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APRESENTAÇÃO.  

 

Em cumprimento ao contido na Instrução Normativa (IN) nº 24, de 17 de novembro de 2015, da 
Controladoria-Geral da União (CGU), apresenta-se o Relatório Anual de Atividades da Auditoria 
Interna de 2016 - (RAINT/2016), com o relato das atividades da Auditoria Interna da 
Universidade Federal do Pará (AUDIN) previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria 
Interna (PAINT), para o exercício de 2016, avaliado, sem ressalva, pela Controladoria Geral da 
União (CGU) e aprovado pela Resolução nº 745 de 27 de janeiro de 2016. 
 
Em função das ações planejadas constantes do PAINT/2016, este Relatório de Atividades da 

Auditoria Interna apresenta os resultados dos trabalhos realizados no Exercício de 2016, 

procurando aprimorar a qualidade das ações de controle, buscando formas mais eficientes 

para alcançar os resultados desejados. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Unidade Gestora – 153063 
Gestão - 15230 
Exercício – 2016 
 

I – Descrição dos trabalhos de Auditoria Interna realizada: 

1. – Emissão de expedientes da AUDIN: 
Foram emitidos 65 (sessenta e cinco), dirigidos às unidades para atendimento as solicitações 

dos órgãos de controle relativas às suas recomendações e determinações.  
 

II – Descrição dos trabalhos de Auditoria Interna, executados de acordo com o PAINT 2016: 
 

1. – Exame do Relatório de Gestão e Prestação de Contas Anual – exercício 2015: 
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Apresentou opinião sobre o processo de Prestação de Contas Anual e o Relatório de Gestão – 
23073.006413/2016. – de acordo, com as disposições da, IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 
146/2015, da Portaria TCU nº 321/2015 e das orientações da Portaria CGU nº 522/2015 

correspondentes ao Exercício Financeiro de 2015, aprovados pela Resolução nº 1.412 de 29 

de março de 2016 para encaminhamento aos órgãos de controles. (Ação 3.2 do PAINT). 
 

2. – Auditoria de Avaliação de Gestão – Unidade Auditada: Instituto de Educação Matemática 

e Científica – IEMCI; (Ação 3.4 – PAINT 2016), como segue; 
Exercício: 2016 
Processo: 23073.027392/2016-71 
Município: Belém - PA 
Auditoria interna – AUDIN/UFPA 
_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

Introdução: 
O presente trabalho foi realizado no Instituto de Educação Matemática e Científica -IEMCI, com 
o objetivo de avaliar a gestão acadêmica da Unidade. Para tanto, foi selecionado o 
macroprocesso denominado “ensino”. O macroprocesso foi escolhido por estar relacionado ao 
objetivo estratégico nº 5 da Universidade Federal do Pará, qual seja: “fortalecer os cursos 
oferecidos pela instituição”. 
Os trabalhos foram realizados no período de 17/10/2016 a 15/01/2017, por meio de análises e 
consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob exame (análise documental) 
e a partir de entrevista com os dirigentes da Unidade Auditada e questionário dirigido aos 
alunos, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 

Critérios de Avaliação do Ambiente de Controle 

O critério usado para a avaliação do Ambiente de controle na presente auditoria se refere à 
eficiência e eficácia na distribuição, cumprimento e controle relacionado à carga horária 
docente. 
       Resultados dos trabalhos 
A abordagem adotada objetivou responder à seguinte questão principal de auditoria:  
- O controle interno administrativo, no que se refere à distribuição, cumprimento e controle da 
carga horária docente do Instituto de Educação Matemática e Científica, é eficiente e eficaz? 
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Conclusão 
Verificou-se, por meio do presente trabalho, que o macroprocesso finalístico denominado 
“ensino” apresenta os seguintes aspectos que contribuem para o alcance da missão da UFPA: 
 

- A distribuição e controle da carga horária do docente entre o ensino, a pesquisa, extensão e a 
administração está regulamentada na Resolução Nº 4.074, de 29 de outubro de 2010, do 
Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão-CONSEPE, bem como prevista no 
Regimento interno do IEMCI (Resolução nº 676, de 18 de junho de 2009 – CONSUN); 
 

- Existência de dois (02) sistemas informatizados destinados ao registro e acompanhamento da 
distribuição da carga horária, denominados Sistema Integrado de Gestão de Atividades 
Acadêmicas – SIGAA e Sistema de Planejamento das Atividades Docentes – SISPLAD; 
 

- A prática de comunicação dos dirigentes com os docentes fortalece a gestão. 
Por outro lado, verificou-se que os seguintes aspectos dificultam o pleno atingimento da missão:  
 
- O SISPLAD contabiliza as aulas em nível de graduação com duração de 1 (uma) hora cada, 
quando na verdade têm duração de 50 (cinquenta) minutos; 
 

- O SISPLAD incorporou parâmetros sem previsão legal;  
 

- O SIGAA registra cada aula com a duração de 50 (cinquenta) minutos, isso impossibilita que 
as aulas em nível de pós-graduação sejam adequadamente computadas, já que a aula neste 
nível de ensino é praticada com duração de 1 (uma) hora;  
 

- O quadro docente do IEMCI não atende às demandas normais do curso, tanto que docentes 
de outras unidades são convidados a ministrar aulas na unidade; 
 

- Os nomes de alguns docentes informados no SIGAA nem sempre correspondem àqueles 
docentes que efetivamente ministrarão a disciplina; 
 

- Página na internet do IEMCI não atende aos requisitos do art. 47, §1º da LDB; 
 

- Um Docente não cumpre o mínimo de 8 (oito) horas semanais de aulas efetivas; 
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- Canais de comunicação com a instituição (UFPA e IEMCI) são pouco utilizados. 
Nesse contexto, para que a missão institucional seja adequadamente alcançada é necessário: 
 

- Fortalecer os canais de comunicação; 
 

- Adequar os sistemas informatizados aos normativos internos, a fim de aprimorar os controles; 
 

- Cumprir os quantitativos mínimos de aulas efetivas previstos na legislação. 
 

As recomendações registradas neste relatório serão monitoradas por meio do Plano de 
Providências Permanente da Unidade de Auditoria Interna. 
 

Equipe de Auditores: Alessandro Ronan da Silva Magalhães/Elinete de Lima Pinheiro 
 

Relatório supervisionado e aprovado por: 
 

Angela Maria Rodrigues Santos 
Chefe da Unidade de Auditoria Interna 

 

3. – Auditoria de Acompanhamento de Gestão – Processos de Dispensa e Inexigibilidade -

(Ação: 1.1, 2.1 a 2.4 – PAINT 2016), como segue; 
TIPO DE AUDITORIA: ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO 
EXERCÍCIO: 2016 
PROCESSO Nº: 23073.024057/2016-11 
RELATÓRIO Nº: 20160101 

Apresentação: 
O Relatório apresenta o resultado dos trabalhos realizados em processos de dispensa e de 
inexigibilidade, previstos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2016, sendo 
que os trabalhos de campo foram desenvolvidos no período de 15 de setembro a 6 de dezembro 
de 2016. 

 

O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em três partes: (1) Avaliação dos Controles da 
Gestão que contempla a análise dos instrumentos de controle adotados em nível de setor, 
referindo-se a Diretoria de Compras e Serviços, da Pró-Reitoria de Administração da UFPA; (2) 
Atendimento de Deliberações constantes do Acórdão TCU nº 1679/2015-Plenário; (3) Achados 
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de Auditoria, que contém o detalhamento das análises realizadas nos processos de aquisição 
sob a modalidade de dispensa/inexigibilidade. 
Introdução: 
Os trabalhos foram realizados em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao 
serviço público federal; não havendo limitação ou restrição voluntária aos trabalhos por parte de 
dirigentes desta Instituição Federal de Ensino. 
Porém, registre-se que a greve na UFPA, iniciada em 11/11/2016, impactou o cronograma dos 
trabalhos da AUDIN com retardo de procedimentos como entrega de documentos inclusive 
Solicitações de Auditoria, recebimento de documentos por setores da UFPA, manifestações de 
dirigentes sobre demandas da AUDIN, bem como restituição de documentos pela AUDIN. 
 

Escopo do Trabalho: 
A AUDIN analisou, quanto à formalidade documental e procedimental, 28 (vinte e oito) processos 
de dispensa e 1(um) de inexigibilidade, selecionados por amostragem pela Auditoria Interna, 
dentre os listados pela Pró-Reitoria de Administração (PROAD), iniciados ou não em 2016, 
concluídos até o dia 19/09/2016, data da expedição da Solicitação de Auditoria/Prévia. Do total 
de 29(vinte e nove) processos de aquisições, 13(treze) foram processadas pela Pró-Reitoria de 
Administração; e 16 (dezesseis) pelas Coordenadorias de Planejamento, Gestão e Avaliação – 
CPGA de Institutos e determinados Campi da UFPA, melhor explicitado nas páginas do Relatório. 
Entre os benefícios esperados desta auditoria de acompanhamento, podemos prever a melhoria 
da gestão das aquisições sob a modalidade de dispensa e inexigibilidade, que deverá ser 
alcançada a partir das recomendadas que foram formuladas ao final do Relatório. Devem 
também ser destacados pela AUDIN, os pontos fortes relacionados às compras por dispensa 
que forem identificadas durante esta ação de acompanhamento da gestão de compras. 
Nesta ação de controle, do tipo auditoria acompanhamento de gestão, formas utilizadas como 
técnicas de auditoria, o exame documental em processos de aquisição por meio de dispensa e 
inexigibilidade; entrevista com dirigentes e agentes compradores integrantes da Diretoria de 
Compras e Serviços/Proad/Reitoria. 
 

AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS DA GESTÃO:  

Para avaliar a consistência dos controles internos administrativos relacionados à área de 
aquisições e contratações por dispensa e inexigibilidade, foi utilizado o Questionário de 
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Avaliação de Controles Internos (QACI) de acordo com a metodologia do The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), visando obter a percepção do 
gestor quanto ao grau de atingimento dos objetivos operacionais. A aplicação do referido 
Questionário atende a recomendação constante do item 9.1.19 do Acórdão TCU nº 1679/2015-
Plenário, segundo o qual a Auditora Interna da UFPA deve realizar avaliação dos controles da 
gestão relacionados à função de aquisições.  
A AUDIN/UFPA encaminhou modelo do formulário do QACI ao Pró-Reitor de Administração por 
meio da Solicitação de Auditoria nº 0801/2016, obtendo resposta (com destaque em itálico) 
conforme registro em fls. 3/5 do citado Relatório. 
A avaliação abordou os cinco componentes previstos no COSO I: ambiente de controle; 
avaliação de riscos; atividades de controle; informação e comunicação; e monitoramento. 
Questionário de Avaliação dos Controles Internos (QACI) 
1.Ambiente de Controle Sim Não NA* Observações da DCS/PROAD 
1.1-A Diretoria possui organograma com descrição das 
atividades e competências de cada serviço? 

X    

1.2-A Diretoria adota a política de realizar rodizio de função?  X   
1.3-Os servidores lotados na Diretoria de Compras e Serviços 
possuem o necessário conhecimento e treinamento para cumprir 
suas atribuições? 

X    

1.4-Existe ação de desenvolvimento e capacitação de servidores 
lotados na Diretoria de Compras e Serviços? 
Caso afirmativo, informar quais são, qual a periodicidade de 
realização, qual a data da mais recente capacitação e o título do 
curso de capacitação. 

X   Participaram de cursos de 
atualização da legislação 
relacionadas às atividades de 
compras e contratações. 
Últimos cursos: Compras 
Sustentáveis e de Penalidades 
administrativas da Lei Anti 
corrupção. 

1.5-Existe código formalizado de ética ou de conduta da Pró-
Reitoria ou na Diretoria de Compras e Serviços,  próprio ou 
outras políticas (ou instrumentos) que tratam das questões 
éticas relacionadas às suas atividades específicas (Decreto 
6.029/2007, arts. 15, 16). 
Caso positivo, apresentar à AUDIN/UFPA. 

 X   

1.6-Caso desvios de conduta sejam identificados, quais as 
ações são adotadas? 

  X  

1.7-Como essas ações são adotadas? Apresentar 
comprovação/documentação à AUDIN/UFPA. 

  X  

1.8-A força de trabalho é adequada para a realização das X    
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atividades da Diretoria de Compras e Serviços? 
1.9-Existem ações para conscientizar os servidores da Pró-
Reitoria ou da Diretoria quanto à importância, reponsabilidade e 
controle dos bens públicos?  
Caso positivo, informar quais são e a periodicidade da sua 
ocorrência. 

 X  Todo ano se faz o inventário 
patrimonial da unidade e da Pró-
Reitoria de Administração (PROAD). 

1.10-As delegações de autoridade e competência são 
acompanhadas de definições claras das responsabilidades? 

X    

2.Avaliação de Riscos Sim Não  NA* Observação DCS/PROAD 
2.1-Existe mecanismo para prever, para identificar e para reagir 
a eventos que possam afetar o sucesso dos processos de 
aquisição, em todas as suas fases? 
Se existente, informar e comprovar à AUDIN. 

 X   

2.2-Há prática de segregação de funções no desempenho das 
atividades no setor, de modo que nenhum servidor possa 
desempenhar, concomitante, atribuições, responsabilidades em 
atividades-chave de autorização, execução, 
atestação/aprovação, registro e revisão? 

X   Quem solicita, não compra; Quem 
compra, não recebe; quem recebe, 
não paga. 

2.3-Os riscos identificados são mensurados e classificados de 
modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar 
informações úteis à tomada de decisão?  

 X   

2.4-Há prazo-limite para cumprimento de tarefas dentro do fluxo 
das atividades do processo de compra e contratação? 

X   Os prazos determinados pela 
legislação em vigor. 

3.Atividades de Controle Sim Não NA* Observações  DCS/PROAD 

3.1-A Diretoria de Compras e Serviços utiliza Manuais internos 
ou check-list, aprovados e divulgados, para dar suporte às 
atividades próprias do setor? 
Se positivo, apresentar à AUDIN os Manuais, check list ou 
equivalentes. 

X    

3.2-O Setor dispõe de banco de dados sobre perfil de 
desempenho de empresas de modo a aferir cumprimento de 
proposta relacionado a prazo de entrega, qualidade do material, 
e demais condições da proposta/orçamento? 

 X   

3.3-Existe rotina para verificar prevenção de fraudes e conluios? 
Se existente, especificar. 

X    

3.4-O servidor em gozo de férias possui substituto designado e 
treinado para exercer as suas funções?  

X    

3.5-Existe acompanhamento constante das alterações na 
legislação pertinentes a atividades desempenhadas?  

X    

3.6-As etapas relacionadas aos processos de trabalho X    
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(aquisições de bens e serviços) são conferidas e 
supervisionadas por outro servidor ou dirigente?  
3.7-A PROAD/Diretoria de Compras e Serviços dispõe de 
controle manual ou eletrônico das informações sobre a 
disponibilidade/ orçamentária e financeira, incluindo informações 
atualizadas sobre a situação de cada contratação (planejada, 
licitada, contratada), sobre os valores empenhados, liquidados e 
pagos, e sobre a dotação disponível? 

X    

3.8-A PROAD ou a Diretoria de Compras e Serviços acompanha 
todas as fases do processo, de modo a identificar o tempo 
médio gasto em cada etapa do processo, assim como os 
obstáculos que possam impactar seu andamento regular?  

X   As Unidades responsáveis sabem 
onde ocorrem os “obstáculos” que 
atrasam o fluxo de processos. 

3.9-A PROAD dispõe de indicadores de gestão na área de 
licitações? 

 X   

3.10-A Unidade consulta o SICAF antes de cada pagamento a 
ser efetuado, verificando se mantém as condições de habilitação 
e executa os procedimentos previstos no art. 3º, §4º, da IN-SLTI 
4/2013 em caso de irregularidade? 

X   Obs.: essa atividade é da Diretoria 
de Finanças e Contabilidade. 

4.Informação e Comunicação Sim Não NA* Observações DCS/PROAD 
4.1-A informação relevante para o setor é devidamente 
identificada, documentada, armazenada e comunicada 
tempestivamente às pessoas adequadas? 

X   Eventualmente 

4.2-A informação disponível para as unidades internas e 
pessoas da Instituição é apropriada, tempestiva, atual, precisa e 
acessível?  

X   Eventualmente 

4.3-Existe a prática de socialização de conhecimento técnico 
entre os servidores do setor de compras, ao retornar de 
capacitação? 

X    

4.4-A informação (compras realizadas por modalidade, valor, 
empresas fornecedoras, etc) é disponibilizada em meio 
acessível aos órgãos de controle, ao cidadão e demais 
interessados? 

X    

5.Monitoramento Sim Não NA* Observações da DCS/PROAD 
5.1-Há instância da UFPA que realize a avaliação da validade e 
qualidade das atividades que são desenvolvidas pela Diretoria 
de Compras e Serviços? 
Se positivo, informar a instância e a periodicidade em que são 
realizadas as avaliações. 

 X   

 

Com base nas respostas apresentadas e nas informações prestadas em atendimento à 
Solicitação de Auditoria nº 1301/2016-AUDIN, foram comentados determinados aspectos do 
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controle interno da área sob exame. Comentários estes que se encontram na integra no 
RELATÓRIO Nº: 20160101.  
 

Achados de Auditoria 
 

1.   GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 
1.1 PROCESSOS DE DISPENSA E DE INEXIGIBILIDADE 
1.1.1 CONSTATAÇÃO 
Desconformidades em processos de dispensas realizadas nas seguintes unidades: 
 

a) Campus de Castanhal – Fato: análise de 7(sete) processos de dispensas de licitação realizadas pela 
Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Avaliação – CPGA do Campus Castanhal; 
Causa 
Insuficientes controles internos administrativos pela falta da prática de certificar a exatidão dos 
procedimentos durante o processo de aquisição de modo a detectar falhas e corrigi-las em tempo 
hábil.    
Manifestação da Unidade 
A Coordenação Geral do Campus Castanhal formulou à AUDIN/UFPA, por meio do Memorando nº 
160/2016, de 14/10/2016. 
 

Análise da Auditoria Interna 
A informação sobre disponibilidade de recurso constante dos processos, embora conste dos 
processos analisados pela AUDIN/UFPA, não contém expressamente o valor que estava disponível 
para a aquisição, o valor previsto da própria aquisição, e o saldo depois de deduzido o valor da 
provável compra. Desse modo, entende esta AUDIN que esses dados, quando expressos no processo 
facilitam o controle formal e visual dos recursos existentes e seus consequentes saldos. A PROAD 
poderá propor a complementação da informação de recurso, no padrão já utilizado pelos atuais 
agentes compradores, acrescido da representação por meio de uma simples tabela onde informe o 
valor disponível, o valor da aquisição e o saldo.  
Quanto à ausência de assinatura no formulário de consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores (SICAF) ou em outros documentos, quando existe campo reservado para essa 
assinatura, entende esta Auditoria Interna que referida assinatura do servidor responsável pela 
consulta deve ser aposta no documento. A assinatura, quando prevista no formulário, vincula o 
servidor à consulta e afasta eventual dúvida sobre a autoria dessa consulta; é um mecanismo de 
controle de autenticidade e de autoria. 
As assinaturas de servidor em documentos sob sua responsabilidade, constantes em processos, 
devem ser seguidas de identificação, conforme dispõe o art. 40 do Decreto nº 93.872/86, pois 
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enquanto esse dispositivo estiver vigente, deverá ser atendido pelos órgãos da administração pública 
federal: 

“Art. 40 A assinatura, firma ou rubrica em documentos e processos deverá ser seguida 
da repetição completa do nome do signatário e indicação da respectiva função ou 
cargo, por meio de carimbo, do qual constará, precedendo espaço destinado à data, e 
sigla da unidade na qual o servidor esteja exercendo suas funções ou cargo.”  

A Auditoria Interna acata as justificativas quanto à ausência de Notas de Empenho nos processos 
analisados, tendo em vista que as Notas de Empenho constam de processo exclusivo de pagamento, 
distinto e sucessivo ao processo de aquisição do material ou contratação do serviço. 
Quanto à numeração sequencial dos documentos que compõem o processo - coletados ou 
produzidos - consiste uma exigência normativa como forma de comprovar não só a evolução do 
trâmite do processo, mas a coerência, bem como a regularidade dos atos e fatos. Dispõe o subitem 
2.7.1 da Instrução Normativa nº 1.677/2015, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MPOG): 

“As folhas subsequentes serão numeradas, em ordem crescente, pelas unidades 
administrativas que as adicionarem, mediante carimbo específico, que deverá ser 
aposto no canto superior direito na frente da folha, em tamanho a ser definido pelo 
órgão ou entidade, sem prejuízo da informação registrada. ” 

O tema sobre numeração de páginas de processos, amplamente debatido no âmbito do Tribunal de 
Contas da União, já está pacificado no sentido de sua exigibilidade, conforme comandos de diversos 
julgados, dentre eles os Acórdãos nº 1762/2010-Plenário e nº 1778/2015-Plenário. 
 

b) Diretoria de Compras e Serviços da Pró-Reitoria de Administração – Fato: A Auditoria Interna analisou 
18(dezoito) processos de dispensa e inexigibilidades de licitação realizadas pela Diretoria de 
Compras e Serviços – DCS da Pró-Reitoria de Administração/Reitoria. 
Causa  
Insuficiente acompanhamento das fases do processo por quem de direito de modo a detectar 
eventuais falhas no curso do processo de compras para adotar, tempestivamente, medidas 
saneadoras.  
Manifestação da Diretoria de Compras e Serviços  
Por Meio do Memorando nº 153/2016-PROAD, de 16/11/2016. 
Análise da Auditoria Interna 
O Decreto nº 5.450/2005, mencionado pelo setor, regulamenta o pregão na forma eletrônica. O fato 
que está sendo analisado neste Relatório refere-se a processos de dispensa previstos no inciso II, art. 
24 da Lei nº 8.666/93; podendo ser utilizada, naturalmente, a lista de verificação recomendada no 
referido Decreto em processos de dispensa/inexigibilidade. 
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Entendemos que a assinatura, manual ou eletrônica, quando prevista em formulário ou documento 
público deve ser formalizada, ou seja, o servidor deve ali signar sua assinatura. Essa assinatura torna-
se elemento de controle e de proteção para o servidor que operou o sistema, realizou a consulta e 
pela qual se responsabiliza. Entretanto, se o campo da assinatura (naquele documento) está sendo 
inútil e sem eficácia, cabe à autoridade competente fazer uma avaliação sobre seu uso ou retirada do 
formulário/documento.  
A Unidade apresentou argumentos com base no Acórdão TCU nº 0964-14/12-Plenário, quanto ao 
pagamento de despesa, quando se encontravam vencidas as certidões de regularidade da empresa 
adjudicatária; tendo deliberado que “Verificada a irregular situação fiscal da contratada, incluindo a 
seguridade social, é vedada a retenção de pagamento por serviço já executado, ou fornecimento já 
entregue, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. ” 
Referida deliberação decorreu de consulta formulada pela Ministra de Estado da Saúde interina, Srª 
Márcia Aparecida do Amaral, em virtude do questionamento da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), sobre a possível divergência entre o Parecer da Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN) 401/2000 e a Decisão TCU 705/1994 – Plenário, referente ao pagamento a 
fornecedores em débito com o sistema da seguridade social que constem do Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf). 
Em que pese à permissão a partir dessa deliberação, entendemos, com a devida vênia, que impõe à 
Administração, no caso concreto, instruir o processo com as razões e circunstâncias motivadoras do 
pagamento em tais circunstâncias.  
Ressalte-se que, no presente caso analisado, as Certidões de regularidade perante as Receitas 
estadual e a municipal estavam com validade até 04/12/2013 e 21/11/2013, respectivamente, sendo 
que a Nota de Empenho, que corresponde ao contrato, foi emitida em 17/06/2016. 
Esta Auditoria Interna acata os demais argumentos e justificativas da Diretoria de Compras e Serviços. 
 

c) Instituto de Ciências da Saúde – Fato: Analisou 5 (cinco) processos de dispensas realizados pelo ICS. 
Causa 
Insuficientes controles internos administrativos devido a ausência de revisão contínua e tempestiva do 
processo de aquisição em todas as suas fases de modo a detectar eventuais inconsistências e corrigi-
las antes da conclusão do processo.   
 

Manifestação da Direção-Geral do Instituto de Ciências da Saúde 
A Direção-Geral do Instituto de Ciências da Saúde informou à AUDIN em folhas de despacho de 
07/11/2016 que: sobre a informação prévia da disponibilidade de recurso para fazer face à despesa, 
“será anexado aos processos o saldo orçamentário referente à data do empenho correspondente”; 
sobre a ausência de datas no campo próprio para assinaturas, “as datas serão inseridas em cada 
documento”; sobre a ausência de numeração em pontuais folhas do processo, “serão inclusas as 
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numerações”; em relação à emissão de nota de empenho quando (já) se encontrava extinta a validade 
do certificado do FGTS constante do processo, “a ordem bancária não é emitida pela Divisão de 
Gestão deste Instituto, mas iremos inserir o documento de regularidade do FGTS atual”. 
 

Informou, ainda, que a ausência de documento às folhas nº 5, apontada pela AUDIN/UFPA, teria 
decorrido de erro manual ao numerar o processo e que será corrigido; e que as folhas não numeradas 
pertencentes ao processo nº 23073.002192/2016-15 serão numeradas. 

 

Análise da Auditoria Interna 
A Auditoria Interna conhece da manifestação da Direção-Geral do Instituto de Ciências da Saúde, 
cujas regularizações serão objeto de verificação nas próximas ações desta AUDIN/UFPA.  
 

d) Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – Fato: A Auditoria Interna analisou dois processos de 
dispensas realizadas pela Coordenação Administrativa, Gestão e Avaliação – CPGA, pertencente à 
estrutura do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas- IFCH, tendo detectado determinadas 
inconsistências que foram objeto de expedição da Solicitação de Auditoria nº 0601/2016-AUDIN; 
Causa 
Insuficientes controles internos administrativos devido a ausência de revisão contínua e tempestiva do 
processo de aquisição em todas as suas fases de modo a detectar eventuais inconsistências e corrigi-
las antes da conclusão do processo.   
 

Manifestação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 
Por meio do Memorando nº 179/2016 a Direção-Geral do IFCH. 
Análise da Auditoria Interna 
Conforme disposto no § 2º, art. 4º do Decreto nº 5.450/2005 “nas hipóteses por dispensa, 
fundamentadas no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as unidades 
integrantes do SISG deverão adotar, preferencialmente, o sistema de cotação eletrônica, conforme 
disposto na legislação vigente. ” 
O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao expedir a Portaria nº 306/2001, ressaltou como 
fundamento legal, que a utilização da cotação eletrônica representa maior transparência nos 
processos de aquisição de bens de pequeno valor, reduz custos em função do aumento da 
competividade, e racionaliza procedimentos, devido maior agilidade do processo. 
O Tribunal de Contas da União recomendou a uma Instituição Federal de Ensino, por meio do Acórdão 
nº 914/2008-1ª Câmara, que adotasse providências visando à implantação da sistemática de cotação 
eletrônica nas aquisições realizadas por meio de dispensa de licitação com fulcro no inciso II, art. 4º, 
do Decreto 5.450/2005. De igual modo, expediu recomendação a um município sobre a necessidade 
de utilizar, como regra, a cotação eletrônica para aquisição de bens e serviços comuns, devendo 
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justificar no processo quando não for possível a utilização dessa modalidade (Acórdão nº 4.922/2012-
2ª Câmara). 
Desse modo, entende esta Auditoria Interna que a ausência do uso da cotação eletrônica requer de o 
agente comprador instruir, adequadamente o processo com as razões de justificativa para não 
utilização da modalidade recomendada pela norma vigente e pela jurisprudência. 
A ausência do registro das datas, ao assinar despachos, consiste em uma fragilidade do controle. Os 
registros das datas são necessários para a identificação do fluxo do processo, bem como aferir a 
regularidade do trâmite, ou, eventualmente, servir de base para propor medidas de melhoria dos 
fluxos.  
Quanto aos fatos das Nota de Empenho nºs. 2016NE802245 e 2016NE802246 terem sido emitidas nas 
data em que já estavam vencidas as certidões do FGTS e do Sistema de Seguridade Social 
constantes a Auditoria Interna aguarda manifestação da Diretoria de Finanças e 
Contabilidade/PROAD/UFPA. 
 

e) Instituto de Ciências da Saúde (ICS) – Fato: Em análise dos processos de dispensas realizadas pelo 
ICS, a Auditoria evidenciou aquisições de produtos da mesma natureza realizadas por intermédio de 
dispensas de licitação, extrapolando o limite estabelecido pelo art. 4, inciso II, da Lei nº 8.666/93, 
caracterizando fracionamento de despesa. 
Causa 
(Será definida pela AUDIN/UFPA após manifestação da Unidade) 
 

f) Campus Universitário do Marajó/Soure – Fato: A Auditoria evidenciou aquisições de produtos da 
mesma natureza realizadas por intermédio de dispensas de licitação, extrapolando o limite 
estabelecido pelo art. 4, inciso II, da Lei nº 8.666/93, caracterizando fracionamento de despesa, 
Causa 
(Será definida pela AUDIN/UFPA após manifestação da Unidade) 
 

Análise da Auditoria Interna 
O Tribunal de Contas da União tem se manifestado sobre a matéria, como pode ser constatado nas 
decisões constantes dos Acórdãos nº 1.084/2007-Plenário, nº 2.575/2009-Plenário, 1.620/2010-
Plenário, nº 4.279/2009-1ª Câmara, nº 834/2008-1ª Câmara, e nº 1.559/2008-2ª Câmara, dentre outros. 
 

De acordo com ensinamento constante da cartilha de Licitações e Contratos Administrativos – 
Perguntas e Respostas – publicada pela Secretaria Federal de Controle Interno, do Ministério da 
Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, 
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 “Fracionar a despesa consiste em dividir as contratações sem obedecer à modalidade 
cabível para o objeto como um todo, ou contratar diretamente, sem licitação, nos casos em 
que o procedimento é obrigatório. 
A Lei nº 8.666/1993, nos §§ 2º e § 5º, do art. 23, e nos incisos I e II, do art. 24, veda tal 
procedimento. 
A estimativa do valor que se pretende contratar, para efeito de enquadramento na 
modalidade licitatória adequada, sempre deverá ser feita observando-se a integralidade do 
objeto a ser contratado. 
Um dos fatores que pode levar o gestor público a fracionar a despesa é a falta de 
planejamento adequado sobre quantitativos físicos e valores financeiros na [...] contratação 
de determinado serviço ou compra de determinado produto. ” 

 
O professor Jessé Torres Pereira, em Comentários à Lei de Licitações e Contratações da 
Administração Pública, 8ª edição, afirma que “[...] a lei proíbe a contratação direta de compra de 
objeto que haja sido parcelado no propósito de fracionar seu valor global e com isto evitar-se a 
realização do procedimento seletivo, que seria obrigatório para a contratação da integralidade." 
Portanto, as necessidades de compras de materiais e de serviços da mesma natureza devem ser 
planejadas pela Administração para submeter-se à licitação na modalidade cabível de acordo com 
somatório do valor total; devendo promover uma licitação durante o exercício, em atendimento ao 
princípio da anualidade do orçamento público.  
Recomendações 
(Serão definidas pela AUDIN/UFPA no Relatório conclusivo após o recebimento das possíveis 
justificativas e esclarecimentos adicionais por parte dos dirigentes das Unidades objetos desta 
Auditoria de Acompanhamento de Gestão). 
 

                  Belém, 6 de dezembro de 2016. 
 
Equipe de Auditores: Idemar Rodrigues Ferreira, Celso Maia de Souza e Elinete de Lima Pinheiro.                                        
 
Relatório supervisionado e aprovado por: 

 
Angela Maria Rodrigues Santos 

Chefe da Unidade de Auditoria Interna 
 

4. – Auditoria de Acompanhamento de Gestão – Gestão de Pessoas - PROGEP -(Ação 4.1– 
PAINT 2016), como segue; 
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TIPO DE AUDITORIA: ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO 
EXERCÍCIO: 2016 
PROCESSO Nº: 23073.024583/2016-81 
RELATÓRIO Nº: 20160202 

 

Apresentação: 
Relatório apresenta o resultado dos trabalhos realizados em Processos de Nomeação, 
Concessão de Aposentadoria e Pensão, previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria 
Interna – PAINT 2016, sendo que os trabalhos foram desenvolvidos no período de 11 de outubro 
a 30 de dezembro de 2016. 
Introdução: 
Os trabalhos foram realizados em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao 
serviço público federal; não havendo limitação ou restrição voluntária aos trabalhos por parte de 
dirigentes desta Instituição Federal de Ensino. 
Porém, registre-se que a greve na UFPA, iniciada em 11/11/2016, impactou o cronograma dos 
trabalhos da AUDIN com retardo de procedimentos como entrega de documentos inclusive 
Solicitações de Auditoria, recebimento de documentos por setores da UFPA, manifestações de 
dirigentes sobre demandas da AUDIN, bem como restituição de documentos. 
Escopo do Trabalho: 
A AUDIN analisou, quanto à formalidade documental e procedimental, 15 (quinze) processos de 
admissão, 8 (oito) processos de aposentadoria e 10 (dez) de pensão, selecionados por 
amostragem pela Auditoria Interna, dentre os listados pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento e 
Gestão de Pessoal (PROGEP), iniciados ou não em 2016, concluídos até o dia 30/12/2016. Do 
total de 33 (trinta e três) processos supramencionados, todos foram processados pela PROGEP, 
melhor explicitado na integra do Relatório disponível na AUDIN. 
Entre os benefícios esperados desta auditoria de acompanhamento, podemos prever a melhoria 
da gestão dos processos, que deverá ser alcançada a partir das recomendações que serão 
formuladas ao final do Relatório. 
Nesta ação de controle, do tipo auditoria de acompanhamento de gestão, foram utilizadas como 
técnicas de auditoria, o exame documental em processos de admissão, aposentadoria e pensão 
e entrevista com dirigentes integrantes da PROGEP, através de Questionário de Avaliação de 
Controles Internos (QACI). 
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AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS DA GESTÃO:  
A avaliação dos controles internos administrativos foi realizada com foco nas atividades – 
quando, segundo as normas aplicáveis, os objetivos de auditoria são voltados para a avaliação 
das atividades de controle que incidem sobre determinados processos ou operações 
específicas, revisando seus objetivos-chave, identificando os riscos relacionados e avaliando a 
adequação e o funcionamento dos controles adotados para gerenciá-los.  
Desse modo para avaliar a consistência dos controles internos administrativos relacionados à 
área de Pessoal, foi utilizado o Questionário de Avaliação de Controles Internos (QACI) de acordo 
com a metodologia do The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO), visando obter a percepção do gestor quanto ao grau de atingimento dos objetivos 
operacionais. A aplicação do referido Questionário atende a recomendação constante do item 
9.1.19 do Acórdão TCU nº 1679/2015-Plenário, segundo o qual a Auditora Interna da UFPA deve 
realizar avaliação dos controles da gestão relacionados à seara de Pessoal. 
A AUDIN/UFPA encaminhou modelo do formulário do QACI à Pró-Reitora da PROGEP por meio 
da Solicitação de Auditoria nº 0202/2016, obtendo resposta (com destaque em itálico) conforme 
registro em fls. 4/6 do citado Relatório. 
A avaliação abordou os cinco componentes previstos no COSO I: ambiente de controle; 
avaliação de riscos; atividades de controle; informação e comunicação; e monitoramento. 
Questionário de Avaliação dos Controles Internos (QACI) 
1.Ambiente de Controle 1 2 3 4                     Observações 
1 - A PROGEP adota mecanismos de controles internos. X     
2 - Os controles internos são percebidos como essenciais na à 
consecução dos objetivos da PROGEP. 

  X   

3 - Os servidores conhecem suas responsabilidades, as 
atribuições do cargo que ocupam e a finalidade de suas 
atividades. 

   
X 

 

4 - Há manuais de procedimentos (ou equivalente) 
correspondentes às atividades. 

 X    

5 - Os manuais de procedimentos são avaliados periodicamente 
para mantê-los atualizados. 

 X    

6 - Os mecanismos gerais de controle instituídos pela Pró-
Reitoria são percebidos por todos os servidores. 

X     

7 - Os controles internos adotados contribuem para a 
consecução dos resultados planejados pela Pró-Reitoria. 

X     

8 - Os procedimentos e rotinas pertinentes à execução das   X   
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atividades da PROGEP estão adequadamente formalizados. 
9 - Os servidores das Unidades que compõem a PROGEP 
participam da elaboração dos procedimentos e das instruções 
operacionais. 

  X .  

10 - A Pró-Reitoria adota a política de realizar rodízio de 
funções. 

X     

11 - As delegações de autoridade e competência são 
acompanhadas de definições claras das responsabilidades. 

X     

12 - A força de trabalho é adequada para a realização das 
atividades da PROGEP 

  X   

13 - O escalonamento de férias na PROGEP é adequado.   X   
14 - Existe plano de capacitação (ou equivalente) adequado às 
necessidades da PROGEP. 

X     

15 - Os servidores que participam de eventos de capacitação 
repassam os ensinamentos como multiplicadores. 

X     

16 - São adotadas ações corretivas quando o servidor não age 
de acordo com suas responsabilidades, as atribuições do cargo 
que ocupam e a finalidade dos serviços. 

 X    

2.Avaliação de Riscos 1 2 3 4           Observações 
17 - A PROGEP adota diagnóstico de riscos (ou equivalente) de 
origem interna ou externa, envolvidos em seus processos 
estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de 
ocorrência e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

X     

18 - Os riscos e as oportunidades são identificados e tratados, 
de modo que suas implicações sejam igual e integralmente 
identificadas e o plano de ação seja formulado e cumprido.  

X     

19 - Os riscos identificados são mensurados e classificados de 
modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar 
informações úteis à tomada de decisão. 

X     

20 - Existem mecanismos para prever, para identificar e para 
reagir a eventos que possam afetar o alcance dos objetivos. 

 X    

21 - A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a 
identificar mudanças no perfil de risco da Pró-Reitoria 
ocasionadas por transformações nos ambientes interno e 
externo. 

X     

22 - As decisões de resposta ao risco são tomadas por quem 
tem competência para tal e, quando pertinente, são 
formalizadas. 

X     

23 - Na ocorrência de fraude e desvios, são adotadas as 
medidas tempestivas e adequadas para apuração de 

  X   
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responsabilidade. 

24 - Há definição de prazo-limite para cumprimento de tarefas 
dentro do fluxo de atividades. 

X     

3.Atividades de Controle 1 2 3 4            Observações 

25 - As Diretorias e Coordenações, integrantes da estrutura da 
PROGEP utilizam Manuais internos ou check-list, aprovados e 
divulgados, para dar suporte às atividades próprias do setor. 

  X   

26 - As atividades de controle são implementadas de maneira 
ponderada, consciente e consistente, considerando entre outras 
questões, a relação custo/benefício do controle. 

 X    

27 - Há normatização interna organizando a definição e divisão 
de tarefas e de responsabilidades de cada servidor. 

 X    

28 - As informações sigilosas, eventualmente tratadas no âmbito 
da atividade sob exame, tem recebido o tratamento previsto na 
política de segurança da UFPA. 

   X  

29 - Existe adequada segregação de funções nos processos e 
atividades da competência dos setores, de forma a evitar 
funções conflitantes exercidas por um mesmo servidor. 

 X    

30 - Existe acompanhamento constante das alterações na 
legislação pertinentes às atividades desempenhadas. 

  X   

31 - A PROGEP dispõe de instrumentos/rotinas de conformidade 
e de conferência que permitam se certificar de que os 
mecanismos de controle adotados são adequados. 

X     

32 - A PROGEP acompanha todas as fases dos processos das 
Diretorias e Coordenações de modo a identificar o tempo médio 
gasto em cada etapa do processo, assim como os obstáculos 
que possam impactar seu andamento regular. 

 X    

33- A PROGEP dispõe de indicadores de gestão que auxiliam a 
tomada de decisão. 

   X  

4.Informação e Comunicação 1 2 3 4 Observações 
34 - As informações relevantes são identificadas, capturadas, 
processadas e comunicadas aos titulares das Diretorias, 
Coordenações e aos demais servidores, de forma geral, em 
tempo hábil e de maneira prática.    

X     

35 - A PROGEP disponibiliza, de forma prática e tempestiva, as 
informações que lhe são solicitadas. 

  X   

36 - A PROGEP mantém controle adequado dos documentos 
recebidos e produzidos. 

  X   

37 - A informação disponível para as unidades internas e 
pessoas da Instituição é apropriada, tempestiva, atual, precisa e 
acessível. 

 X    
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38 - Os arquivos (banco de dados) são periodicamente 
revisados, atualizados e validados, no sentido de garantir a 
produção de informações adequadas e confiáveis. 

 X    

5.Monitoramento 1 2 3 4 Observações 
39 - O controle interno das atividades desempenhadas pelas 
Diretorias e Coordenações é constantemente monitorado para 
avaliar sua eficácia e qualidade. 

X     

40 - Nas avaliações, o controle interno dessas atividades é 
considerado adequado e efetivo. 

X     

41 - As deficiências de controle interno identificadas são 
reportadas tempestivamente ao nível gerencial competente (Pró-
Reitor da PROGEP) e adequadamente tratadas. 

X     

Com base nas respostas apresentadas e nas informações prestadas em atendimento à 
Solicitação de Auditoria nº 0202/2016-AUDIN, foram comentados determinados aspectos do 
controle interno da área sob exame. Comentários estes que se encontram na integra no 
RELATÓRIO Nº: 20160202. 
Achados de Auditoria 
1.   GESTÃO DE PESSOAS 
1.1 ATOS DE APOSENTADORIA, PENSÃO E ADMISSÃO DE PESSOAL. 
1.1.1 CONSTATAÇÃO 
Fato: 
Da análise de 8 (oito) processos de aposentadoria recebidos pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão 
de Pessoal, a Auditoria Interna constatou: 
 
UNIDADE/SETOR: PROGEP/ DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL/ Coordenadoria de Registro e Controle de 
Aposentadorias e Pensões 
EXERCÍCIO/PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA ANÁLISE: 2016 - de 11 de outubro a 30 de dezembro de 2016. 

Achado de auditoria 
Folhas Norma aplicável Observações 

Processo nº 23073.031405/2015-26 
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1- Não consta no processo em tela, a 
coletânea de portarias concernentes à 
concessão das Licenças para 
Tratamento de Saúde, a fim de 
comprovar o tempo total, se até 2 anos, 
do respectivo afastamento.  

Snº Art. 102, inciso VIII, alínea b e Art. 
186, §1º todos da Lei 8.112/90. 

A falta de tais portarias impacta na 
análise sobre a possibilidade de 
recebimento de possíveis benefícios, 
como é o caso do adicional de 
insalubridade, haja vista que segundo 
a Lei 8.112/90, em seu o art. 103: 
Contar-se-á apenas para efeito de 
aposentadoria e disponibilidade:   VII -
 o tempo de licença para tratamento 
da própria saúde que exceder o prazo 
a que se refere a alínea "b" do inciso 
VIII do art. 102. 

2- Consta nos autos do processo 
apenas cópia Portaria n° 4140/2015, 
que concede a prorrogação da Licença 
Saúde (fls. 03), sem a devida 
assinatura. 

03 Artigo 40, § 1° da Lei 9.784/99. Art. 40. § 1o Os atos do processo 
devem ser produzidos por escrito, em 
vernáculo, com a data e o local de sua 
realização e a assinatura da 
autoridade responsável. 

3- Não consta no Mapa de Serviço os 
períodos de licenças com os 
respectivos fundamentos legais. 

 

 

16 Art. 102, inciso VIII, alínea b.  Art. 102.  Além das ausências ao 
serviço previstas no art. 97, são 
considerados como de efetivo 
exercício os afastamentos em virtude 
de: 

VIII - licença: 

b) para tratamento da própria saúde, 
até o limite de vinte e quatro meses, 
cumulativo ao longo do tempo de 
serviço público prestado à União, em 
cargo de provimento efetivo; 

4- Ausência do computo, para o tempo 
de serviço, do período entre o 
levantamento das informações 
(22/12/2015) e a data de publicação da 
aposentadoria (30/12/2015). Fator este 
que impacta no tempo de serviço 
informado no Sistema SISAC, ou seja, 
ao invés de 20 anos, 10 meses e 26 
dias, deveria constar a soma de 20 
anos, 11 meses e 04 dias. 

16 

22 

Art. 6° da In n° 55/2007 TCU. Art. 6º A omissão de informações nos 
atos cadastrados no Sisac ou o 
lançamento incorreto dessas 
informações no Sistema poderão 
ensejar a aplicação da pena prevista 
no inciso II do art. 58 da Lei n.º 
8.443/1992 aos responsáveis, sem 
prejuízo de outras que se revelarem 
pertinentes, de ordem administrativa, 
civil ou penal. 

Processo nº 23073.013129/2016-03 
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1- Consta na ficha financeira da 
servidora o recebimento de vantagem 
oriunda de decisão judicial não 
transitada em julgado. 

   16   Porém, não consta nos autos a cópia 
da ação judicial que ampara o 
pagamento dessa vantagem. 

2- Consta na ficha financeira da 
servidora o Abono de Permanência. 

16 Art. 40, § 19. O servidor de que 
trata este artigo que tenha 
completado as exigências para 
aposentadoria voluntária 
estabelecidas no § 1º, III, a, e que 
opte por permanecer em atividade 
fará jus a um abono de 
permanência equivalente ao valor 
da sua contribuição previdenciária 
até completar as exigências para 
aposentadoria compulsória 
contidas no § 1º, II. EC n° 41/2003. 

Porém, não consta nos autos o Abono 
provisório da concessão, assinado e 
datado pela autoridade competente. 

Processo nº 23073.014484/2016-91 

1- Consta no processo que o servidor 
recebe vantagem oriunda de decisão 
judicial não transitada em julgado. 

12 

17 

 Porém, não consta nos autos a cópia 
da ação judicial que ampara o 
pagamento dessa vantagem. 

2- Consta nos autos apenas o 
Certificado de realização de Mestrado 
que data de 27/06/1984. 

    19 

     20 

 O servidor vem recebendo a RT desde 
a mencionada data, bem como foi 
deferido à aposentadoria com o 
respectivo adicional sem a 
apresentação do Diploma de 
Mestrado.  

3- Consta nos autos Ofício de nº 
504/2016, solicitando a apresentação 
do Diploma de Mestrado pelo servidor 
em um prazo de 60 dias após o seu 
recebimento em 25/07/2016 (Processo 
Administrativo 014484/2016-91). 
Observação: A folha não está 
numerada. 

     41  Art. 17.  Fica instituída a RT, devida ao 
docente integrante do Plano de 
Carreiras e Cargos de Magistério 
Federal em conformidade com a 
Carreira, cargo, classe, nível e 
titulação comprovada, nos valores e 
vigência estabelecidos no Anexo IV. 

Processo nº 23073.003559/2016-17 

1- Não consta no Mapa de tempo de 
con t r ibu i ção  a natureza jurídica 
dos respectivos tempos averbados. 

26 

39 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/Anexos/ANL12772-IV%20a%20VI..htm#anexoiv


RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – RAINT 2016 

 
 

23 

2- Não Consta nos autos o Abono 

provisório da concessão, assinado e 
datado pela autoridade competente. 

   

Processo nº 23073.008611/2003-55 e 23073-037317/2012-32 

1- São 2 autos processuais, onde um 
se trata da concessão de 
aposentadoria e outro de sua revisão 
no que tange a solicitação do adicional 
de insalubridade. O adicional foi 
deferido passando a integrar a 
aposentadoria do servidor. 

 

   

Processo nº 23073.000507/2016-81 

1- Não observadas desconformidades 
no processo. 

   

Processo n° 23073-000988/2016-24 

1- A servidora foi aposentada como 
“professor associado nível III”, porém 
no formulário da concessão de 
proventos informa que a mesma 
pertence ao “nível IV”.  

42  Ressalta-se que o respectivo 
formulário não está datado, sendo 
recomendável a correção do nível e 
colocação da data. 

2- A inconsistência supra, também, 
averígua-se no formulário de 
concessão de aposentadoria do SISAC, 
apesar da servidora receber os 
proventos respectivos ao nível III. 

50   

3- Após análise processual observou-
se que a servidora, cujo cargo exercido 
era de Dedicação Exclusiva, exercia, 
concomitantemente com a UFPA, a 
profissão de ‘pesquisador associado A” 
no Instituto Tecnológico Vale, durante o 
período de 04/03/2013 14/03/2013.  

12 à 
16 

 

 

30 

 O valor remuneratório referente ao 
período supra foi devolvido aos cofres 
públicos pela servidora. 

4- Isto posto, o processo de concessão 
de aposentadoria com proventos 
integrais interposto pela servidora 
sofreu análise da Procuradoria desta 
IFES, a qual se manifestou a favor de 

33 à 
36 

41 
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sua concessão, sendo, portanto, tal 
parecer homologado em 11/03/2016 
pelo Magnífico Reitor. 

 

Fato: 
Da análise de 10 (dez) processos de pensão recebidos pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de 
Pessoal, a Auditoria Interna constatou: 

UNIDADE/SETOR: PROGEP/ DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL/ Coordenadoria de Registro e Controle de Aposentadorias 
e Pensões 
EXERCÍCIO/PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA ANÁLISE: 2016 -  dias 11 de outubro a 30 de dezembro 

Achado de auditoria 
Folhas Norma aplicável Observações 

Processo nº 23073.006.034/2016-25 

1- O Ato concessório da pensão não foi datado e 
não consta a informação da publicação no DOU. 

30  . 

2 - No processo há páginas sem carimbo de em 
branco no seu verso, a partir da folha 31, contendo 
folha avulsa no mesmo. 

31 a 40 Art. 22, § 4º, da 
Lei nº 
9.784/1999 

 

Processo nº 23073.010.162/2016-73   - 

1 - O Ato concessório da pensão não foi datado. 51 

 

 

  

2- - No processo há páginas sem carimbo de em 
branco no seu verso das folhas 01, 02, 04 a 08 e 10 
a 20. 

01,02,04 a 
08 e 10 a 20 

 

  

Processo nº 23073.006.579/2016-31 

1 - O Ato concessório da pensão não foi datado. 28 -  

2- No processo há páginas sem carimbo de em 
branco no seu verso,  a partir da folha 30. 

  30 a 35 -  

Processo nº 23073.004.854/2016 -82 

1 - O Ato concessório da pensão não foi datado. 35 -  

2- - No processo há páginas sem carimbo de em 
branco no seu verso, das fls. 01 a 45, com exceção 
das fls. 03, 04, 06 a 09 e 12 a 14. 

  01 a 45 - 
 

Processo nº 23073.003.270/2016 -90 
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1 -– O Ato concessório da pensão não foi datado e 
falta a informação da publicação da Pensão no 
DOU. 

    36   

Processo nº 23073. 018.847/2016-68 

1 - O Ato concessório da pensão não foi datado. 27   
2- Há folhas não carimbadas com o carimbo 
“em branco”.  01 a 12 e 14   

Processo nº 23073. 017.093/2016-29 

1 - O Ato concessório da pensão não foi datado. 26 -  

2- No processo há páginas sem carimbo de em 
branco no seu verso.  

01 a 10   

Processo nº 23073. 014.029/2016-96 

1 – O Ato concessório da pensão não foi datado. 33 -  

2- As informações constantes no resultado da 
pesquisa ao TCU, não pertencem ao instituidor e 
nem a beneficiária da pensão em questão. 

46   

3- Cópia de documentos não conferidos com 
o original. 
 
 

14 a 16 Art. 22, § 3º, da 
Lei nº 

9.784/1999 

Necessidade de autenticação das 
cópias de documentos anexados ao 
processo para certificar a validade dos 
mesmos 

Processo nº 23073. 008.114/2016-15 

1 –O Ato concessório da pensão não foi datado 20 -  

2 – Na Ficha do SISAC, a data de nascimento da 
beneficiária foi informada errada. O correto é 
25.11.1943 

32   

3- - No processo há páginas sem carimbo de em 
branco no seu verso. 

09 e 10   

 
 
 
 

Processo nº 23073. 030.456/2015-31 

1 – O Ato concessório da pensão não foi datado, 
e não consta a informação da publicação no 
DOU. 

2 – Foi constatado pagamento indevido de 

54  Foi recomendado que fossem feito os ajustes financeiros para 
devolução ao Erário dos valores recebidos indevidamente e 
pagamento dos meses não recebidos pela beneficiária. 

Diligência atendida.  
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Pensão, relativo a valores de Anuênios  pagos a 
maior. 

3 – Não haviam sido pagos os meses de outubro 
e novembro de 2015, considerando que o óbito 
ocorreu em 03.10.2015. 
 

 

Fato: 
Da análise de 15 (quinze) processos de admissão recebidos pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão 
de Pessoal, a Auditoria Interna constatou: 
UNIDADE/SETOR:PROGEP/ DIRETORIA DE DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO/ Coordenadoria de Seleção e Admissão 
EXERCÍCIO/PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA ANÁLISE: 2016 -  de 11 de outubro a  30 de dezembro de 2016. 

Achado de auditoria 
Folhas Norma aplicável Observações 

Processo nº 23073.010995/2014-34 

1- Não consta a página inicial do edital de homologação do 
concurso. 

44 Art. 37 da 
Constituição 
Federal de 1988 e 
art. 2º da Lei nº 
9.784/1999. 

As informações no 
processo devem ser 
claras e precisas, em 
respeito aos princípios 
da legalidade e 
publicidade dos atos 
administrativos. 

2- Processo só possui ficha financeira (página não enumerada e 
rubricada), não constando a ficha funcional do SIAPE. 

 

47 - Documento necessário 
para verificar se o 
cadastro foi efetuado de 
forma correta. 

3- No processo há páginas não enumeradas e rubricadas, sem 
carimbo em branco a partir da folha 46 e com folha avulsa no 
mesmo. 

46 e 
seguintes. 

Art. 22, § 4º, da Lei 
nº 9.784/1999 

- 

4- Na ficha do SISAC houve equivoco no cadastramento do sexo 
do servidor. 

 

51 - - 

 

Processo nº 23073.006523/2016-87 

1- Não há cópia de Portarias do MPOG e MEC autorizando o 
provimento do cargo ou origem da vaga. 

- - Verificar a necessidade 
de anexar este 
documento ao processo. 

2- Processo só possui ficha financeira, não constando a ficha 38 - Documento necessário 
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funcional do SIAPE. 

 

para verificar se o 
cadastro foi efetuado de 
forma correta. 

3- Falta conferir com o original os documentos.  20 e 22 Art. 22, § 3º, da Lei 
nº 9.784/1999 

Necessidade de 
autenticação das cópias 
de documentos 
anexados ao processo 
para certificar a validade 
dos mesmos. 

4- Há folhas não carimbadas com o carimbo “em branco” e folha 
avulsa no processo. 

37 e 
seguintes 

- - 

Processo nº 23073.011159/2016-77 

1- Não consta a página inicial do edital de homologação do 
concurso. 

43 Art. 37 da 
Constituição 

Federal de 1988 e 
art. 2º da Lei nº 

9.784/1999 

As informações no 
processo devem ser 
claras e precisas, em 
respeito aos princípios 
da legalidade e 
publicidade dos atos 
administrativos. 

2- Não localizado processo de nomeação do 1º colocado e nem 
documento de desistência da vaga. 

- Art. 5º, XXXIII, art. 
37, II, § 3º e art. 
216, § 2º da 
CF/1988; Lei nº 
12.527/2011 e 
Decreto nº 
7.724/2012 

Necessidade de dar 
maior transparência aos 
atos do processo 
administrativo. 

3- o cadastro no SISAC extrapolou o prazo de 60 (sessenta) dias 
previstos na legislação. 

52 Art.7º, II, da IN 
TCU nº 55/2007. 

- 

4- No processo há páginas não enumeradas e rubricadas, sem 
carimbo em branco a partir da folha 45 e com folha avulsa no 
mesmo. 

45 e 
seguintes 

Art. 22, § 4º, da Lei 
nº 9.784/1999. 

- 

Processo nº 23073. 008772/2016-15 

1- Não há cópia de Portarias do MPOG e MEC autorizando o 
provimento do cargo ou origem da vaga. 

 

 

- - Verificar a necessidade 
de anexar este 
documento ao processo. 

2- Falta conferir o documento com o original. 21 Art. 22, § 3º, da Lei Necessidade de 
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 nº 9.784/1999. autenticação das cópias 
de documentos 
anexados ao processo 
para certificar a validade 
dos mesmos. 

3- Processo só possui ficha financeira, não constando a 
ficha funcional do SIAPE. 

48 - Documento necessário 
para verificar se o 
cadastro foi efetuado de 
forma correta. 

4- Há folhas não carimbadas com o carimbo “em branco” e 
folha avulsa no processo. 
 
 

47 - - 

Processo nº 23073. 009084/2016-64 

2- o cadastro no SISAC extrapolou o prazo de 60 (sessenta) dias 
previstos na legislação. 

 

 

45 

Art.7º, II, da IN 
TCU nº 55/2007. 

- 

3- Processo só possui ficha financeira, não constando a ficha 
funcional do SIAPE. 

43 

- Documento necessário 
para verificar se o 
cadastro foi efetuado de 
forma correta. 

4- No processo há páginas não enumeradas e rubricadas, sem 
carimbo em branco a partir da folha 43 e com folha avulsa no 
mesmo. 

43 e 
seguintes 

Art. 22, § 4º, da Lei 
nº 9.784/1999. - 

Processo nº 23073. 008347/2016-18 

1- RG da interessada possui assinatura incompatível com 
os formulários assinados pela mesma, além do mais é 
documento antigo, com foto que dificulta a identificação da 
servidora.  

30 - 

Recomenda-se, em 
casos de dúvida 
quanto à 
identidade da 
pessoa, a 
apresentação do 
documento 
atualizado, com o 
intuito de evitar 
fraudes. 

 

2-  Processo só possui ficha financeira, não constando a ficha 55 - Documento necessário 
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funcional do SIAPE. para verificar se o 
cadastro foi efetuado de 
forma correta. 

Processo nº 23073. 010511/2016-57 

1- Não consta a página inicial do edital de homologação do 
concurso. 

41 Art. 37 da 
Constituição 

Federal de 1988 e 
art. 2º da Lei nº 

9.784/1999. 

As informações no 
processo devem ser 
claras e precisas, em 
respeito aos princípios 
da legalidade e 
publicidade dos atos 
administrativos. 

2- o cadastro no SISAC extrapolou o prazo de 60 (sessenta) dias 
previstos na legislação. 

 

 

46 

Art.7º, II, da IN 
TCU nº 55/2007. 

- 

3-  Processo só possui ficha financeira (fl. 44, não enumerada), 
não constando a ficha funcional do SIAPE. 

 

44 - Documento necessário 
para verificar se o 
cadastro foi efetuado de 
forma correta. 

4- Cópia de documento não conferido com o original. 

31 Art. 22, § 3º, da Lei 
nº 9.784/1999. 

Necessidade de 
autenticação das cópias 

de documentos 
anexados ao processo 

para certificar a validade 
dos mesmos. 

5- No processo há páginas não enumeradas e rubricadas, sem 
carimbo “em branco” a partir da folha 43. 

 

43 e 
seguintes. 

Art. 22, § 4º, da Lei 
nº 9.784/1999. - 

Processo nº 23073. 013689/2016-50 

1- Não consta a página inicial do edital de homologação do 
concurso. 

42 Art. 37 da 
Constituição 

Federal de 1988 e 
art. 2º da Lei nº 

9.784/1999. 

As informações no 
processo devem ser 
claras e precisas, em 
respeito aos princípios 
da legalidade e 
publicidade dos atos 
administrativos. 

2- Não localizado processo de nomeação do 2º colocado e nem - Art. 5º, XXXIII, art. Necessidade de dar 
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documento de desistência da vaga. 37, II, § 3º e art. 
216, § 2º da 
CF/1988; Lei nº 
12.527/2011 e 
Decreto nº 
7.724/2012. 

maior transparência aos 
atos do processo 
administrativo. 

3- Cópia de documentos não conferidos com o original. 
 
 
 
 

24/26 Art. 22, § 3º, da Lei 
nº 9.784/1999. 

Necessidade de 
autenticação das cópias 

de documentos 
anexados ao processo 

para certificar a validade 
dos mesmos. 

4-  Processo só possui ficha financeira (fl. 45), não constando a 
ficha funcional do SIAPE. 

 

45 - Documento necessário 
para verificar se o 
cadastro foi efetuado de 
forma correta. 

Processo nº 23073. 006977/2016-58 

1-  Processo só possui ficha financeira (fl. 39), não constando a 
ficha funcional do SIAPE. 

 

39 - Documento necessário 
para verificar se o 
cadastro foi efetuado de 
forma correta. 

2- Informação de remuneração do SISAC (fl. 40) encontra-se em 
desacordo com o edital (fl 34), pois a servidora foi nomeada 
para o regime de 40 h e não em regime de Dedicação Exclusiva. 

 

34 e 40 - - 

3- Há Folhas não carimbadas com o carimbo “em branco” a 
partir da página 38 e folha avulsa no processo. 

 

 

38 e 
seguintes. 

- - 

Processo nº 23073. 009397/2016-12 

1- Não consta a página inicial do edital de homologação do 
concurso. 

39 Art. 37 da 
Constituição 

Federal de 1988 e 
art. 2º da Lei nº 

9.784/1999. 

As informações no 
processo devem ser 
claras e precisas, em 
respeito aos princípios 
da legalidade e 
publicidade dos atos 
administrativos. 

2- cópia de documento não conferida com o original. 22 Art. 22, § 3º, da Lei Necessidade de 
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nº 9.784/1999. autenticação das cópias 
de documentos 

anexados ao processo 
para certificar a validade 

dos mesmos. 

3- o cadastro no SISAC extrapolou o prazo de 60 (sessenta) dias 
previstos na legislação. 

 

 

45 

Art.7º, II,  da IN 
TCU nº 55/2007. 

- 

4- Há Folhas não carimbadas com o carimbo “em branco” a 
partir da página 42. 

 

42 e 
seguintes. 

- - 

Processo nº 23073. 010029/2016-17 

1- Não consta a página inicial do edital de homologação do 
concurso. 

40 Art. 37 da 
Constituição 

Federal de 1988 e 
art. 2º da Lei nº 

9.784/1999. 

As informações no 
processo devem ser 
claras e precisas, em 
respeito aos princípios 
da legalidade e 
publicidade dos atos 
administrativos. 

2- Cópias de documentos não conferidos com o original. 22/23 Art. 22, § 3º, da Lei 
nº 9.784/1999. 

Necessidade de 
autenticação das cópias 
de documentos 
anexados ao processo 
para certificar a validade 
dos mesmos. 

3- o cadastro no SISAC extrapolou o prazo de 60 (sessenta) dias 
previstos na legislação. 

 

 

45 

Art.7º, II,  da IN 
TCU nº 55/2007. 

- 

4-  Processo só possui ficha financeira (fl. 43, não enumerada), 
não constando a ficha funcional do SIAPE. 

 

43 - Documento necessário 
para verificar se o 
cadastro foi efetuado de 
forma correta. 

5- Ausência de páginas devidamente enumeradas e rubricadas, 
sem carimbo “em branco” a partir da folha 42 e folha avulsa no 
processo. 

42 e 
seguintes. 

Art. 22, § 4º, da Lei 
nº 9.784/1999. - 
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Processo nº 23073. 010756/2015-01; 004761/2016-58 e 022624/2016-03 

1- o cadastro no SISAC extrapolou o prazo de 60 (sessenta) dias 
previstos na legislação (processo nº 010756/2015-01). 

 

 

27 

Art.7º, II,  da IN 
TCU nº 55/2007. 

- 

2- Encaminhamento de processo feito por estagiário da 
PROPLAN (processo nº 004761/2016-58). 

06 

 Recomendação de 
encaminhamento de 
processos por servidor 
efetivo do órgão, com 
identificação e matrícula 
SIAPE. 

3- Processo nº 010756/2015-01 só possui ficha financeira, não 
constando a ficha funcional do SIAPE. 

 

25 - Documento necessário 
para verificar se o 
cadastro foi efetuado de 
forma correta. 

4- Há Folhas não carimbadas com o carimbo “em branco” a 
partir da página 24 do processo nº 010756/2015-01 e em todos 
os anexos e folha avulsa no citado processo. 

 

24 e 
seguintes. 

- - 

5- Distrato anexo ao processo nº 022624/2016-03, fl. 03, com 
data de 06/09/16 e, até o momento, sem assinatura da 
interessada. 

 

03 - - 

Processo nº 23073. 032736/2015-83; 024989/2015-83; 028761/2015-62 e 030609/2015-40 

1- Processo nº 032736/2015-83 só possui ficha financeira, não 
constando a ficha funcional do SIAPE. 

 

40 - Documento necessário 
para verificar se o 
cadastro foi efetuado de 
forma correta. 

2- Há Folhas não carimbadas com o carimbo “em branco” em 
todo o processo de admissão (processo nº 032736/2015-83) e 
em todos os anexos e folha avulsa no processo de admissão. 

 

- - - 

3- Aproveitamento de concurso da UNIFESSPA para UFPA, em 
desacordo com Acórdão 4623/2015 TCU - 1ª – Câmara – uma 
vez que a localidade em que teve exercício o servidor não é a 

- Acórdão 
4623/2015 TCU - 
1ª – Câmara 

- 
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mesma localidade em que tiverem exercício os servidores do 
órgão promotor do certame – Orientação Jurisprudencial nº 252 
da SBDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho, não observado, 
também, o princípio constitucional da Isonomia, uma vez que 
possíveis candidatos residentes em Belém, tal como o candidato 
(fl. 23), que tivessem interesse em prestar o citado concurso e 
soubessem da possibilidade de aproveitamento no próprio 
município em que residem poderiam ter se candidatado ao 
mesmo. Além disso, nenhum dos parâmetros utilizados, inclusive 
localizações geográficas do IBGE consideram que Marabá e 
Belém pertencem à mesma localidade, observando, ainda, que 
um município é a menor unidade político-administrativa admitida 
em nosso ordenamento jurídico, razão pela qual se entende o 
conceito de localidade como nada menos do que isso. 
Cabe ponderar que, em que pesem pertencentes ao mesmo 
Estado, devem ser observadas as peculiaridades da região e 
extensão territorial do Estado do Pará. Nesse sentido, os 
municípios de Marabá e Belém não possuem sequer 
proximidade geográfica, pois estão a aproximadamente 441,13 
Km de distância, em linha reta, porém de condução são 685 Km 
e, em média, 8 h e 27 m de viagem 
(fonte:http://br.distanciacidades.com/distancia-de-maraba-a-
belem-para, acesso em; 27 out. 16). 
Ainda para reiterar, o município de Marabá está inserido dentro 
da mesorregião do sudeste paraense, enquanto que o município 
de Belém está inserido na mesorregião metropolitana de Belém. 
(fonte: http://www.baixarmapas.com.br/mapa-de-mesorregioes-
do-para/, acesso em 31 out. 16 e 
http://www.baixarmapas.com.br/mapa-do-para/, acesso em 31 
out. 16). 
 
 

Orientação 
Jurisprudencial nº 
252 da SBDI-1 do 
Tribunal Superior 
do Trabalho. 

Processo nº 23073. 010135/2015-10, 0022064/2015-06 e 005210/2016-10 

1- Processo nº 022064/2015-06 só possui ficha financeira, não 
constando a ficha funcional do SIAPE. 

 

26 - Documento necessário 
para verificar se o 
cadastro foi efetuado de 
forma correta. 

2- Há Folhas não carimbadas com o carimbo “em branco” em 
todo o processo de admissão (processo nº 022064/2015-06) e 
em todos os anexos. 

 

- - - 

http://www.baixarmapas.com.br/mapa-de-mesorregioes-do-para/
http://www.baixarmapas.com.br/mapa-de-mesorregioes-do-para/
http://www.baixarmapas.com.br/mapa-do-para/
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3- Encaminhamento de processo feito por estagiário da 
PROPLAN (fl. 10 do processo nº 010135/2015-10 e fl. 05 do 
processo nº 005210/2016-10). 

05 e 10 - Recomendação de 
encaminhamento de 
processos por servidor 
efetivo do órgão, com 
identificação e matrícula 
SIAPE. 

4- Cópias de documentos não conferidos com os originais 
no processo nº 022064/2015-06. 
 
 
 
 

15/16 Art. 22, § 3º, da Lei 
nº 9.784/1999. 

Necessidade de 
autenticação das cópias 
de documentos 
anexados ao processo 
para certificar a validade 
dos mesmos. 

Processo nº 23073. 008348/2016-62 
1- Cópias de documentos não conferidos com os originais. 
 
 
 

19 e 21 Art. 22, § 3º, da Lei 
nº 9.784/1999. 

Necessidade de 
autenticação das cópias 
de documentos 
anexados ao processo 
para certificar a validade 
dos mesmos. 

2-  Processo só possui ficha financeira, não constando a ficha 
funcional do SIAPE. 

 

33 - Documento necessário 
para verificar se o 
cadastro foi efetuado de 
forma correta. 

3- Há Folhas não carimbadas com o carimbo “em branco” a 
partir da página 32 e folha avulsa no processo. 

 

- - - 

 

Causa 
Insuficientes controles internos administrativos pela falta da prática de certificar a exatidão dos procedimentos 
durante os processos de aposentadoria, pensão e admissão de modo a detectar falhas e corrigi-las em tempo 
hábil.    
 

Análise da Auditoria Interna - Em fase de conclusão. 
 

Recomendações 
Serão definidas pela AUDIN/UFPA no Relatório conclusivo, após o recebimento das possíveis justificativas e 
esclarecimentos adicionais por parte dos dirigentes das Unidades objetos desta Auditoria de 
Acompanhamento de Gestão. 
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             Belém, 31 de janeiro de 2017. 
 
Equipe de Auditores: Sonia Rabelo, Lília Góes e Clara Souza. 

 

Relatório supervisionado e aprovado por: 
 

Angela Maria Rodrigues Santos 
Chefe da Unidade de Auditoria Interna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Considerações Finais: 
Considerando o contexto operacional devido aos eventos ocorridos tais como: Greve e 
Ocupação dos Estudantes as atividades da AUDIN no exercício financeiro de 2016 na UFPA 
também realizou outras atividades como segue; 

1. Exarou opinião sobre o Relatório de Gestão 2015,  

2. Elaborou o PAINT 2017, aguardando aprovação do CONSUN. 

3. Prestou apoio aos Analistas de Finanças e Controle – CGU e aos Auditores do Tribunal 
de Contas da União. 

4. Ressaltamos que todas as comunicações, diligências, solicitações de auditorias, 
solicitação de diligência e relatórios de auditorias emanadas da Controladoria da União 
no Pará - (CGU-PA), encaminhadas à AUDIN, tiveram o devido encaminhamento interno 
junto às Unidades da UFPA, porém nem todas as unidades apresentaram suas 



RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – RAINT 2016 

 
 

36 

justificativas e ou esclarecimentos, que culminará assim mais uma vez em restrição por 
parte dos órgãos de controle.  

 

Belém, 31 de janeiro de 2017. 

 

 
Angela Maria Rodrigues Santos 

Coordenadora – AUDIN 
Port. 2823/200 


