

088671.2019-03

Ofício nº 113/2019/CGPES/DG/SFC/CGU.
Servidores submetidos ao regime de Dedicação
Exclusiva (D.E.) com acumulação indevida com

CGU
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outras atividades remuneradas. Tratamento de
indícios do sistema e-Pessoal/TCU-Ofício
5001/2017-TCU/Sefip. SIAPE **4228*.
Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI realizasse o levantamento dos valores recebidos indevidamente pelo
servidor, a título de dedicação exclusiva, no período de 19.10.2016 a 1º.11.2016; após o atendimento da
recomendação, que notificasse o servidor, para fins de devolução ao erário, e na ausência dessa, a inscrição dos
valores em dívida ativa, objetivando a sua execução; que a DIGEPE procedesse o registro dos esclarecimentos
inerentes aos indícios de acúmulo de cargos pelo servidor, junto ao sistema e-Pessoal do TCU.

NA 105/19

28.08.19

089015.2019-10

Ofício nº 113/2019/CGPES/DG/SFC/CGU.
Servidores submetidos ao regime de Dedicação
Exclusiva (D.E.) com acumulação indevida com
outras atividades remuneradas. SIAPE **4391*.

CGU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI notificasse o servidor, para fazer a opção pelo(s) cargo(s),
demonstrando a inexistência de outros vínculos em caso de opção pelo IFMA, e na ausência dessa, a submissão
dos autos à Corregedoria Institucional, para fins de apuração nos moldes do art. 133, da lei 8.112/90; que
procedesse o levantamento dos valores recebidos indevidamente pelo servidor, a título de dedicação exclusiva,
em caso de confirmação dos indícios de acumulação de cargos com o regime de dedicação exclusiva com base
na data de desligamento dos demais vínculos, a considerar a data de ingresso no IFMA em regime D.E.,
notificando-o para fins de devolução ao erário, e na ausência dessa, a inscrição dos valores em dívida ativa,
objetivando a sua execução;
Despacho nº 31/20 (20.02.20) recomendado que a DIGEPE-PROPLADI fizesse o levantamento dos valores
recebidos indevidamente pelo servidor, a título de dedicação exclusiva, no período de 01.01.2010 a 19.02.2013,
notificando-o para fins de devolução ao erário, e na ausência dessa, a submissão dos autos à Corregedoria
Institucional, para fins de apuração nos moldes do art. 143, da lei 8.112/90.

NA 106/19

28.08.19

089017.2019-17

Ofício nº 113/2019/CGPES/DG/SFC/CGU.
Servidores submetidos ao regime de Dedicação
Exclusiva (D.E.) com acumulação indevida com
outras atividades remuneradas. Tratamento de
indícios do sistema e-Pessoal/TCU-Ofício
5001/2017-TCU/Sefip. SIAPE **4517*.

CGU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI notificasse o servidor, para fazer a opção pelo(s) cargo(s),
demonstrando a inexistência de outros vínculos em caso de opção pelo IFMA, e na ausência dessa, a submissão
dos autos à Corregedoria Institucional, para fins de apuração nos moldes do art. 133, da lei 8.112/90; que fosse
realizado o levantamento dos valores recebidos indevidamente pelo servidor, a título de dedicação exclusiva, em
caso de confirmação dos indícios de acumulação de cargos com o regime de dedicação exclusiva com base na
data de desligamento dos demais vínculos, a considerar a data de ingresso no IFMA em regime D.E., 10.11.2016,
notificando-o para fins de devolução ao erário, e na ausência dessa, a inscrição dos valores em dívida ativa,
objetivando a sua execução; que a DIGEPE/PROPLADI registrasse os esclarecimentos inerentes aos indícios de
acúmulo de cargos pelo servidor, junto ao sistema e-Pessoal do TCU.
Despacho nº 39/20 (08.04.20) recomendou que a DIGEPE oficialize à SEDUC-MA para apresentação da
conclusão do PAD nº 242588/2016, como recomendado no parecer da comissão processante da SEDUC-MA, às
fls. 156-166, que requer o envio da decisão para ciência do IFMA; a notificação do servidor, para que demonstre
a reposição à Administração Pública Estadual, dos valores recebidos indevidamente, conforme recomendação
do parecer da comissão processante da SEDUC-MA, às fls. 156-166, e na ausência dessa, que a DIGEPEPROPLADI efetuasse o levantamento dos valores recebidos indevidamente a título de dedicação exclusiva,
notificando-o para fins de reposição ao erário. Na hipótese da não demonstração das reposições ao erário, foi
recomendado a submissão dos autos à Corregedoria Institucional, para fins de apuração nos moldes do art. 133
a 143, da lei 8.112/90.

NA 107/19

28.08.19

089020.2019-22

Ofício nº 113/2019/CGPES/DG/SFC/CGU.
Servidores submetidos ao regime de Dedicação
Exclusiva (D.E.) com acumulação indevida com
outras atividades remuneradas. Tratamento de

CGU
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indícios do sistema e-Pessoal/TCU-Ofício
5001/2017-TCU/Sefip. SIAPE **9945*.
Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI notificasse o servidor, para fazer a opção pelo(s) cargo(s),
demonstrando a inexistência de outros vínculos em caso de opção pelo IFMA, e na ausência dessa, a submissão
dos autos à Corregedoria Institucional, para fins de apuração nos moldes do art. 133, da lei 8.112/90; que a
DIGEPE-PROPLADI levantasse os valores recebidos indevidamente pelo servidor, a título de dedicação
exclusiva, em caso de confirmação dos indícios de acumulação de cargos com o regime de dedicação exclusiva
com base na data de desligamento dos demais vínculos, a considerar a data de ingresso no IFMA em regime
D.E., 14.11.2017, notificando-o para fins de devolução ao erário, e na ausência dessa, a inscrição dos valores em
dívida ativa, objetivando a sua execução; que fosse registrado os esclarecimentos inerentes aos indícios de
acúmulo de cargos pelo servidor, junto ao sistema e-Pessoal do TCU.

NA 108/19

28.08.19

089021.2019-77

Ofício nº 113/2019/CGPES/DG/SFC/CGU.
Servidores submetidos ao regime de Dedicação
Exclusiva (D.E.) com acumulação indevida com
outras atividades remuneradas. Tratamento de
indícios do sistema e-Pessoal/TCU-Ofício
5001/2017-TCU/Sefip. SIAPE **0851*.

CGU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI notificasse o servidor, para fazer a opção pelo(s) cargo(s),
demonstrando a inexistência de outros vínculos em caso de opção pelo IFMA, e na ausência dessa, a submissão
dos autos à Corregedoria Institucional, para fins de apuração nos moldes do art. 133, da lei 8.112/90; que a
DIGEPE-PROPLADI levantasse os valores recebidos indevidamente pelo servidor, a título de dedicação
exclusiva, em caso de confirmação dos indícios de acumulação de cargos com o regime de dedicação exclusiva
com base na data de desligamento dos demais vínculos, a considerar a data de ingresso no IFMA em regime
D.E., notificando-o para fins de devolução ao erário, e na ausência dessa, a inscrição dos valores em dívida ativa,
objetivando a sua execução; que a DIGEPE/PROPLADI registrasse os esclarecimentos inerentes aos indícios de
acúmulo de cargos pelo servidor, junto ao sistema e-Pessoal do TCU.

NA 109/19

28.08.19

089184.2019-50

Ofício nº 113/2019/CGPES/DG/SFC/CGU.
Servidores submetidos ao regime de Dedicação
Exclusiva (D.E.) com acumulação indevida com
outras atividades remuneradas. Tratamento de
indícios do sistema e-Pessoal/TCU - Ofício
5001/2017-TCU/Sefip. SIAPE **0603*.

CGU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI procedesse a notificação da servidora, para que a mesma fizesse a
opção pelo(s) cargo(s), demonstrando a inexistência de outros vínculos em caso de opção pelo IFMA, e na
ausência dessa, a submissão dos autos à Corregedoria Institucional, para fins de apuração nos moldes do art. 133,
da lei 8.112/90; que a DIGEPE-PROPLADI levantasse os valores recebidos indevidamente pela servidora, a
título de dedicação exclusiva, com base na data de desligamento dos demais vínculos, considerando a data de
ingresso no IFMA, em 10.01.2018, e o término da contratação junto à UEMA, em 13.08.2019, notificando-a
para fins de devolução ao erário, e na ausência dessa, a inscrição dos valores em dívida ativa, objetivando a sua
execução. Em caso de pedido de desligamento/exoneração do IFMA, deverá ser observado o art. 47, da lei
8.112/90; que a DIGEPE/PROPLADI registrasse os esclarecimentos inerentes aos indícios de acúmulo de cargos
pela servidora, junto ao sistema e-Pessoal do TCU.

NA 111/19

29.08.19

089324.2019-90

Ofício nº 113/2019/CGPES/DG/SFC/CGU.
Servidores submetidos ao regime de Dedicação
Exclusiva (D.E.) com acumulação indevida com
outras atividades remuneradas. Tratamento de
indícios do sistema e-Pessoal/TCU-Ofício
5001/2017-TCU/Sefip. SIAPE **199*.

CGU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI notificasse o servidor, para fazer a opção pelo(s) cargo(s),
demonstrando a inexistência de outros vínculos em caso de opção pelo IFMA, e na ausência dessa, a submissão
dos autos à Corregedoria Institucional, para fins de apuração nos moldes do art. 133, da lei 8.112/90; que a
DIGEPE-PROPLADI procedesse o levantamento dos valores recebidos indevidamente pelo servidor, a título de
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dedicação exclusiva, com base na data de desligamento dos demais vínculos e o seu ingresso no IFMA em regime
D.E., em 28.08.2017, notificando-o para fins de devolução ao erário, e na ausência dessa, a inscrição dos valores
em dívida ativa, objetivando a sua execução. Em caso pedido de desligamento/exoneração do IFMA, deverá ser
observado o art. 47, da lei 8.112/90; que a DIGEPE/PROPLADI registrasse os esclarecimentos inerentes aos
indícios de acúmulo de cargos pelo servidor, junto ao sistema e-Pessoal do TCU.

NA 119/19

06.09.19

090766.2019-89

Ofício nº 116/2019/CGPES/DG/SFC-CGU.
Trilhas de Auditoria – Pensionista por invalidez
apresentando vínculo com a iniciativa privada.
Pensionista: CPF: ***.795.593-**.

CGU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI notificasse o curador do pensionista CPF: ***.795.593-**, para que
o mesmo demonstre a inexistência do mencionado vínculo junto à empresa CNPJ: 07.850.440/0001-87,
incluindo, a comprovação da inexistência da percepção de aposentadoria por invalidez decorrente desta, ou de
qualquer outra relação trabalhista, além de outro benefício de prestação continuada-BPC. Por fim, que fosse
dado retorno a esta unidade de auditoria interna quanto ao atendimento da recomendação acima, objetivando a
emissão de resposta ao Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, dentro do prazo requerido
no Ofício nº 116/2019/CGPES/DG/SFC-CGU, isto é, até 07.10.2019.
Despacho nº 20/2020 (22.01.20) - Considerando os documentos acostados no presente processo de apuração,
esta unidade de auditoria interna recomenda a elaboração de resposta ao Ofício nº 116/2019/CGPES/DG/SFCCGU, de 02.09.2019, anexando cópia dos autos, tendo em vista o monitoramento do presente indício pela
Coordenadoria-Geral de Auditoria de Gestão de Pessoal do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral
da União.

NA 140/19

06.12.19

089021.2019-77

Ofício nº 113/2019/CGPES/DG/SFC/CGU.
Servidores submetidos ao regime de Dedicação
Exclusiva (D.E.) com acumulação indevida com
outras atividades remuneradas. Tratamento de
indícios do sistema e-Pessoal/TCU-Ofício
5001/2017-TCU/Sefip. Complemento à Nota de
Auditoria nº 108/2019. SIAPE **0851*.

CGU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI procedesse com a notificação oficial do servidor, disponibilizando a
cópia integral do presente processo, garantindo-lhe a ampla defesa e contraditório, para fins de demonstração da
descompatibilização do vínculo junto à UEMASUL, informado pelo mesmo às fls. 09; que a
DIGEPE/PROPLADI procedesse o registro dos esclarecimentos inerentes aos indícios de acúmulo de cargos
pelo servidor, junto ao sistema e-Pessoal do TCU. Por fim, que fosse dado retorno a esta unidade de auditoria
interna quanto ao atendimento das recomendações acima, objetivando a emissão de resposta à CoordenaçãoGeral de Auditoria de Gestão de Pessoal – CGPES/DG/SFC do Ministério da Transparência e Controladoria
Geral da União.

Despacho
nº 26/19

02.09.19

088440.2019-91

Ofício nº 17413/2019/MARANHÃO/CGU. Nota
Técnica 252 – ocorrência 69 do Sistema de Trilhas
de Auditoria. Reiteração ao Ofício nº
2121/2019/MARANHÃO/CGU, de 07.03.2019.

CGU

Resultado:
Tratam os autos da solicitação de informações da Controladoria Geral da União, acerca da Nota Técnica 252 –
referente à ocorrência 69 do Sistema de Trilhas de Auditoria, constante no Ofício nº
2121/2019/MARANHÃO/CGU, de 07.03.2019, reiterado pelo Ofício nº 17413/2019/MARANHÃO/CGU, de
20.08.2019, protocolado sob registro 23249.088440.2019-91. Ante o exposto, esta unidade de auditoria interna
solicita a disponibilização das informações e documentos comprobatórios das regularizações das trilhas de
auditoria da CGU, apontadas na Nota Técnica nº 252/2019, objetivando a emissão de resposta ao Ofício nº
17413/2019 da Controladoria Geral da União, até 06.09.2019.
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Tabela 12 - Macroprocesso: Apoio - Dimensão: Gestão de Pessoas – Ação: 23 – Indícios e-Pessoal do TCU
Doc.
Data
Processo (23249)
Ação/Assunto
Demanda
AUDINT
Sistema e-pessoal. Ofício 5001/2017-TCU/Sefip.
e-Pessoal
NA 68/19
08.08.19
073409.2019-56 Indícios de acumulação ilícita de cargos. SIAPE
TCU
**7117*
Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI levantasse os valores recebidos indevidamente pela servidora, a título
de dedicação exclusiva, no período de 01.08.17 a 31.07.19. Após o atendimento da recomendação anterior, a
apuração das responsabilidades da servidora pela Corregedoria Institucional, nos moldes do art. 143 da lei
8.112/90, garantindo-lhe a ampla defesa e o contraditório, sem prejuízo da devolução integral dos valores
recebidos indevidamente a título de dedicação exclusiva, devidamente corrigidos e atualizados.

NA 69/19

05.08.19

-

Sistema e-pessoal. Ofício 5001/2017-TCU/Sefip.
Acumulação de cargos. SIAPE **8061*

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI notificasse o servidor, a fim de que o mesmo comprovasse a
compatibilidade de horários entre os mencionados vínculos, demonstrando a inexistência de sobreposição de
horários e de prejuízo à carga horária e às atribuições exercidas, em observância ao inciso XVI, art. 37, da CF/88
e ao Parecer Vinculante AGU GQ 145/1998, e, na ausência desse, a adoção dos procedimentos indicados no
artigo 133 da lei nº 8.112/90, pela Corregedoria Institucional; que a DIGEPE oficiasse a Escola CE Dom Pedro
II, situada no município de Tufilândia/MA, e a Secretaria de Educação do Estado do Maranhão-SEDUC/MA,
para fins de obtenção da situação funcional do mencionado servidor, solicitando a carga horária semanal e os
horários de trabalho na referida unidade de ensino básico.

NA 80/19

16.08.19

087072.2019-64

Apuração de indícios apontados no sistema ePessoal. Descumprimento de jornada de trabalho.
SIAPE **177*

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI notificasse o servidor para que, no prazo de 10 (dez) dias, fizesse a
opção pelos cargos públicos passíveis de acumulação lícita, demonstrando ainda a existência de compatibilidade
de horários, conforme inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal supracitado, com vistas a sanar a
irregularidade apontada, considerando que não é permitida a acumulação de 03 (três) cargos públicos. Após a
apresentação da documentação, a DIGEPE registrasse os esclarecimentos no sistema e-Pessoal e caso o servidor
não apresentasse a documentação solicitada, que os autos fossem encaminhados à Corregedoria Institucional
para a adoção dos procedimentos indicados no art. 133 da Lei nº 8.112/90.
Despacho nº 59/19 (16.12.19) - Levando-se em consideração a submissão das comprovações acima junto ao
sistema e-Pessoal, esta unidade de auditoria de interna recomendou o arquivamento da demanda junto ao seu
dossiê funcional, considerando o monitoramento do presente indício pelo TCU.

NA 82/19

16.08.19

087133.2019-93

Tratamento de indícios do sistema e-pessoal.
Ofício 5001/2017-TCU/Sefip. Indícios de
acumulação ilícita de cargos. SIAPE **0630*.

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI levantasse os valores recebidos indevidamente pelo servidor, a título
de dedicação exclusiva, no período de 30.06.2017 a 1º.09.2017. Após o atendimento da recomendação, que
notificasse o servidor, para fins de devolução ao erário, e na ausência dessa, a inscrição dos valores em dívida
ativa, objetivando a sua execução. Por fim, que registrasse os esclarecimentos inerentes aos indícios de acúmulo
de cargos pelo servidor, junto ao sistema e-Pessoal do TCU.

NA 83/19

16.08.19

087157.2019-42

Tratamento de indícios do sistema e-pessoal.
Ofício 5001/2017-TCU/Sefip. Indícios de
acumulação ilícita de cargos. SIAPE **0656*

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE levantasse os valores recebidos indevidamente pelo servidor, a título de dedicação
exclusiva no período de 28.06.2017 a 01.08.2017. Após o atendimento da recomendação anterior, que notificasse
o servidor para fins de devolução ao erário, e na ausência dessa, a inscrição dos valores em dívida ativa,
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objetivando sua execução, que registrasse os esclarecimentos inerentes aos indícios de acúmulo de cargos junto
ao sistema e-Pessoal do TCU.

NA 84/19

19.08.19

084996.2019-61

Tratamento de indícios do sistema e-pessoal.
Ofício 5001/2017-TCU/Sefip. Indícios de
acumulação ilícita de cargos. SIAPE **9912*.

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI levantasse os valores recebidos indevidamente pela servidora, a título
de dedicação exclusiva, no período de 22.11.2017 a 1º.12.2017. Após o atendimento da recomendação, que
notificasse a servidora, para fins de devolução ao erário, e na ausência dessa, a inscrição dos valores em dívida
ativa, objetivando a sua execução. Nesse sentido, através do despacho nº 60/19 (16.12.19) foi recomendado o
envio dos autos à DIGEPE-PROPLADI para juntada ao processo 23249.071494.2019-18; e a demonstração da
regularização dos indícios consignados na Nota de Auditoria nº 84/2019-AUDINT; registrando junto ao sistema
e-Pessoal do TCU.

NA
85/2019

19.08.19

087997.2019-13

Tratamento de indícios do sistema ePessoal/TCU. Ofício 5001/2017-TCU/Sefip.
Indícios de acumulação ilícita de cargos. SIAPE
**2145*.

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI levantasse os valores recebidos indevidamente pelo servidor, a título
de
dedicação
exclusiva,
no
período
total
do
vínculo
junto
à Prefeitura Municipal de Floriano/PI, isto é, de 1º.01.2017 a 30.06.2019. Após o atendimento da recomendação
anterior, que notificasse o servidor para que fizesse a opção pelo(s) cargo(s), demonstrando a inexistência de
outros vínculos em caso de opção pelo IFMA; para que procedesse com a devolução integral dos valores
recebidos indevidamente a título de dedicação exclusiva, e na ausência dessa, a inscrição dos valores em dívida
ativa, objetivando a sua execução, submetendo os autos à Corregedoria Institucional, para fins de apuração, nos
moldes do art. 143, da lei 8.112/90 e que registrasse os esclarecimentos inerentes aos indícios de acúmulo de
cargos pelo servidor, junto ao sistema e-Pessoal do TCU. Nesse sentido, através do despacho nº 30/2019
(05.09.19) foi recomendado que fosse levantado os valores recebidos indevidamente pelo servidor, a título de
dedicação
exclusiva,
no
período
total
do
vínculo
junto
à Prefeitura Municipal de Floriano/PI, isto é, de 1º.01.2017 a 28.06.2019, notificando-o para fins de devolução
ao erário, e na ausência dessa, a inscrição dos valores em dívida ativa, objetivando a sua execução.

NA 86/19

19.08.19

087999.2019-02

Tratamento de indícios do sistema ePessoal/TCU. Ofício 5001/2017-TCU/Sefip.
Indícios de acumulação ilícita de cargos. SIAPE
**9594*.

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI levantasse os valores recebidos indevidamente pela servidora a título
de dedicação exclusiva, no período de 31.10.2017 a 19.02.2018. Após o atendimento da recomendação, que a
DIGEPE notificasse a servidora para fins de devolução ao erário, e na ausência dessa, a inscrição dos valores em
dívida ativa, objetivando a sua execução. Que a DIGEPE/PROPLADI registrasse os esclarecimentos inerentes
aos indícios de acúmulo de cargos pela servidora, junto ao sistema e-Pessoal do TCU. Nesse sentido, o despacho
nº 58/2019 (16.12.19) recomendou o envio dos autos à DIGEPE-PROPLADI para juntada ao processo
23249.071559.2019-25; e a demonstração da regularização dos indícios consignados na Nota de Auditoria nº
86/2019-AUDINT; e registrasse os esclarecimentos inerentes à servidora junto ao sistema e-Pessoal do TCU.

NA 87/19

21.08.19

088053.2019-55

Apuração de indícios apontados no sistema ePessoal. Acumulação irregular de cargos.
Servidora Aposentada.

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI notificasse servidora para que fizesse a renúncia de um dos proventos
da inatividade, apresentando o respectivo ato, em caso de renúncia dos proventos inerentes ao Estado do
Maranhão. Após a apresentação da documentação, a DIGEPE providenciasse o registro de esclarecimentos no
sistema e-Pessoal. Por fim, caso a servidora não apresentasse a documentação solicitada, que os autos fossem
encaminhados à Corregedoria Institucional para a adoção dos procedimentos indicados no art. 133 da Lei nº
8.112/90.
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NA 88/19

21.08.19

088001.2019-89

Tratamento de indícios do sistema ePessoal/TCU. Ofício 5001/2017-TCU/Sefip.
Indícios de acumulação ilícita de cargos. SIAPE
**2875*.

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI notificasse o servidor para fins de apresentação do comprovante de
descompatibilização da referida empresa, com vistas a sanar irregularidade pontuada no art. 20, da lei
12.772/2012, e inciso X, art. 117, da lei 8.112/90. Que a DIGEPE registrasse os esclarecimentos inerentes aos
indícios de acúmulo de cargos pelo servidor junto ao sistema e-Pessoal do TCU. Por fim, que seja dado retorno
a esta unidade de auditoria interna quanto ao atendimento das recomendações acima. Nesse sentido, através do
despacho nº 36/2019 (07.10.19) recomendou-se o retorno dos autos ao servidor, para que fossem anexados os
documentos comprobatórios de descompatibilização da referida empresa, fato não evidenciado em consulta ao
site da Receita Federal, objetivando a submissão das evidências de regularização ao Tribunal de Contas da União,
por meio do sistema e-Pessoal e na ausência dessa, a submissão dos autos à Corregedoria Institucional, para fins
de apuração, nos moldes do art. 133, da lei 8.112/90.
Apuração de indícios apontados no sistema ee-Pessoal
Pessoal. Acumulação irregular de cargos.
TCU
Servidora aposentada.
Resultado: recomendado que a DIGEPE-PROPLADI notificasse a servidora para que, no prazo de 10 (dez) dias,
fizesse a renúncia de um dos proventos da inatividade, apresentando o respectivo ato, em caso de renúncia dos
proventos inerentes ao Estado do Maranhão. Após a apresentação da documentação, a DIGEPE providenciasse
o registro de esclarecimentos no sistema e-Pessoal. Caso a servidora não apresentasse a documentação solicitada,
que os autos fossem encaminhados à Corregedoria Institucional para a adoção dos procedimentos indicados no
art. 133 da Lei nº 8.112/90.
NA 89/19

21.08.19

088050.2019-11

NA 90/19

21.08.19

088052.2019-19

Tratamento de indícios do sistema e-pessoal.
Ofício 5001/2017-TCU/Sefip. Indícios de
acumulação ilícita de cargos. SIAPE **4699*.

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI notificasse o servidor para que, no prazo de 10 (dez) dias, fizesse a
opção por um dos cargos públicos que ocupa e apresentasse a respectiva Portaria de Exoneração, considerando
que, conforme inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal supracitado, não é permitida a acumulação de dois
cargos de natureza técnica e/ou científica. Após a apresentação da documentação, a DIGEPE providenciasse o
registro de esclarecimentos no sistema e-Pessoal. Caso o servidor não apresentasse a documentação solicitada,
que os autos fossem encaminhados à Corregedoria Institucional para a adoção dos procedimentos indicados no
art. 133 da Lei nº 8.112/90.
Despacho nº 29/19 (05.09.19) - Tendo em vista a juntada da Portaria nº 127, de 10.11.2016, que trata da
exoneração do servidor junto à Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim, com efeitos a partir de 10.11.2016, às
fls. 10, esta unidade de auditoria interna recomendou a finalização da demanda, para arquivamento junto ao
dossiê funcional do servidor.

NA 91/19

21.08.19

088003.2019-78

Tratamento de indícios do sistema ePessoal/TCU. Ofício 5001/2017-TCU/Sefip.
Indícios de acumulação ilícita de cargos. SIAPE
**9145*.

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI levantasse os valores recebidos indevidamente pela servidora, a título
de dedicação exclusiva, no período de 28.06.2017 a 01.08.2017;
Após o atendimento da recomendação, que a DIGEPE notificasse a servidora para fins de devolução ao erário,
e na ausência dessa, a inscrição dos valores em dívida ativa, objetivando a sua execução. Que a
DIGEPE/PROPLADI procedesse o registro dos esclarecimentos inerentes aos indícios de acúmulo de cargos
pela servidora, junto ao sistema e-Pessoal do TCU. Despacho nº 62/19 (16.12.19) recomendou o envio dos autos
à DIGEPE-PROPLADI para juntada ao processo 23249.072226.2019-13; a demonstração da regularização dos
indícios consignados na Nota de Auditoria nº 91/2019-AUDINT; e registro dos esclarecimentos inerentes à
servidora, junto ao sistema e-Pessoal do TCU.
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NA 93/19

21.08.19

088005.2019-67

Tratamento de indícios do sistema e-pessoal.
Ofício 5001/2017-TCU/Sefip. Indícios de
acumulação ilícita de cargos. SIAPE **1946*.

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI levantasse os valores recebidos indevidamente pelo servidor a título
de dedicação exclusiva, no período de 16.08.2017 a 1º.09.2017. Após o atendimento da recomendação acima,
que a DIGEPE notificasse o servidor, para fins de devolução ao erário, e na ausência dessa, a inscrição dos
valores em dívida ativa, objetivando a sua execução;
Despacho nº 63/19 (16.12.19) recomendou o envio dos autos à DIGEPE-PROPLADI para juntada ao processo
23249.072228.2019-11; a demonstração da regularização dos indícios consignados na Nota de Auditoria nº
93/2019-AUDINT e registro dos esclarecimentos inerentes ao servidor junto ao sistema e-Pessoal do TCU

NA 94/19

22.08.19

088007.2019-56

Tratamento de indícios do sistema e-pessoal.
Ofício 5001/2017-TCU/Sefip. Indícios de
acumulação ilícita de cargos. SIAPE **9941*.

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI levantasse os valores recebidos indevidamente pelo servidor, a título
de dedicação exclusiva, no período de 21.11.2017 a 1º.12.2017. Após o atendimento da recomendação, que
notificasse o servidor, para fins de devolução ao erário, e na ausência dessa, a inscrição dos valores em dívida
ativa, objetivando a sua execução.
Despacho nº 61/2019 (16.12.19) recomendou o envio dos autos à DIGEPE-PROPLADI para juntada ao processo
23249.072434.2019-12. A demonstração da regularização dos indícios consignados na Nota de Auditoria nº
94/2019-AUDINT e o registro dos esclarecimentos inerentes ao servidor, junto ao sistema e-Pessoal do TCU.
NA 95/19

Apuração de indícios apontados no sistema ePessoal. Acumulação irregular de cargos.

22.08.19

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI notificasse o servidor para que, no prazo de 10 (dez) dias, fizesse a
opção por um dos cargos públicos que ocupa e apresentasse a respectiva Portaria de Exoneração, considerando
que, conforme inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal supracitado, não é permitida a acumulação de dois
cargos de natureza técnica e/ou científica. Após a apresentação da documentação, que a DIGEPE registrasse os
esclarecimentos no sistema e-Pessoal. Caso o servidor não apresentasse a documentação solicitada, que os autos
fossem encaminhados à Corregedoria Institucional para a adoção dos procedimentos indicados no art. 133 da
Lei nº 8.112/90.

NA 96/19

22.08.19

-

Campus Alcântara. Tratamento de indícios do
sistema e-pessoal. Ofício 5001/2017-TCU/Sefip.
Indícios de acumulação ilícita de cargos. SIAPE
**9268*.

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Que a DIGEPE-PROPLADI levantasse os valores recebidos indevidamente pelo servidor, a título de dedicação
exclusiva, no período de 22.06.2015 a 28.02.2017. Após o atendimento da recomendação anterior, que
notificasse o servidor, para fins de devolução ao erário, retificando os valores no caso da apresentação de
comprovante da rescisão antecipada do contrato junto à SEDUC-MA, e na ausência dessa, a inscrição dos valores
em dívida ativa, objetivando a sua execução. Por fim, que fosse registrado os esclarecimentos inerentes aos
indícios de acúmulo de cargos pelo servidor, PROF. EBTT-DE, junto ao sistema e-Pessoal do TCU.

NA 97/19

23.08.19

088150.2019-48

Tratamento de indícios do sistema ePessoal/TCU. Ofício 5001/2017-TCU/Sefip.
Indícios de acumulação ilícita de cargos. SIAPE
**9219*.

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI notificasse o servidor, para fins de apresentação do comprovante de
descompatibilização da referida empresa, com vistas a sanar irregularidade pontuada no art. 20, da lei
12.772/2012, e inciso X, art. 117, da lei 8.112/90. Por fim, que registrasse os esclarecimentos inerentes aos
indícios de acúmulo de cargos pelo servidor, junto ao sistema e-Pessoal do TCU.
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NA 98/19

23.08.19

088220.2019-68

Tratamento de indícios do sistema e-pessoal.
Ofício 5001/2017-TCU/Sefip. Indícios de
acumulação ilícita de cargos. SIAPE **0628*.

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI levantasse os valores recebidos indevidamente pelo servidor, a título
de dedicação exclusiva, no período de 07.07.2017 a 1º.08.2017. Após o atendimento da recomendação acima, a
notificação do servidor, para fins de devolução ao erário, e na ausência dessa, a inscrição dos valores em dívida
ativa, objetivando a sua execução.
Despacho nº 70/19 (19.12.19) foi recomendado o envio dos autos à DIGEPE-PROPLADI para juntada ao
processo 23249.073456.2019-08; a demonstração da regularização dos indícios consignados na Nota de
Auditoria nº 98/2019-AUDINT e registro dos esclarecimentos inerentes ao servidor junto ao sistema e-Pessoal
do TCU.

NA 99/19

23.08.19

088319.2019-60

Tratamento de indícios do sistema ePessoal/TCU. Ofício 5001/2017-TCU/Sefip.
Indícios de acumulação ilícita de cargos. SIAPE
**2870*.

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI, notificasse o servidor, para fins de apresentação do comprovante de
descompatibilização da referida empresa, com vistas a sanar irregularidade pontuada no art. 20, da lei
12.772/2012, e inciso X, art. 117, da lei 8.112/90. Nesse sentido, o despacho nº 56/2019 (13.12.19), levando-se
em consideração a submissão das informações referentes à inatividade da referida empresa, desde o ingresso do
servidor, junto ao IFMA, conforme documentos às fls. 09-20, através do sistema e-Pessoal, esta unidade de
auditoria de interna recomendou o arquivamento da demanda junto ao seu dossiê funcional, considerando o
monitoramento do presente indício pelo TCU.

NA 100/19

23.08.19

088324.2019-72

Tratamento de indícios do sistema ePessoal/TCU. Ofício 5001/2017-TCU/Sefip.
Indícios de acumulação ilícita de cargos. SIAPE
**7795*.

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Que a DIGEPE-PROPLADI, notificasse a servidora, para fins de apresentação do comprovante de
descompatibilização da referida empresa, com vistas a sanar irregularidade pontuada no art. 20, da lei
12.772/2012, e inciso X, art. 117, da lei 8.112/90. Nesse sentido, por meio do despacho nº 48/19 (06.12.19)
recomendou a DIGEPE-PROPLADI que anexasse ao presente processo a situação funcional e portaria de
mudança de regime de trabalho da servidora; notificando novamente a servidora para fins de apresentação de
todas as Declarações Simplificadas de Pessoa Jurídica - DSPJ da empresa CNPJ: 04.416.734/0001-07, a partir
do ano de sua posse junto ao IFMA; Atendidas as recomendações, registrasse os esclarecimentos inerentes à
servidora, junto ao sistema e-Pessoal do TCU.

NA
110/2019

29.08.19

089299.2019-44

Tratamento de indícios do sistema ePessoal/TCU. Ofício 5001/2017-TCU/Sefip.
Indícios de acumulação ilícita de cargos. Acórdão
1.707/2019-TCU-Plenário. SIAPE **1952*

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Que a DIGEPE-PROPLADI notificasse o servidor, para fins de apresentação do comprovante de seu
desligamento junto à empresa CNPJ: 05.920.248/0001-94, informado pela mesma no Ofício 004/2019, mediante
a juntada das cópias da CTPS (folhas de qualificação, registro da empresa – admissão e baixa – incluindo as
folhas seguintes) e da rescisão contratual, objetivando o fiel cumprimento do Acórdão 1.707/2019-TCUPlenário;
Despacho nº 71/19 (19.12.19)
Levando-se em consideração a submissão das informações referentes ao desligamento do servidor junto à citada
empresa, conforme documentos às fls. 11-13v, através do sistema e-Pessoal, esta unidade de auditoria de interna
recomendou o arquivamento da demanda junto ao seu dossiê funcional, considerando o monitoramento do
presente indício pelo TCU.
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NA 112/19

30.08.19

089762.2019-58

Tratamento de indícios do sistema e-pessoal.
Ofício 5001/2017-TCU/Sefip. Indícios de
acumulação ilícita de cargos. SIAPE **5569*.

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Que a DIGEPE-PROPLADI levantasse os valores recebidos indevidamente pelo servidor, a título de dedicação
exclusiva, no período de 17.08.2017 a 1º.09.2017. Após o atendimento da recomendação acima, que notificasse
o servidor, para fins de devolução ao erário, e na ausência dessa, a inscrição dos valores em dívida ativa,
objetivando a sua execução.
Despacho nº 72/19 (19.12.19) foi recomendado o envio dos autos à DIGEPE-PROPLADI para juntada ao
processo 23249.073459.2019-33. A demonstração da regularização dos indícios consignados na Nota de
Auditoria nº 112/2019-AUDINT e o registro dos esclarecimentos inerentes ao servidor, junto ao sistema ePessoal do TCU.

NA 113/19

30.08.19

089763.2019-01

Tratamento de indícios do sistema e-pessoal.
Ofício 5001/2017-TCU/Sefip. Indícios de
acumulação ilícita de cargos. SIAPE **9564*.

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Que a DIGEPE-PROPLADI levantasse os valores recebidos indevidamente pelo servidor, a título de dedicação
exclusiva, no período de 31.10.2017 a 1º.11.2017. Após o atendimento da recomendação, que notificasse o
servidor, para fins de devolução ao erário, e na ausência dessa, a inscrição dos valores em dívida ativa,
objetivando a sua execução.
Despacho nº 31/2019 (09.09.19) - Levando-se em consideração que o desligamento do servidor, do vínculo junto
à SEDUC-MA, foi demonstrado pela Nota de Auditoria nº 113/2019; que o processo 23249.073463.2019-00,
juntado ao presente processo 23249.089763.2019-01, às fls. 09-16, não demonstrou o atendimento das
recomendações elencadas na Nota de Auditoria nº 113/2019 – fls. 01-03. Assim, esta unidade de auditoria interna
recomendou que a DIGEPE-PROPLADI, procedesse a juntada dos documentos comprobatórios do atendimento
das recomendações constantes na Nota de Auditoria nº 113/2019.
Despacho nº 64/19 (16.12.19) que a DIGEPE/PROPLADI registrasse os esclarecimentos inerentes ao servidor,
junto ao sistema e-Pessoal do TCU e o arquivamento dos autos junto ao seu dossiê funcional.

NA 114/19

30.08.19

089765.2019-91

Tratamento de indícios do sistema e-pessoal.
Ofício 5001/2017-TCU/Sefip. Indícios de
acumulação ilícita de cargos. SIAPE **9701*.

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI notificasse o servidor, para que o mesmo fizesse a opção pelo(s)
cargo(s), demonstrando a inexistência de outros vínculos em caso de opção pelo IFMA, e na ausência dessa, a
submissão dos autos à Corregedoria Institucional, para fins de apuração nos moldes do art. 133, da lei 8.112/90.
Que a DIGEPE-PROPLADI levantasse os valores recebidos indevidamente pelo servidor, a título de dedicação
exclusiva, em caso de confirmação dos indícios de acumulação de cargos com o regime de dedicação exclusiva
com base na data de desligamento dos demais vínculos, a considerar a data de ingresso no IFMA em regime
D.E., notificando-o para fins de devolução ao erário, e na ausência dessa, a inscrição dos valores em dívida ativa,
objetivando a sua execução.
Despacho nº 65/19 (16.12.19) recomendado o envio dos autos à DIGEPE-PROPLADI para juntada ao processo
23249.073475.2019-26, a demonstração da regularização dos indícios consignados na Nota de Auditoria nº
114/2019-AUDINT e o registro dos esclarecimentos inerentes ao servidor junto ao sistema e-Pessoal do TCU.

NA 115/19

30.08.19

089766.2019-36

Tratamento de indícios do sistema e-pessoal.
Ofício 5001/2017-TCU/Sefip. Indícios de
acumulação ilícita de cargos. SIAPE **6393*.

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI levantasse os valores recebidos indevidamente pelo servidor, a título
de dedicação exclusiva, no período de 31.08.2017 a 1º.10.2017. Após o atendimento da recomendação, que
notificasse o servidor, para fins de devolução ao erário, e na ausência dessa, a inscrição dos valores em dívida
ativa, objetivando a sua execução.
Despacho nº 66/19 (16.12.19) recomendou a juntada dos autos ao processo 23249.073400.2019-45, constante
neste Gabinete, conforme consulta ao SUAP, em 16.12.2019; a demonstração da regularização dos indícios
consignados na Nota de Auditoria nº 115/2019-AUDINT; que a DIGEPE/PROPLADI registrasse os
esclarecimentos inerentes ao servidor junto ao sistema e-Pessoal do TCU.
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NA 117/19

03.09.19

089995.2019-51

Tratamento de indícios do sistema e-pessoal.
Ofício 5001/2017-TCU/Sefip. Indícios de
acumulação ilícita de cargos. SIAPE **1914*.

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI notificasse o servidor, para que o mesmo fizesse a opção pelo(s)
cargo(s), demonstrando a inexistência de outros vínculos em caso de opção pelo IFMA, e na ausência dessa, a
submissão dos autos à Corregedoria Institucional, para fins de apuração nos moldes do art. 133, da lei 8.112/90;
Que a DIGEPE-PROPLADI procedesse o levantamento dos valores recebidos indevidamente pelo servidor, a
título de dedicação exclusiva, com base na data de desligamento dos demais vínculos e o seu ingresso no IFMA,
notificando-o para fins de devolução ao erário, e na ausência dessa, a inscrição dos valores em dívida ativa,
objetivando a sua execução. Em caso pedido de desligamento/exoneração do IFMA, deverá ser observado o art.
47, da lei 8.112/90;
Que a DIGEPE/PROPLADI procedesse o registro dos esclarecimentos inerentes aos indícios de acúmulo de
cargos pelo servidor, junto ao sistema e-Pessoal do TCU. Por fim, que seja dado retorno a esta unidade de
auditoria interna quanto ao atendimento das recomendações acima.
Despacho nº 32/19 (09.09.19)
Esta unidade de auditoria interna recomendou que a DIGEPE-PROPLADI, procedesse a juntada dos documentos
comprobatórios do atendimento das recomendações constantes na Nota de Auditoria nº 117/2019.

NA 120/19

09.09.19

091003.2019-55

Tratamento de indícios do sistema ePessoal/TCU. Indícios de acumulação ilícita de
cargos. SIAPE **156*.

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Que a DIGEPE-PROPLADI notificasse o servidor, para fins de apresentação do comprovante de
descompatibilização da referida empresa, com vistas a sanar irregularidade pontuada no art. 20, da lei
12.772/2012, e inciso X, art. 117, da lei 8.112/90, que registrasse os esclarecimentos inerentes aos indícios de
acúmulo de cargos pelo servidor, junto ao sistema e-Pessoal do TCU.

NA 121/19

10.09.19

091185.2019-64

Tratamento de indícios do sistema ePessoal/TCU. Indícios de acumulação ilícita de
cargos. SIAPE **0299*.

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Que a DIGEPE-PROPLADI notificasse o servidor, para fins de apresentação do comprovante de
descompatibilização da referida empresa, com vistas a sanar irregularidade pontuada no art. 20, da lei
12.772/2012, e inciso X, art. 117, da lei 8.112/90.
Despacho nº 30/20 (20.02.20) - Levando-se em consideração o registro das informações prestadas junto ao
Sistema e-Pessoal/TCU (cópia digitalizada do processo 23249.091185.2019-64 – fls. 01-44), esta unidade de
auditoria interna recomendou que a DIGEPE-PROPLADI notificasse o servidor, para apresentação da baixa da
referida empresa, conforme informado às fls. 09. Por fim, que a DIGEPE registrasse os novos esclarecimentos
apresentados pelo servidor, junto ao sistema e-Pessoal do TCU.

NA 122/19

10.09.19

091183.2019-75

Tratamento de indícios do sistema ePessoal/TCU. Indícios de acumulação ilícita de
cargos. SIAPE **2129*.

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI notificasse a servidora, para fins de apresentação do comprovante de
descompatibilização da referida empresa, com vistas a sanar irregularidade pontuada no art. 20, da lei
12.772/2012, e inciso X, art. 117, da lei 8.112/90.
Despacho nº 33/20 (05.03.20) foi recomendado que a DIGEPE-PROPLADI notificasse a servidora para que
demonstre a inexistência do exercício de atividade remunerada nos demais exercícios ou a inatividade da
mencionada empresa, a partir do ano de sua posse junto ao IFMA, incluindo a certidão de baixa da referida
empresa como informado às fls. 09. Atendidas as recomendações acima, que a DIGEPE-PROPLADI registrasse
os esclarecimentos inerentes à servidora junto ao sistema e-Pessoal do TCU, monitorando a regularização do
mencionado indício, para o seu posterior arquivamento.
NA 123/19

12.09.19

090193.2019-93

Ofício nº 3842/2019-TCU/Sefip, de 09/08/2019.
Cumprimento do Acórdão 1707/2019-TCU-

e-Pessoal
TCU
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Plenário – TC 039.780/2018-0. Tratamento de
indícios do sistema e-Pessoal/TCU.
Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI adotasse os procedimentos de averiguação dos indícios de
acumulação de cargos, em observância ao Ofício Circular SEI nº 1/2019/CGCAR
ASSES/CGCAR/DESEN/SGP/SEDGG-ME e às determinações do item 9.2 do Acórdão nº 1707/2019-TCUPlenário:
Em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão do TCU nº 1.707/2019 - Plenário de relatoria do
Ministro Bruno Dantas, encaminhamos este indício para que seja averiguada a situação
individual em possível desacordo com a compatibilidade de horários e com possível prejuízo
às atribuições funcionais dos cargos. No caso de Jurisdicionados do Poder Executivo, adotar
como critério a Orientação Normativa CNU/CGU/AGU nº 005/2017, de 29 de março de
2017, com a redação atualizada por meio de Despacho do Presidente da República,
publicado em 12 de abril de 2019. O resultado da apuração deve ser encaminhado ao TCU
por meio do sistema Indícios.

Que a DIGEPE-PROPLADI registrasse os esclarecimentos inerentes aos indícios de acúmulo de cargos, pelos
servidores apontados, anexando a documentação comprobatória junto ao sistema e-Pessoal do TCU.

NA 124/19

16.09.19

092733.2019-73

Ofício 5001/2017-TCU/Sefip. Indícios de
acumulação ilícita de cargos. Recebimento de
auxílio-alimentação em mais de uma fonte
pagadora. SIAPE **7499*.

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI notificasse o servidor, para fazer a opção pelo(s) cargo(s),
demonstrando a compatibilidade de horários dos vínculos de natureza acumulável, se houver, e na ausência
dessa, a submissão dos autos à Corregedoria Institucional, para fins de apuração nos moldes do art. 133, da lei
8.112/90, notificando também para que o mesmo demonstre a opção pelo benefício de auxílio-alimentação e
restitua os valores percebidos em duplicidade, e na ausência dessa, realize a inscrição dos valores em dívida
ativa, objetivando a sua execução. Por fim, registrasse os esclarecimentos inerentes aos indícios de acúmulo de
cargos e percepção indevida de auxílio-alimentação pelo servidor, junto ao sistema e-Pessoal/ TCU.

NA 125/19

17.09.19

092734.2019-18

Tratamento de indícios do sistema e-pessoal.
Indícios de acumulação ilícita de cargos.
Recebimento de auxílio-alimentação em mais de
uma fonte pagadora. SIAPE **9397*.

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI notificasse o servidor, para fazer a opção pelo(s) cargo(s), e na
ausência dessa, submeta os autos à Corregedoria Institucional, para fins de apuração nos moldes do art. 133, da
lei 8.112/90, notificasse também para que o servidor demonstrasse a opção pelo benefício de auxílio-alimentação
e restitua os valores recebidos em duplicidade, e na ausência dessa, realize a inscrição dos valores em dívida
ativa, objetivando a sua execução. Em caso de exoneração do IFMA, deverá ser observado o art. 47, da lei
8.112/90;
Que a DIGEPE/PROPLADI registrasse os esclarecimentos inerentes aos indícios de: 1) acúmulo de cargos, e,
2) percepção de auxílio-alimentação em duplicidade, pelo servidor, junto ao sistema e-Pessoal/TCU.

NA 126/19

24.09.19

093366.2019-25

Tratamento de indícios do sistema epessoal/TCU.
Recebimento
de
auxílioalimentação e/ou auxílio-creche em mais de uma
fonte pagadora. Cumprimento do Acórdão nº
1.707/2019-TCU-Plenário.

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI notificasse os servidores listados na presente nota, para que
demonstrassem a opção pelo benefício de auxílio-alimentação e restituam os valores percebidos em duplicidade,
concedendo prazo não superior a 10 (dez) dias, em observância aos arts. 46 e 47, da lei 8.112/90, consignando
na respectiva notificação, que a sua não manifestação no prazo indicado, imputará na suspensão do benefício.
Cabe dizer, que a regularização da percepção indevida do benefício de auxílio alimentação, não sana eventual
acumulação irregular de cargos;
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Que a DIGEPE-PROPLADI adotasse os procedimentos de averiguação dos indícios de acumulação de cargos,
em observância ao Ofício Circular SEI nº 1/2019/CGCAR ASSES/CGCAR/DESEN/SGP/SEDGG-ME e
Orientação Normativa CNU/CGU/AGU nº 005/2017, de 29 de março de 2017, objetivando o fiel cumprimento
do item 9.2 do Acórdão nº 1707/2019-TCU-Plenário;
Que a DIGEPE/PROPLADI procedesse o registro dos esclarecimentos inerentes aos indícios de acúmulo de
cargos e percepção indevida de auxílio-alimentação pelos servidores listados na presente nota, junto ao sistema
e-Pessoal/TCU.

NA 129/19

27.09.19

001556.2017-62

Relatório de Auditoria nº 010/2016 – Área de
Pessoal. Indício de acumulação ilícita de cargos
públicos. SIAPE **2790*. Complemento à Nota
de Auditoria nº 009/2019-AUDINT.

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI notificasse o servidor, para que fizesse a opção pelo(s) cargo(s), e na
ausência dessa, submeta os autos à Corregedoria Institucional, para fins de apuração nos moldes do art. 133, da
lei 8.112/90. Que a DIGEPE/PROPLADI registrasse os esclarecimentos inerentes aos indícios de acumulação
irregular de cargos, pelo servidor, junto ao sistema e-Pessoal/TCU.

NA 141/19

25.10.19

096306.2019-64

Tratamento de indícios do sistema epessoal/TCU. Nota de Auditoria nº 041/2018
(processo:
23249.048398.2018-95).
SIAPE
**5343*.

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Recomendado o indeferimento ao pleito requerido pelo docente às fls. 01-11. A submissão dos autos à
Corregedoria Institucional, para fins de apuração nos moldes do art. 133, da lei 8.112/90.

NA 148/19

01.11.19

092073.2019-21

Tratamento de indícios do sistema epessoal/TCU. Ofício nº 3842/2019-TCU/Sefip, de
09/08/2019 (Processo: 23249.090193.2019-93).
Cumprimento do Acórdão 1707/2019-TCUPlenário – TC 039.780/2018-0. Nota de Auditoria
nº 123/2019. SIAPE **5646*.

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI notificasse o servidor para que fizesse a opção pelos cargos, nos
termos do inciso XVI, art. 37 da CF/88, e na ausência dessa, a submissão dos autos à Corregedoria Institucional,
para fins de apuração nos moldes do art. 133 da lei nº 8.112/90. Que a DIGEPE-PROPLADI levantasse os valores
correspondentes à sobreposição e incompatibilidade dos horários, para fins de ressarcimento ao erário,
notificando-o.

NA 149/19

12.11.19

100701.2019-59

Tratamento de indícios do sistema e-Pessoal/TCU
- Ofício 5001/2017-TCU/Sefip. Indícios de
acumulação ilícita de cargos. SIAPE **1344*.

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI notificasse a servidora, para que a mesma fizesse a opção pelo(s)
cargo(s) de natureza acumulável, incluindo a demonstração da compatibilidade de horários, e na ausência dessa,
a submissão dos autos à Corregedoria Institucional, para fins de apuração nos moldes do art. 133, da lei 8.112/90.
Que a DIGEPE/PROPLADI registrasse os esclarecimentos inerentes aos indícios de acumulação ilícita de cargos
pela servidora, junto ao sistema e-Pessoal/TCU.

NA 150/19

24.12.19

107781.2019-73

Tratamento de indícios do sistema e-Pessoal/TCU
- Ofício 5001/2017-TCU/Sefip. Indícios de
acumulação ilícita de cargos. SIAPE **1865*.

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI notificasse o servidor, para que fizesse a opção pelo(s) cargo(s) de
natureza acumulável, incluindo a demonstração da compatibilidade de horários, e na ausência dessa, a submissão
dos autos à Corregedoria Institucional, para fins de apuração nos moldes do art. 133, da lei 8.112/90. Que a
DIGEPE/PROPLADI registrasse os esclarecimentos inerentes aos indícios de acumulação ilícita de cargos pelo
servidor, junto ao sistema e-Pessoal/TCU.
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NA 156/19

20.12.19

107290.2019-22

Tratamento de indícios do sistema ePessoal/TCU. Indícios de acumulação ilícita de
cargos. SIAPE **1256*.

e-Pessoal
TCU

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI notificasse a servidora, para fins de apresentação de todas as
Declarações Simplificadas de Pessoa Jurídica - DSPJ da referida empresa, a partir do ano de sua posse junto ao
IFMA. Atendida a recomendação, por meio do despacho nº despacho nº 32/2020 (05.03.20), foi recomendado
que a DIGEPE-PROPLADI registrasse os esclarecimentos inerentes à servidora junto ao sistema e-Pessoal do
TCU, procedendo o arquivamento dos autos junto ao dossiê funcional da citada servidora, considerando o
monitoramento do presente indício pelo TCU, podendo ser retornado para atualização da situação.
Tabela 13 - Macroprocesso: Apoio - Dimensão: Gestão de Pessoas – Ação: 27 – Cumprimento da jornada de
trabalho dos servidores
Doc.
Data
Processo (23249)
Ação/Assunto
Demanda
AUDINT
Ações: 27 e 34/Indícios de descumprimento de
NA 06/19 11.02.19 047984.2018-12
Ouvidoria
regime de trabalho. Servidora SIAPE **8946*
Resultado:
Que a DIGEPE levantasse os valores recebidos indevidamente pelo servidor, referentes às 125 (cento e vinte e
cinco) faltas não lançadas no período de 01.01.2018 a 18.10.2018. Após o atendimento da recomendação
anterior, procedesse com a apuração das responsabilidades dos gestores do Campus, pela ocorrência do
descumprimento de regime de trabalho do servidor, corroborando em registros inverídicos de frequência e
ausência do cadastro das 125 (cento e vinte e cinco) faltas apuradas no período, objetivando o ressarcimento dos
valores recebidos indevidamente ao erário público, mediante abertura de sindicância investigativa pela
Corregedoria Institucional.
NA 10/19 12.03.19

006610.2019-28

Ações: 27 e 34/Indícios de descumprimento de
regime de trabalho. Servidora SIAPE **5174*

Ouvidoria

Resultado:
Recomendado a apuração dos fatos pela Corregedoria Institucional, nos moldes do artigo 133 da lei nº 8.112/90;
que a DIGEPE levasse ao conhecimento do SIASS-INSS os fatos narrados, considerando que os afastamentos
para tratamento de saúde da servidora, apresentam-se superiores a 15 (quinze) dias no interstício de 12 (doze)
meses, conforme Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, 3ª edição, 2017, e a gravidade
da denúncia, que alega a emissão de atestados falsos; registra-se ainda, que a Fundação Municipal de Saúde de
Teresina/PI e o Hospital de Urgência de Teresina Prof. Zenon Rocha-HUT foram circularizados para fins de
obtenção da situação funcional da servidora SIAPE **517**, mediante Ofícios nº 037/2019 e 038/2019REITORIA, anexos 09 e 10, sem resposta até o fechamento da presente nota. Por fim, que fosse dado ciência à
Ouvidoria Institucional acerca do cumprimento das recomendações acima e da apuração da presente denúncia.
NA 22/19

28.03.19

013633.2019-99

Ações: 27 e 34/Apuração de denúncias recebidas
pela Ouvidoria Institucional.

Ouvidoria

Resultado:
Recomendado a notificação do Diretor Geral do Campus para que se manifestasse formalmente sobre o inteiro
teor das denúncias elencados na presenta nota, demonstrando a manutenção da situação de descumprimento de
regime de trabalho pelos servidores, bem como, no tocante às reclamações apresentadas contra os servidores
SIAPE **6549*, SIAPE **7952*, e SIAPE **7284*.
NA 32/19

08.05.19

071814.2019-30

Ações: 27 e 34/Indícios de descumprimento de
regime de trabalho. Servidor SIAPE **9510*

Ouvidoria

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE/PROPLADI notificasse o servidor, para fins de demonstração da
descompatibilização com a empresa CNPJ: 15.225.647/0001-99, bem como, justificativas pelo exercício de
atividade remunerada em descumprimento à lei 12772/2012, e na ausência dessa, o encaminhamento dos autos
à Corregedoria Institucional, para fins de apuração nos moldes do art. 133, da lei 8.112/90.
Despacho nº 16/19 (19.07.19)
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Levando-se em consideração que os documentos constantes às fls. 20-26, demonstram a descompatibilização de
vínculos do servidor SIAPE **9510*, esta unidade de auditoria interna recomendou a finalização da demanda
para arquivamento junto ao dossiê funcional do servidor
NA 33/19

09.05.19

064834.2019-54

Ações: 27 e 34/ Indícios de descumprimento de
regime de trabalho por docentes

Ouvidoria

Resultado:
Recomendado a notificação do Diretor Geral do Campus para que se manifestasse formalmente sobre o inteiro
teor da denúncia apontada na presenta nota, demonstrando a manutenção da situação de descumprimento de
regime de trabalho pelos servidores; Após o atendimento da recomendação anterior, a submissão dos autos à
Corregedoria Institucional, para fins de apuração de responsabilidades.

NA 38/19

14.05.19

039070.2018-88

Descumprimento do dever funcional (obstrução ao
art. 117, da lei 8.112/90). SIAPE **9349*.
Complemento à Nota de Auditoria nº 053/2018

DIGEPE

Resultado:
Foi recomendado a apuração das responsabilidades do servidor, pela Corregedoria Institucional, sem prejuízo do
lançamento das faltas no período, pelo Campus.
NA 42/19

07.06.19

048078.2018-35

Ações: 27 e 34/Indícios de descumprimento de
regime de trabalho. SIAPE **9148*.

Ouvidoria

Resultado:
Após apuração preliminar, foi recomendado a notificação da servidora a fim de que a mesma fizesse a opção
pelos cargos de natureza acumulável e na ausência dessa, a apuração das responsabilidades pela Corregedoria
Institucional, nos moldes do art. 143, da lei 8.112/90.
NA 55/19

25.06.19

074818.2019-70.

Ações: 27 e 34/Indícios de descumprimento de
regime de trabalho. SIAPE **544*

Ouvidoria

Resultado:
Recomendado a apuração das responsabilidades do servidor, mediante abertura de sindicância investigativa, pela
Corregedoria Institucional.

NA 56/19

26.06.19

007581.2019-11

Ações: 27 e 34/Indícios de descumprimento de
regime de trabalho e inobservância do dever
funcional. SIAPE **4665*

Ouvidoria

Resultado:
Recomendado a apuração das responsabilidades do servidor, mediante abertura de sindicância investigativa, pela
Corregedoria Institucional.

NA 57/19

04.07.19

072925.2019-63

Ações: 27 e 34/Indícios de descumprimento de
regime de trabalho por servidor submetido ao
regime de dedicação exclusiva. SIAPE **1957*

Ouvidoria

Resultado:
Recomendado que a DIGEPE-PROPLADI notificasse o servidor para demonstrar a inexistência de vínculo junto
à UEMA, na condição de tutor presencial de curso superior, após aprovação em processo seletivo regido pelo
edital nº 05/2019-UEMANET/UEMA, e na ausência dessa, a submissão dos autos à Corregedoria Institucional,
para fins de apuração nos moldes do art. 143, da lei 8.112/90, dando retorno a esta AUDINT.
Despacho nº 21/20 (22.01.19) - Esta unidade de auditoria interna recomendou a submissão dos autos à PROEN
e PROJUR a fim de certificar se a referida atividade encontrava amparo nas exceções prevista no art. 21, da lei
12772/2012, ou em regulamentação própria do IFMA, e na ausência dessa, a submissão dos autos à Corregedoria
Institucional, sem prejuízo da reposição ao erário a título de gratificação de dedicação exclusiva.

NA 58/19

28.06.19

064834.2019-54

Ações: 27 e 34/Indícios de descumprimento de
regime de trabalho por docentes. Complemento à
Nota de Auditoria nº 033/2019

Ouvidoria

Resultado:
Recomendado que a Direção Geral do Campus Barreirinhas atentasse para o fiel cumprimento da Resolução nº
009/2019-CONSUP, de aprovação do RAINT-2018, que determina a implementação das recomendações
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emitidas pela AUDINT, pendentes de atendimento, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua
aprovação em 24.04.2019, incluindo a determinação para cumprimento integral do regime de trabalho dos
servidores docentes e técnicos-administrativos, em todos os Campi, demonstrando ciência à presente Nota,
determinação esta, já exarada pelo Conselho Superior no exercício de 2018, conforme Resolução nº 028/2018CONSUP, que aprovou o RAINT 2017. Observada a recomendação anterior, que fosse finalizado a demanda
junto a Ouvidoria Institucional.
Tabela 14 - Macroprocesso: Apoio - Dimensão: Gestão de Pessoas – 28 – Sistemas de controles internos
Doc. AUDINT
Data
Processo (23249)
AçãoAssunto
Demanda
NT 10/2019
12.04.19
030176.2018-16
NT 11/2019
23.04.19
025768.2017-35
NT 12/2019
12.04.19
005190.2017-17
NT 13/2019
12.04.19
029961.2017-45
NT 14/2019
22.04.19
033743.2013-81
NT 15/2019
22.04.19
010526.2017-47
NT 16/2019
22.04.19
029100.2017-67
NT 17/2019
23.04.19
028394.2017-18
NT 18/2019
23.04.19
049380.2017-21
NT 19/2019
22.04.19
001688.2017-94
NT 20/2019
22.04.19
041709.2017-12
NT 21/2019
24.04.19
023465.2017-88
NT 22/2019
24.04.19
052568.2017-55
NT 23/2019
24.04.19
057696.2017-95
NT 24/2019
24.04.19
025798.2017-41
NT 25/2019
13.05.19
054270.2018-61
NT 27/2019
14.05.19
029961.2017-45
NT 28/2019
14.05.19
004232.2016-11
NT 29/2019
15.05.19
029873.2017-43
NT 30/2019
15.05.19
014587.2018-64
NT 31/2019
17.05.19
014587.2018-64
NT 32/2019
17.05.19
004030.2018-15
NT 33/2019
23.05.19
001425.2018-66
NT 34/2019
23.05.19
008509.2018-21
Ação PAINT:
NT 35/2019
23.05.19
008524.2018-79
08/Adequação/Alteração de
CONSUP
NT 37/2019
27.05.19
023465.2017-88
Regime de Trabalho
NT 38/2019
27.05.19
028394.2017-18
NT 39/2019
28.05.19
025768.2017-35
NT 40/2019
28.05.19
028395.2017-54
NT 41/2019
30.05.19
052568.2017-55
NT 42/2019
30.05.19
049380.2017-21
NT 43/2019
31.05.19
057696.2017-95
NT 44/2019
31.05.19
049775.2018-11
NT 45/2019
03.06.19
000967.2018-11
NT 46/2019
06.06.19
006492.2017-96
NT 47/2019
07.06.19
025798.2017-41
NT 48/2019
11.06.19
013282.2018-35
NT 49/2019
11.06.19
053069.2017-85
NT 51/2019
21.06.19
053069.2017-85
NT 56/2019
19.07.19
014128.2017-16
NT 57/2019
19.07.19
042100.2017-52
NT 58/2019
09.08.19
056214.2017-81
NT 59/2019
09.08.19
012769.2019-81
NT 60/2019
12.08.19
071515.2019-03
NT 61/2019
16.08.19
023928.2018-92
NT 62/2019
29.08.19
011273.2018-18
NT 63/2019
06.09.19
008739.2019-71
NT 64/2019
06.09.19
024854.2013-13
NT 66/2019
24.09.19
023928.2018-92
NT 68/2019
23.10.19
030026.2017-21
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NT 69/2019
31.10.19
061441.2018-16
NT 70/2019
30.10.19
082441.2019-22
NT 71/2019
30.10.19
069580.2019-61
NT 74/2019
19.12.19
082441.2019-22
NT 75/2019
31.12.19
069580.2019-61
Resultado: Foi recomendado a alteração/adequação de carga horária em 75% (41) dos 55 processos avaliados
pela AUDINT. Nos demais processos, foram o indeferimento ou aplicação de medidas corretivas.
N
08.01.19 029437.2018-55
Campus Barreirinhas
NT 26/2019
24.04.19 010615.2019-55
Campus Monte Castelo
NT 36/2019
27.05.19 073097.2019-81
Gratificação por encargo de
Reitoria
curso e concurso.
Campus São Raimundo das
NT 67/2019 18.10.19
090216.2019-60
Mangabeiras
NT 73/2019 26.11.19
089083.2019-89
Campus Pinheiro
Resultado: As NA 01/19, NA 26/19, NA 36/19 e NA 73/19 recomendaram o pagamento da gratificação por
encargo de curso e concurso. A NA 67/19 recomendou o não pagamento.
Tabela 15 - Macroprocesso: Apoio - Dimensão: Gestão de Pessoas – 29 – Aposentadoria e pensão
Doc. AUDINT
Data
Processo (23249)
Assunto
Demanda
NT 50/2019

13.06.19

002856.2019-21

Ação: 29/Aposentadoria por
invalidez com exercício de outra DIGEPE/PROPLADI
atividade laboral

Resultado:
Recomendado que a documentação fosse submetida para análise pelo Tribunal de Contas da União por meio do
Sistema e-Pessoal - Indícios, tendo em vista que para o caso concreto não foram encontrados Acórdãos do
referido tribunal que confirmem a regularidade na acumulação de proventos de aposentadoria por invalidez com
remuneração de outros cargos, os quais permitiriam a emissão de termo de regularidade por este Instituto.
NT 06/2019

07.03.19

002862.2019-88

Ação: 29/Apuração de indícios de
DIGEPE/PROPLADI
irregularidade.

Resultado:
Recomendado que fosse emitido o termo de regularidade com a respectiva inclusão no sistema e-pessoal do
TCU; Em seguida, que os autos fossem arquivados na pasta funcional do servidor aposentado.

NA 04/2019

27.03.19

002872.2019-13

Área de Gestão de Pessoas.
Manutenção da condição de
beneficiária de pensão, nos DIGEPE/PROPLADI
termos da lei nº 3.373/1958. CPF:
***.917.201-**.

Resultado:
Esta unidade de auditoria interna recomendou a manutenção do benefício à pensionista, mediante a comprovação
anual da dependência econômica em relação à pensão, enquanto perdurarem as condições exigidas nos Acórdãos
892/2012-TCU-Plenário e 2.780/2016-TCU-Plenário, para a percepção do benefício de natureza temporária.
Tabela 16 - Macroprocesso: Apoio - Dimensão: Apoio aos Órgãos de Controle e ao CONSUP - Ação 30 –
Monitoramento do cumprimento das determinações feitas ao IFMA pelo TCU
Doc.
Data
Processo (23249)
Ação/Assunto
Demanda
AUDINT
Cumprimento do Acórdão nº 1851-TCU-Plenário
–
TC
031.697/2018-6.
Processo:
23249.046703.2018-12.
NA 155/19

18.12.19

046703.2018-12

Ref. Ofício n° 10130/2019-TCU/Seproc, de
07/11/2019, que reiterou os termos do Ofício nº
1382/2019-TCU/Secex/Educação, de 04/10/2019,
protocolado sob registro 23249.102845.2019-40,

TCU
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Recomendado que a autoridade máxima do IFMA determinasse às Pró-Reitorias e demais Diretorias
responsáveis, o cumprimento do Acórdão nº 1851/2018-TCU-Plenário, conforme documentos comprobatórios e
prazos informados pela Reitoria, em seu Ofício nº 546/2019, dando retorno ao órgão de controle.
Atendimento
ao
Ofício-Circular
nº
119/2018/GAB/SETEC/SETEC-MEC.
27.03.19
048325.2018-11
MEC
Cumprimento do Acórdão nº 1178/2018-TCUPlenário. Ofício nº 086/2019-REITORIA
Tendo em vista o atendimento ao Ofício-Circular nº 119/2018/GAB/SETEC/SETEC-MA, que trata do
cumprimento do subitem 9.3 do Acórdão nº 1178/2018–TCU–Plenário, em referência ao Ofício-Circular nº
105/2018/GAB/SETEC/SETEC-MEC, mediante a emissão do Ofício nº 086/2019-REITORIA, de 22.03.2019,
esta unidade de auditoria interna recomendou a finalização da demanda mediante ciência à Pró-Reitoria de
Extensão e Relações Institucionais-PROEXT, a fim de que as informações requeridas fossem atualizadas
periodicamente no Portal do IFMA, no link destinado à divulgação do Relacionamento deste Instituto Federal
com Fundações de Apoio: <https://portal.ifma.edu.br/relacionamento-com-a-fundacao-de-apoio-ao-ifma/>, em
cumprimento aos requisitos estabelecidos na Lei de Acesso à Informação e ao citado Acórdão da Corte de Contas
da União.
Desp. nº
8/19

Despacho
22/19

13.08.19

085307.2019-83

Cumprimento do Acórdão Nº 4848/2019 – TCU –
Primeira Câmara. Processo nº 23249.0853072019-83. Registro do ato de pensão, no sistema ePessoal. TC 010.048/2019-7.

Determinação do TCU para o cumprimento do Acórdão nº 4848/2019-7, ao IFMA “que proceda, no prazo de
quinze dias, ao cadastramento do ato relativo à pensão civil instituída pela servidora em favor de Gérson José
Magalhães Gomes e submeta à apreciação do Controle Interno”;
Determina ao Controle Interno do IFMA, “que encaminhe o ato de pensão civil a este Tribunal no prazo de
quinze dias, contados a partir da disponibilização na base do sistema e-Pessoal por parte da entidade de origem.
Ante ao exposto, esta Unidade de Auditoria Interna recomendou que:
 Fosse efetuado o respectivo registro no sistema e-Pessoal, no máximo até o dia 26/08/2019;
 Fosse dado o feedback a esta AUDINT, inclusive com o envio do processo de concessão da pensão.
 Fosse verificado a regularidade do pagamento da retribuição por titulação, uma vez que a servidora vinha
recebendo com base na titulação de doutorado, ao passo que consta do ato de aposentadoria a titulação de
mestrado, conforme consta do item 1.7.3.2 do citado acórdão, dando retorno a AUDINT.
Resposta
ao
Ofício
nº
437/2019/GAB/SETEC/SETEC-MEC
–
Reiteração
do
Ofício
nº
Despacho
06.12.19
075383.2019
778/2018/GAB/SETEC/SETEC-MEC.
43/19
Cumprimento do Acórdão nº 7874/2017-TCU-2ª
Câmara.
TC
031.853/2016-1.
Processo:
23249.075383.2019-81
Tendo em vista a emissão de resposta ao Ofício nº 437/2019/GAB/SETEC/SETEC-MEC, que trata da reiteração
ao Ofício nº 778/2018/GAB/SETEC/SETEC-MEC, para cumprimento do Acórdão nº 7874/2017-TCU-2ª
Câmara, por meio do Ofício nº 544/2019-GAB-REIT/REITORIA/IFMA, às fls. 17, esta unidade de auditoria
interna recomendou a submissão dos autos à Corregedoria Institucional, para fins de juntada ao processo de
apuração, em andamento naquele setor.
Ofício nº 5532/2019-TCU-Sefip, de 30.10.2019.
Cumprimento do Acórdão nº 11541/2019-TCU-1ª
Desp. 79/19 27.12.19
101741.2019-18 Câmara
–
TC
012.667/2019-6.
Tipo:
Aposentadoria. Natureza: Notificação. Processo:
23249.101741.2019-18.
Tratam os autos da Notificação proferida pela Corte de Contas da União, por meio do Ofício nº 5532/2019TCU/Sefip, referente ao cumprimento do Acórdão 11541/2019-1ª Câmara - TC 012.667/2019-6, às fls. 03, que
determinou em seu item 1.7, o registro do ato de Aposentadoria do servidor CPF **7.472.273** no sistema ePessoal/TCU.
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Desp. 80/19

27.12.19

101742.2019-62

Ofício nº 5575/2019-TCU-Sefip, de 30.10.2019.
Cumprimento do Acórdão nº 5844/2015-TCU-1ª
Câmara – TC 006.421/23013-0. Tipo:
Aposentadoria. Natureza: Diligência.

Despacho nº 8/20 (10.01.20)
Tendo em vista o atendimento ao Ofício nº 5575/2019-TCU-Sefip, de 30.10.2019, que requereu, na forma de
Diligência, a apresentação das medidas adotadas acerca do cumprimento do item 1.7.1 do Acórdão nº 5844/2015TCU-1ª Câmara - TC 006.421/2013-0, mediante a emissão do Ofício nº 16/2020-GAB-REIT/REITORIA/IFMA,
anexando a cópia digitalizada do presente processo 23249.101742.2019-62 (fls. 01-87), esta unidade de auditoria
interna recomendou o arquivamento da demanda junto ao Gabinete/Reitoria, considerando o monitoramento do
mencionado TC pela Corte de Contas da União.
Ofício
Circular
nº
79/2019/GAB/SETEC/SETEC-MEC,
de
Desp. 81/19 31.12.19
107108.2019-33 09.12.2019. Cumprimento do Acórdão nº
3559/2014-TCU-Plenário – TC 015.481/2013-1.
Processo: 23249.107108.2019-33.
Tratam os autos da notificação proferida pela Secretaria de Educação Tecnológica do Ministério da Educação,
por meio do Ofício Circular nº 79/2019/GAB/SETEC/SETEC-MEC, referente ao cumprimento do Acórdão
3559/2014-TCU-Plenário – TC 015.481/2013-1, por meio do qual a Corte de Contas da União avaliou o
relacionamento das IFES e suas respectivas Fundações de Apoio, a fim de que fossem adotados mecanismos de
controle que possam prevenir e corrigir as fragilidades, falhas ou irregularidades destacadas nos itens 9.6.2 (e
seus subitens), 9.6.3 e 9.7 (e seus subitens) do mencionado acórdão. Na oportunidade, foi solicitado informação
sobre as providências adotadas para cumprimento do Acórdão 3559/2014-TCU-Plenário, até 23.01.2020,
objetivando a emissão de resposta ao Ofício-Circular nº 79/2019/GAB/SETEC/SETEC-MEC.
Tabela 17 - Macroprocesso: Apoio - Dimensão: Apoio aos Órgãos de Controle e ao CONSUP - Ação 31 –
Monitoramento do cumprimento das determinações feitas ao IFMA pela CGU
Doc.
Data
Processo (23249)
Ação/Assunto
Demanda
AUDINT
Atendimento
ao
Ofício
Nº
5384/2019/CGLOT/DG/SFC-CGU. Relatório de
DESP
Auditoria nº 201900307 – Avaliação do Pregão nº
01.04.19
062570.2019-11
CGU
09/19
02/2018 – UASG 158286 – IFMA-Campus São
Luís-Monte
Castelo.
Processo:
23249.062570.2019-11.
Reitoria. Atendimento à Nota de Auditoria nº
DESP
19.12.19
090764.2019-90 201900518/001 – CGU/Regional-MA. Processo:
CGU
67/19
23249.090764.2019-90.
Ofício nº 17.114/2018/CSE/CORAS/CRG-CGU.
Informações dos servidores ativos do IFMA
recebendo indevidamente o Benefício de Prestação
NA 03/19 14.01.19
039804.2018-29
CGU
Continuada – BPC, regulamentado pelo Decreto nº
6.214/2007. Complemento à Nota de Auditoria nº
039/2018-AUDINT
Despacho nº 044/2019 (09.12.19) - Tendo em vista a emissão da resposta ao Ofício nº
17.114/2018/CSE/CORAS/CRG-CGU, que tratou do encaminhamento das informações dos servidores ativos do
IFMA recebendo indevidamente o Benefício de Prestação Continuada – BPC, por meio do Ofício nº 548/2019GAB-REIT/REITORIA/IFMA, sendo anexados: a) Ofício nº 277/2019-09.001.001/INSS/MOB/GEXSLS/MA,
que comunicou a suspensão dos benefícios em comento; e, b) fichas financeiras/2019 dos servidores SIAPE
**319** e **338**, demonstrando a reposição ao erário; esta unidade de auditoria interna recomendou a
submissão dos autos à Corregedoria Institucional, para fins de juntada ao processo de apuração nº
23249.039804.2018-29.
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Tabela 18 - Macroprocesso: Apoio - Dimensão: Apoio aos Órgãos de Controle e ao CONSUP - Ação 37 –
Denúncias oriundas da Ouvidoria Institucional
Doc.
Data
Processo (23249)
Ação/Assunto
Origem
AUDINT
Ações: 02 e 34 - Assunto PARFOR - Plano
NA 07/19 14.02.19
059475.2018-32
Nacional de Formação de Professores da Ouvidoria
Educação Básica.
Resultado:
Após a aplicação de procedimentos e testes de auditoria, foi recomendado que a Coordenação Geral do
PARFOR/IFMA adotasse procedimentos de controle interno inerentes ao processo de pagamento, visando a
obtenção da documentação dos docentes que atuaram no citado programa junto aos respectivos Campi,
verificando a sua regularidade em tempo hábil, para fins de realização da vinculação e do monitoramento do
pagamento das bolsas no SGB/CAPES, mantendo arquivo de tais registros; que a Coordenação Geral do
PARFOR/IFMA verificasse junto à CAPES, a obtenção de usuário e senha ao servidor responsável pela
vinculação de bolsas no SGB; após o atendimento das recomendações acima, procedesse com a finalização dos
autos, mediante ciência à Ouvidoria Institucional.
Ação 37/Apuração de denúncia. Servidor
proprietário e diretor geral de estabelecimento da
NA 09/19 11.03.19
056280.2018-31
Ouvidoria
rede privada de ensino. Servidor SIAPE **528**.
Complemento à Nota de Auditoria nº 051/2018
Resultado: levando-se em consideração as providências adotadas para sanar os indícios de irregularidades
pontuadas no Acórdão nº 3377/2013–TCU–Plenário e no inciso X, do art. 117, da lei 8.112/90, esta unidade de
auditoria interna recomendou a finalização da demanda, mediante ciência à Ouvidoria Institucional.
NA 19/19 15.03.19
008311.2019-28
Ação 37/Apuração de denúncia
Ouvidoria
Resultado: recomendado a submissão dos autos à Comissão de Ética, visando análise e apuração da conduta do
servidor SIAPE **2583*.

NA 23/19

16.03.19

015789.2019-12

Ações: 02 e 34 – Assunto: Percepção indevida e
pagamento de bolsas em duplicidade para atuação
no PARFOR

Ouvidoria

Resultado:
Após a aplicação de procedimentos e testes de auditoria, foi recomendado a finalização da demanda, mediante a
demonstração da ciência pelo servidor denunciante (SIAPE: **8457*) e demais servidores envolvidos (SIAPEs
**8457* e **822**), tendo em vista a improcedência da denúncia.
Ação 37/Apuração de denúncia Cobrança de
pagamento de Nota Fiscal nº 529, de 13.12.2012, Ouvidoria
pela empresa CNPJ: 07.586.061/0001-21.
Resultado: após a apuração preliminar, foi recomendado o reconhecimento da despesa; e a apuração das
responsabilidades dos servidores envolvidos pela Corregedoria Institucional, sem o prejuízo do ressarcimento
da despesa ao erário.
NA 45/19

NA 65/19

11.06.19

19.07.19

067639.2019-86

072311.2019-81

Ações: 03 e 34 – Assunto: processo seletivo para
concessão de auxílio financeiro para participação
em eventos científicos internacionais. Edital
PRPGI nº 10, de 15 de janeiro de 2019.

Ouvidoria

Resultado:
Levando-se em consideração a demonstração do tratamento da denúncia mediante a análise da documentação
comprobatória dos currículos lattes de todos os candidatos da etapa II, do Edital PRPGI nº 10, de 15 de janeiro
de 2019, a fim de proceder a correta classificação dos mesmos, esta unidade de auditoria interna recomendou a
finalização da demanda, mediante ciência à Ouvidoria Institucional.
NA 67/19

26.07.19

083453.2019-74

Ação 37/Apuração de denúncia. Servidor SIAPE
**728**

AUDINT

Resultado:
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Levando-se em consideração a gravidade dos relatos que apontavam para conduta incompatível com o serviço
público e a impossibilidade de materialização das irregularidades apontadas por esta unidade de auditoria interna,
recomendou a apuração dos fatos pela Corregedoria Institucional.
NA
116/19
09.09.19
089328.2019-78
Ações: 03 e 34.
Ouvidoria
NA
30.09.19
130/19
Resultado:
Após a aplicação de procedimentos e testes de auditoria, foi recomendado o desligamento da aluna do Programa
de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, devendo ser observada ainda a necessidade de
ressarcimento dos valores recebidos a título de bolsa de estudos e auxílio financeiro; que os autos fossem
encaminhados à PROJUR para manifestação e juntados ao processo nº 23249.088581.2019-12 já que trata do
mesmo objeto.
NA
04.09.19
089329.2019-12
Ação 34 - Apuração de denúncia
Ouvidoria
118/19
Resultado:
Esta AUDINT recomendou a submissão dos autos à Comissão de Ética, visando análise e apuração da conduta
do servidor denunciado.
Ações: 02 e 34 - Assunto: Indícios de alunos com
NA
09.10.19
087403.2019-66
duplicidade de matrículas em Instituições de Ouvidoria
135/19
Ensino Superior
Resultado:
Levando-se em consideração que as informações prestadas pela UEMA demonstraram a inexistência da
manutenção da duplicidade de matrículas em instituições públicas de ensino superior, pelos mencionados
discentes, descaracterizando a obstrução ao dispositivo da lei nº 12.089, de 11 de novembro de 2009, esta unidade
de auditoria interna recomendou a finalização da demanda, mediante ciência à Ouvidoria Institucional.
NA
Indícios de irregularidades no Núcleo Itaqui
29.10.19
095578.2019-47
Ouvidoria
143/19
Bacanga.
Resultado:
Em atendimento às Solicitações de Auditoria nº 098/2019, a Direção do Campus São Luís-Centro Histórico,
disponibilizou as seguintes informações/documentos:
Manifestação da Direção Geral, em resposta às irregularidades apontadas - fls. 08-10v;
Ofício nº 12/2019-DG-CCH/CAMP-CCH/IFMA, de 24.04.2019, que trata da solicitação de rondas policiais
escolares nas imediações das unidades do Campus São Luís-Centro Histórico, ao Comando do BPTUR – fls. 11;
Ofício nº 155/2019-DG-CCH/CAMP-CCH/IFMA, de 11.10.2019, que trata da solicitação de rondas policiais
escolares nas imediações do Núcleo Itaqui Bacanga, ao Comando do 1º BTM/PMMA, protocolado na mesma
data – fls. 12;
Ata da reunião da Direção do Campus São Luís-Centro Histórico com representante da empresa de segurança
privada, OSTENSIVA SEGURANCA PRIVADA (CNPJ 05.920.248/0001-94), realizada em 10.10.2019 – fls.
13;
Levando-se em consideração os esclarecimentos prestados pela Direção do Campus São Luís-Centro Histórico,
esta unidade de auditoria interna recomendou a finalização da demanda mediante ciência à Ouvidoria
Institucional.
NA
Apuração de denúncia recebida pela Ouvidoria
31.12.19
098771.2019-30
Ouvidoria
151/19
Institucional
Resultado:
Foi recomendado que a servidora fosse notificada para que, no prazo de 10 dias, demonstrasse a opção por um
dos cargos ocupados e, na ausência dessa, os autos fossem encaminhados à Corregedoria Institucional para
apuração dos indícios de acumulação ilícita, na forma dos artigos 143 a 173 da Lei nº 8.112/90.
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5.
DESCRIÇÃO DOS FATOS RELEVANTES QUE IMPACTARAM POSITIVA
OU NEGATIVAMENTE NOS RECURSOS E NA ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE DE
AUDITORIA INTERNA E NA REALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS
No decorrer de 2019, alguns fatores impactaram na realização das auditorias, nos
recursos e organização da unidade de forma negativa: a) contingenciamento do governo federal,
b) erros de planejamento (seleção de ações sem o uso de metodologia de auditoria baseada em
riscos - ABR), c) ausência de sistema informatizado específico para auditoria interna, em
especial, que facilite o monitoramento das recomendações emitidas e quantificação de
benefícios financeiros e não financeiros, d) execução de trabalhos de auditoria sem previsão no
PAINT 2019, d) excesso de apuração de denúncias recebidas pela Ouvidoria Institucional, e)
monitoramento das demandas oriundas do TCU, da CGU e da própria AUDINT, f) auditores
com menos de 5 anos de exercício na instituição e pouca experiência em auditoria interna
governamental e g) ocorrências de afastamentos de servidores para tratamento de saúde.
6.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÕES REALIZADAS

No decorrer do exercício 2019, os servidores da AUDINT realizaram em sua
maioria capacitações na modalidade EAD. Alguns cursos foram promovidos pelo Centro de
Formação de Servidores-CFS do IFMA, conforme tabela a seguir:
Tabela 19 – Capacitações realizadas pelos servidores da AUDINT em 2019
Servidor

Anderson Amorim Alves

Clauber Correa Carvalho

Halden Délio Fernandes Pereira

Herlon Jackson Coelho

Carga
Horária
Regime Diferenciado de Contratações – RDC/CFS-IFMA
24h
Pesquisa de preço – Painel de Preços e Termo de Referência
20h
para requisitantes/ CFS-IFMA
Controle Institucional e Social dos Gastos Públicos/ENAP
30h
Curso Básico de Licitações – Enfrentando (e vencendo)
60h
tabus/ENAP
Ética e Serviço Público/ENAP
20h
Ética e Administração Pública/ILB
40h
Gestão de Pessoal – Base da Liderança/ENAP
50h
Funpresp – A previdência complementar do servidor público
40h
federal/ENAP
Introdução ao Orçamento Público/ENAP
40h
Controles Institucional e Social dos Gastos Públicos/ENAP
30h
Ética e Serviço Público/ENAP
20h
Acesso à Informação/ENAP
20h
Gestão da Informação e Documentação - Conceitos Básicos
20h
em Gestão Documental/ENAP
Licitações Sustentáveis/ISC-TCU
28h
Sustentabilidade na Administração Pública/ISC-TCU
28h
Regime Diferenciado de Contratação – RDC/CFS-IFMA
24h
Introdução à Auditoria Interna e Controladoria – FASULMG
90h
Pesquisa de Preço – Painel de Preços e Termo de Referência –
20h
CFS-IFMA
Gestão de Riscos no Setor Público – ENAP
20h
Regime Diferenciado de Contratação (RDC) – CFS/IFMA
24h
Gestão, Fiscalização e Ética nos Contratos Administrativos –
20h
CFS/IFMA
60h
Contratações Públicas - ILB
25h
Auditoria Baseada em Riscos - ISC-TCU
24h
Regime Diferenciado de Contratação – RDC/CFS-IFMA
Capacitação/Instituição
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Contabilização de Benefícios - ENAP
Regime Diferenciado de Contratação – RDC/CFS-IFMA
João Luiz Trindade de Azevedo
Controle Social/ENAP
Introdução ao Orçamento Público/ENAP
Regime Diferenciado de Contratação – RDC/CFS-IFMA
Juliane Castelo Branco Vasconcelos Gestão, Fiscalização e Ética nos Contratos Administrativos –
CFS/IFMA
Regime Diferenciado de Contratação (RDC) – CFS/IFMA
Gestão, Fiscalização e Ética nos Contratos Administrativos –
CFS/IFMA
Lucas Arruda Martins Calixto
Controle Social/ENAP
Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do
terrorismo/ENAP
Contratações Públicas/ ILB
Fiscalização de projetos e obras de engenharia - ENAP (40h)
Curso Básico de Licitações-Enfrentando e vencendo Tabus ENAP (60h)
Controle Social (Turma Julho) - ENAP (20h)
SIAPE Folha - ENAP (40h)
Marcelo Augusto Sousa Paiva
Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do
terrorismo - ENAP (20h)
Regime Diferenciado de Contratação (RDC) – CFS/IFMA
(24h)
Oficina de Gestão, Fiscalização e Ética nos Contratos
Administrativos – CFS/IFMA (20h)
Contratações Públicas/ ILB
Maria das Dores Rios Silva
Introdução ao Controle Interno/ILB
Introdução ao Orçamento Público /ILB

10h
24h
20h
40h
24h
20h
24h
20h
20h
20h
60h
40h
60h
20h
40h
20h
24h
20h
60h
40h
40 h

7.
ANÁLISE CONSOLIDADA ACERCA DO NÍVEL DE MATURAÇÃO DOS
PROCESSOS DE GOVERNANÇA, GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE
CONTROLES INTERNOS COM BASE NOS TRABALHOS REALIZADOS
No decorrer dos trabalhos de auditoria, constatou-se que os controles internos
avaliados ainda estão apresentando pontos de fragilidades, ou seja, sem capacidade de agirem
sobre os riscos a que estão expostos. Nesse sentido, vale ressaltar, que em todos os Relatórios
de Auditoria, produzidos nos três últimos exercícios constam recomendações sobre a
necessidade de aperfeiçoamento dos mecanismos de controle interno e implantação de
gerenciamento de riscos.
Frente a esse cenário, no exercício de 2018 foi iniciada a implementação da
Política de Gestão de Riscos, Integridade e Controles Internos do IFMA, criada pela Resolução
nº 098/2018-CONSUP, publicada no DOU de 13.02.2019, após a criação do comitê de
Governança, Riscos e Controles Internos do IFMA, pela Portaria nº 2.263/2018, de 23.04.2018.
No entanto, poucos foram os avanços conquistados. Não houve até então, uma ação voltada
para o mapeamento dos principais processos de riscos. No entanto, como ponto positivo, o
IFMA já tem instituído 55 processos os quais são operacionalizados de forma eletrônica no
sistema SUAP, o que tem contribuído para mitigar ou mesmo evitar riscos para administração.
Por fim, considerando os trabalhos realizados nos últimos anos, destaca-se que
as áreas que têm apresentando maiores riscos: a) gestão de pessoas, especialmente a categoria
de professores com regime de dedicação exclusiva, em virtude da proibição de não possuírem
qualquer vínculo empregatício, isto é, seja público ou seja privado e b) gestão de bens e
serviços, de modo especial os contratos de natureza continuada, em razão da capacitação e/ou
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qualificação direcionada aos fiscais de contrato ser incipiente, aliado à alta rotatividade de
servidores dos Campi.
8.
DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS FINANCEIROS E NÃO FINANCEIROS
DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA AO
LONGO DO EXERCÍCIO POR CLASSE DE BENEFÍCIO
Quanto à quantificação e registro dos resultados dos benefícios financeiros e não
financeiros, normatizados pela IN SFC nº 4, de 11 de junho de 2018, substituída pela IN SFC
nº 10, de 28.04.2020, esta AUDINT está buscando adequação ao estabelecido na IN. Assim,
considerando que não houve a realização de capacitação específica sobre quantificação de
benefícios por parte da equipe de auditores no exercício de 2019, bem como a ausência de
sistema informatizado que facilitasse o monitoramento efetivo das recomendações emitidas,
cujo o cumprimento ainda estavam pendentes de verificação, optou-se por apresentar os
benefícios financeiros no RAINT/2019 somente das NA nº 05/19 e NA nº 34/19, evitando a
divulgação de estimativas frágeis e sem representação fidedignas. A respeito das licitações que
foram revogadas em virtudes dos trabalhos realizados e que foram posteriormente reabertas,
após a adoção de medidas corretivas pelos gestores, os benefícios foram quantificados como
não financeiros.
Dessa forma, visando mitigar as fragilidades elencadas anteriormente, a partir
do exercício de 2020, a AUDINT vai gerenciar o atendimento das recomendações emitidas por
meio do sistema e-Aud, disponibilizado pela Controladoria Geral da União (CGU), aperfeiçoar
o módulo auditoria do sistema SUAP do IFMA, bem como capacitar equipe de auditores no
curso de Contabilidade de Benefícios promovido pela ENAP (Carga horária – 10h), conforme
ação 3.1 do PAINT/2020.
Tabela 20 – Quantificação de Benefícios da AUDINT
(Anexo I - Portaria nº 1.117, de 14.05.2020 – Deliberação CCCI/CGU nº 101/2020)
TIPO DE BENEFÍCIO: FINANCEIRO
Classe: Gastos evitados
Subclasse - Suspensão de pagamento não continuado indevido
Subclasse – Suspensão de pagamento continuado indevido
Subclasse - Redução nos valores licitados/contratados, mantendo a mesma quantidade e
qualidade necessárias de bens e serviços
Subclasse – Cancelamento de Licitação/Contrato com objeto desnecessário, inconsistente
126.204,88
ou inadequado tecnicamente
Subclasse – Compatibilização do objeto contratado com as especificações ou com o
projeto.
Subclasse – Incremento da eficiência, eficácia ou efetividade de programa de governo
Subclasse - Eliminação de desperdícios ou redução de custos administrativos
Classe: Valores recuperados
Subclasse – Recuperação de valores pagos indevidamente
Subclasse - Arrecadação de multa legal ou prevista em contrato
Subclasse - Elevação de receita
Subclasse - Recuperação do custo de operações de crédito subsidiado
126.204,88
Total dos benefícios financeiros
TIPO DE BENEFÍCIO: NÃO-FINANCEIRO
Classe: Relacionados à dimensão Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos internos com
repercussão Tático/Operacional
Subclasse – Medidas de aperfeiçoamento da prestação de serviços públicos
0
Subclasse – Medidas de aperfeiçoamento da transparência
1
Subclasse – Medida de aperfeiçoamento do controle social
0
Subclasse- Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação
170
de controles internos
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Subclasse – Outra medida estruturante de aperfeiçoamento dos programas/processos
Subclasse – Condenação criminal
Subclasse – Declaração de inidoneidade
Subclasse – Demissão, cassação ou destituição
Subclasse – Outras decisões civis e medidas administrativas ou correcionais
Quantidade Total de Benefícios Não Financeiros

0
0
0
0
19
190

9.
ANÁLISE CONSOLIDADA DOS RESULTADOS DO PROGRAMA DE
GESTÃO DE MELHORIA DE QUALIDADE - PGMQ
Por meio da Instrução Normativa nº 3/2017, o Ministério da Transparência e
Controladoria Geral da União determinou que a Unidade de Auditoria Interna deve instituir e
manter um Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ). No entanto, esta AUDINT
até o fechamento deste RAINT ainda não tinha institucionalizado o seu Programa de Gestão e
Melhoria de Qualidade (PGMQ). A fim de cumprir esta disposição, está previsto na ação 5.2
do PAINT/2020 a elaboração do PGMQ da AUDINT do IFMA. A partir da construção desse
documento serão realizadas as ações adequadas no intuito de executá-lo fielmente.

10.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mesmo diante de um cenário de contingenciamento do governo federal, entre
outros fatores que impactaram negativamente na execução das atividades, esta unidade de
auditoria interna empenhou-se para cumprir com suas atribuições e competência legais, ao
assistir o IFMA na consecução de seus objetivos institucionais, ao propor melhorias na
execução dos trabalhos nas diversas áreas e no fortalecimento dos controles internos
administrativos e recomendando soluções para as inconsistências identificadas, contribuindo,
assim, de forma independente, objetiva e disciplinada, com o processo de governança e
gerenciamento de risco.
Diante do exposto, em cumprimento aos arts. 18 e 19 da Instrução Normativa da
CGU nº 09, de 09 de outubro de 2018, a AUDINT comunica ao Conselho Superior do IFMA
os resultados dos trabalhos desenvolvidos pela Auditoria Interna, referente ao exercício de
2019, e disponibiliza-se à Controladoria Geral da União para análise e providências que
entender pertinentes.
São Luiz (MA), 22 de maio de 2020.

Anderson Amorim Alves

Clauber Correa Carvalho

Halden Délio F. Pereira

Auditor

Auditor

Auditor - Chefe da Auditoria Interna
(Portaria 1.063/2020 - DOU 09.03.20)
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Herlon Jackson C. Serejo

João Luiz T. Azevedo

Auditora

Auditor

Auditor

Lucas Arruda M. Calixto

Marcelo Augusto S. Paiva

Maria das Dores R. Silva

Auditor

Auditor

Auditora

Lívia Maria Jansen de Mello

Juliane Castelo Branco Vasconcelos

Auditora

Auditora
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