
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

  

Ano V  -   Nº 263 
05 de novembro de 2021 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL  

DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 
 

REITORIA: 
 
Roque do Nascimento Albuquerque 
Reitor 
 
Claudia Ramos Carioca 
Vice-Reitora  
 
Joaquim Torres Filho 
Chefe de Gabinete 
 
PRÓ-REITORIAS 
 
Antônio Célio Ferreira dos Santos 
Pró-Reitor de Planejamento 
 
Artemisa Candé Monteiro 
Pró-Reitora de Relações Institucionais e 
Internacionais 
 
Fátima Maria Araujo Bertini 
Pró-Reitora de Extensão, Arte e Cultura 
 
Geranilde Costa e Silva 
Pró-Reitora de Graduação 
 
Larissa Deadame de Figueiredo Nicolete 
Pró-Reitor de Políticas Afirmativas e Estudantis 
 
José Olavo da Silva Garantizado Junior 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
 
Rosalina Semedo de Andrade Tavares  
Pró-Reitora de Administração 
 
UNIDADES ACADÊMICAS 
 
Antônio Manoel Ribeiro de Almeida 
Diretor do Instituto de Educação a Distância 
 
Carlos Henrique Lopes Pinheiro 
Diretor do Instituto de Humanidades 
 
Maria Cristiane Martins de Souza  
Diretora do Instituto de Engenharias e 
Desenvolvimento Sustentável  
 
Jober Fernando Sobczak  
Diretor do Instituto de Ciências Exatas e da 
Natureza 
 
 
 

Léia Cruz de Menezes Rodrigues 
Diretora do Instituto de Linguagens e 
Literaturas 
 
Lucas Nunes da Luz 
Diretor do Instituto de Desenvolvimento Rural 
 
Pedro Acosta Leyva 
Diretor do Instituto de Humanidades e Letras – 
BA 
 
José Weyne de Freitas Sousa. 
Diretor do Instituto de Ciências Sociais 
Aplicadas 
 
Thiago Moura de Araújo 
Diretor do Instituto de Ciências da Saúde  
 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
George Gondim Gomes 
Corregedor 
 
Antonio Adriano Semião Nascimento 
Superintendente de Gestão de Pessoas 
 
Gleydson Rodrigues Santos 
Diretor do Sistema de Bibliotecas 
 
Maira Cristina Amorin 
Auditora Chefe 
 
Mônica Saraiva Almeida 
Ouvidora 
 
Giancarlo Cardoso Vecchia 
Diretor de Tecnologia da Informação 
 
Emmanuel Nogueira Ribeiro 
Coordenador de Comunicação 
 
Mirian Sumica Carneiro Reis 
Diretora do Campus dos Malês 
 
Francisco William Coelho Bezerra  
Chefe da Secretaria de Governança, Integridade 
e Transparência. 
 
PROCURADORIA FEDERAL  
 
Alex Barbosa Caldeira 
Procurador-Chefe



 
O Boletim de Serviço da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) é 
um veículo de comunicação oficial interna, destinado a dar publicidade aos atos e procedimentos 
formais da Instituição. 
 
 
Referências: 
 

 Lei nº 4.965, de 05 de maio de 1966 – Dispõe sobre a publicação dos atos relativos aos servidores 
públicos e dá outras providências. 
 

 Portaria GR nº 175, de 06 de março de 2017 – Dispõe sobre a criação do Boletim de Serviço da 
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Edição e publicação 

Assessoria de Comunicação 
boletimdeservico@unilab.edu.br | (85) 3332.6154 

 
 



SUMÁRIO 
 
 

REITORIA .................................................................................................................05 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS..........................................................84 

 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 

 

Boletim de Serviço da Unilab | Ano III – Nº 56 |27 de agosto de 2019 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 
REITORIA 
 



29/10/2021 16:25 SEI/UNILAB - 0357926 - Portaria - Reitoria

https://sei.unilab.edu.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=408596&infra_sistem… 1/18

  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 373, DE 29 DE OUTUBRO DE 2021

  

Dispõe sobre a atualização nos
procedimentos para afastamento da sede e
do País e concessão de diárias e passagens
em viagens nacionais e internacionais, no
interesse da Administração, no âmbito da
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira - Unilab.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA - UNILAB, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho de
2010, publicada no DOU de 21 de julho de 2010, e o Decreto Presidencial de 05 de maio de 2021,
publicado no DOU de 06 de maio de 2021, Edição: 84, Seção 2, Página 1; 

Considerando o disposto nos arts. 58 e 59 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, no
Decreto nº 1.387, de 7 de fevereiro de 1995, no Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006, no
Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019 e, no que couber, o disposto na Portaria MEC nº 204, de 6
de fevereiro de 2020;

Considerando o que consta no processo 23282.400041/2020-31, resolve:

 

 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

Art. 1º Esta Portaria regulamenta, no âmbito da Unilab, os procedimentos rela�vos à
autorização de afastamento da sede e do País e à concessão de diárias e passagens, nacionais e
internacionais, realizados no interesse da Administração Pública.

 

CAPÍTULO II

SISTEMA

 

Art. 2º Todas as viagens, no interesse da Administração, devem ser registradas no Sistema
de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, mesmo nos casos de afastamento sem ônus ou com ônus
limitado.
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Parágrafo único. A operacionalização do SCDP será realizada por servidores da Unilab
formalmente designados, sendo permi�da, em casos excepcionais, a atuação de terceirizados apenas no
perfil de solicitante de viagem, sob a autorização expressa do �tular da unidade solicitante, devendo-se
observar a existência de previsão para a execução de tal a�vidade.

 

Art. 3º Qualquer demanda referente a cadastro ou exclusão de usuários, alteração de perfil
ou atualização de dados cadastrais no SCDP deverá ser dirigida ao setor de diárias e passagens pelas
unidades solicitantes, com o envio dos atos legais, se for o caso.

 

§ 1º As solicitações deverão ser encaminhadas ao setor de diárias e passagens, conforme
formulário "Solicitação de Cadastro no SCDP", via Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

 

§ 2º Para autorização de que trata o parágrafo único do art. 2º, além do formulário de
solicitação de cadastro, a autoridade máxima da unidade solicitante deverá encaminhar o formulário
"Termo de Responsabilidade de Acesso ao SCDP" devidamente preenchido ao setor de diárias e
passagens, via SEI.

 

Art. 4º A tramitação rela�va aos processos des�nados à concessão de diárias e à emissão
de passagens ocorrerá por meio de dois sistemas dis�ntos: o SEI e o SCDP. As solicitações em ambos os
sistemas devem iden�ficar claramente a finalidade pública da a�vidade, a relevância da missão e da
par�cipação do proposto.

 

CAPÍTULO III

DEFINIÇÕES

 

Art. 5º Para fins desta Portaria, consideram-se:

 

I - proposta de concessão de diárias e passagens - PCDP: proposta cadastrada no SCDP, em
que deverão constar os dados do proposto, as informações do deslocamento, as jus�fica�vas da missão,
os documentos comprobatórios da demanda e os dados financeiros;

 

II - proposto: aquele que realizará o afastamento a serviço, nacional ou internacional, no
interesse da Administração Pública, o qual se responsabilizará pela fidelidade das informações fornecidas;

 

III - solicitante de viagem: servidor designado, no âmbito de cada unidade solicitante,
responsável pela conferência e inclusão no SCDP de todas as informações rela�vas ao cadastramento da
solicitação, da alteração, do cancelamento, da antecipação, da prorrogação, da complementação e da
prestação de contas da viagem;

 

IV - solicitante de passagem: servidor responsável por realizar a cotação de preços,
conforme as jus�fica�vas e demandas do solicitante de viagem, de voos nacionais e internacionais, bem
como efetuar a reserva de passagem em conformidade com a legislação, encaminhar para aprovação
superior e acompanhar a emissão do(s) bilhete(s);
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V - proponente: responsável pela avaliação da indicação do proposto e da per�nência da
missão, bem como pela ponderação da análise de custo-bene�cio e aprovação tanto da viagem quanto
da prestação de contas no SCDP;

 

VI - autoridade superior: autoridade responsável pela aprovação das viagens que
apresentam algum �po de restrição;

 

VII - ministro/dirigente: autoridade responsável pela aprovação das viagens internacionais;

 

VIII - ordenador de despesas: autoridade nomeada como tal, inves�da de competência
legal para autorizar ou rejeitar a emissão de empenho e o pagamento da despesa prevista na PCDP, em
conformidade com a legislação e as aprovações superiores; e

 

IX - viagem urgente: solicitação encaminhada fora do prazo regimental necessário para
garan�r que a reserva dos trechos e a solicitação de diárias no SCDP ocorra com antecedência mínima de
15 (quinze) dias da data de par�da.

 

Art. 6º Devem ser considerados, sem prejuízo dos demais definidos no SCDP, os seguintes
perfis de propostos:

 

I - servidor: pessoa legalmente inves�da em cargo público em exercício na Unilab;

 

II - servidor convidado: pessoa legalmente inves�da em cargo público em exercício em
outro órgão do Poder Execu�vo federal;

 

III - colaborador eventual: pessoa �sica sem vínculo com a Administração Pública que lhe
presta algum �po de serviço, em caráter eventual e sem remuneração, fazendo jus, quando cabível, ao
recebimento de passagens e diárias, para gastos com transporte e estada que assumir em decorrência do
serviço desempenhado, sem qualquer caráter emprega�cio;

 

IV - servidor de outros poderes ou esferas - SEPE: servidor público não integrante do Poder
Execu�vo federal, podendo ser ocupante de cargo ou emprego público na administração direta ou
indireta dos demais Poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive integrantes
dos quadros de suas agências, autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia
mista;

 

V - não servidor/outros: pessoa sem vínculo com a Administração Pública ou sem CPF.
Abrange estrangeiros, indígenas e outros com respaldo legal; e

 

VI - não servidor/dependente: dependente legal de servidor público em processo de
remoção com direito à passagem.

 

CAPÍTULO IV

FLUXO
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Art. 7º A autorização de afastamento e a concessão de diárias e passagens para
servidores legalmente inves�dos em cargo público em exercício na Unilab observará as seguintes etapas:

 

I - para deslocamentos dentro do território nacional:

 

a) solicitação de autorização para afastamento: no SEI, o proposto encaminha pedido
jus�ficado de afastamento no País para manifestação da chefia imediata e ciência da chefia da macro
unidade, no �po de processo "Pessoal: Afastamento no País";

 

b) análise de conformidade: a área técnica competente de gestão de pessoas realiza os
procedimentos internos de análise;

 

c) manifestação sobre o afastamento: a autoridade responsável de gestão de pessoas
manifesta-se sobre o afastamento;

 

d) análise de conformidade: o setor de diárias e passagens realiza os procedimentos
internos de análise da documentação rela�va à solicitação de diárias e passagens;

 

e) análise preliminar de admissibilidade: a Pró-Reitoria de Administração realiza a análise
preliminar de admissibilidade do deslocamento;

 

f) cadastramento da viagem: no SCDP, o solicitante de viagem realiza o cadastro da PCDP;

 

g) reserva de passagem, se for o caso: o solicitante de passagem faz a reserva dos trechos;

 

h) aprovação do proponente: o proponente faz a análise do custo-bene�cio e da
per�nência da missão, e, caso concorde, aprova a PCDP;

 

i) aprovação da autoridade superior, se for o caso: a autoridade superior autoriza a
situação de exceção da PCDP;

 

j) aprovação de despesas: o ordenador de despesas aprova a despesa detalhada na PCDP;

 

k) emissão do(s) bilhete(s): efetua-se a emissão do(s) bilhete(s);

 

l) execução financeira: os devidos pagamentos são realizados;

 

m) prestação de contas: no SEI, logo após a viagem, o proposto realiza a prestação de
contas da viagem;

 



29/10/2021 16:25 SEI/UNILAB - 0357926 - Portaria - Reitoria

https://sei.unilab.edu.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=408596&infra_sistem… 5/18

n) análise de conformidade: o setor de diárias e passagens realiza os procedimentos
internos de análise;

 

o) cadastramento da prestação de contas: no SCDP, o solicitante de viagem, de acordo com
informações fornecidas pelo proposto, encaminha a prestação de contas;

 

p) análise da prestação de contas: o proponente faz a aprovação final da prestação de
contas apresentada;

 

q) conclusão do processo: no SEI, o solicitante de viagem realiza os procedimentos finais e
encaminha o processo para a área técnica competente de gestão de pessoas concluí-lo.

 

II - para deslocamentos fora do território nacional:

 

a) solicitação de autorização para afastamento: no SEI, o proposto encaminha pedido
jus�ficado de afastamento do País para manifestação da chefia imediata e ciência da chefia da macro
unidade, no �po de processo "Pessoal: Afastamento do País";

 

b) análise de conformidade: a área técnica competente de gestão de pessoas realiza os
procedimentos internos de análise;

 

c) manifestação sobre o afastamento: a autoridade responsável de gestão de pessoas
manifesta-se sobre o afastamento;

 

d) análise de conformidade: o setor de diárias e passagens realiza os procedimentos
internos de análise da documentação rela�va à solicitação de diárias e passagens;

 

e) análise preliminar de admissibilidade: a Pró-Reitoria de Administração realiza a análise
preliminar de admissibilidade do deslocamento;

 

f) manifestação sobre o afastamento: o dirigente máximo manifesta-se sobre o
afastamento;

 

g) publicação: em caso de deferimento, a autorização de afastamento do País será
publicada no Diário Oficial da União - DOU;

 

h) cadastramento da viagem: no SCDP, o solicitante de viagem realiza o cadastro da PCDP;

 

i) reserva de passagem, se for o caso: o solicitante de passagem faz a reserva dos trechos;

 

j) aprovação do proponente: o proponente faz a análise do custo-bene�cio e da
per�nência da missão, e, caso concorde, aprova a PCDP;
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k) aprovação da autoridade superior, se for o caso: a autoridade superior autoriza a
situação de exceção da PCDP;

 

l) aprovação do ministro/dirigente: o ministro/dirigente analisa e autoriza a viagem
internacional;

 

m) aprovação de despesas: o ordenador de despesas aprova a despesa detalhada na PCDP;

 

n) emissão do(s) bilhete(s): efetua-se a emissão do(s) bilhete(s);

 

o) execução financeira: os devidos pagamentos são realizados;

 

p) prestação de contas: no SEI, logo após a viagem, o proposto realiza a prestação de
contas da viagem;

 

q) análise de conformidade: o setor de diárias e passagens realiza os procedimentos
internos de análise;

 

r) cadastramento da prestação de contas: no SCDP, o solicitante de viagem, de acordo com
informações fornecidas pelo proposto, encaminha a prestação de contas;

 

s) análise da prestação de contas: o proponente faz a aprovação final da prestação de
contas apresentada;

 

t) conclusão do processo: no SEI, o solicitante de viagem realiza os procedimentos finais e
encaminha o processo para a área técnica competente de gestão de pessoas concluí-lo.

 

Art. 8º Cabe à unidade solicitante a responsabilidade acerca do acompanhamento dos
procedimentos rela�vos à concessão de passagens e diárias, desde sua solicitação até a aprovação da
prestação de contas.

 

Art. 9º O processo no SEI deverá abranger desde a solicitação inicial até a prestação de
contas e comprovação do encerramento da viagem no SCDP.

 

Art. 10. A concessão de diárias e passagens para os demais �pos de propostos terá fluxo
dis�nto, disponível na base de conhecimento do SEI, devendo ser realizada a solicitação conforme
formulário "Proposta de Concessão de Diárias e Passagens", no �po de processo "Viagem: Diárias e
Passagens de Viagens no Brasil" ou "Viagem: Diárias e Passagens de Viagens no Exterior".

 

Art. 11. O fluxos detalhados e os documentos necessários para cada �po de solicitação
poderão ser consultados na respec�va base de conhecimento do processo.
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Art. 12. Em situações excepcionais, poderão ocorrer alterações nos fluxos, as quais serão
regulamentadas e divulgadas por meios oficiais.

 

CAPÍTULO V

PRAZOS

 

Art. 13. Para garan�r que a reserva dos trechos e a solicitação de diárias no SCDP ocorra
com, pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência da data de par�da, conforme determina o Decreto nº
10.193, de 2019, e considerando os fluxos nos sistemas SEI e SCDP, o pedido de afastamento e de diárias
e passagens para servidores legalmente inves�dos em cargo público em exercício na Unilab deverá ser
encaminhado no SEI com antecedência mínima de:

 

I - 35 (trinta e cinco) dias, para viagens nacionais; e

 

II - 45 (quarenta e cinco) dias, para viagens internacionais.

 

Art. 14. A solicitação de diárias e passagens para os demais �pos de propostos deverá ser
encaminhada no SEI com antecedência mínima de:

 

I - 25 (vinte e cinco) dias, para viagens nacionais; e

 

II - 35 (trinta e cinco) dias, para viagens internacionais.

 

Parágrafo único. O encaminhamento de PCDP no SCDP deverá ser realizado com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data de par�da.

 

Art. 15. A não observância dos prazos estabelecidos no art. 13 e art. 14 poderá implicar a
devolução do processo, sem análise da solicitação.

 

Art. 16. A autorização para deslocamentos em caráter de urgência, em que haja solicitação
de passagens, será discricionária e analisará a imprevisibilidade, a inviabilidade de agendamento
posterior e o risco ins�tucional do não afastamento, bem como dependerá de jus�fica�va expressamente
apresentada pelo Proponente, apontando obrigatoriamente:

 

I - o mo�vo que impossibilitou a apresentação das informações dentro do prazo;

 

II - a imprescindibilidade para a ocorrência da a�vidade fora do prazo; e

 

III - a impossibilidade de remarcação.

 

Parágrafo Único. A recorrência dos encaminhamentos em caráter de urgência poderá gerar
consideração de ato an�econômico e, por decorrência, a responsabilização do proponente.
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CAPÍTULO VI

SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO

 

Art. 17. O processo administra�vo com vistas à autorização de afastamento de servidor
legalmente inves�do em cargo público em exercício na Unilab deverá ser encaminhado, via SEI, para a
área técnica competente de gestão de pessoas e deverá constar:

 

I - deslocamentos dentro do território nacional:

 

a) solicitação de autorização para afastamento, conforme formulário "Afastamento no
País", no �po de processo "Pessoal: Afastamento no País";

 

b) solicitação de diárias e passagens, conforme formulário "Proposta de Concessão de
Diárias e Passagens", se for o caso;

 

c) solicitação de renúncia de diárias e passagens, conforme formulário "Termo de Renúncia
de Diárias e Passagens", em casos excepcionais;

 

d) despacho de manifestação da chefia imediata;

 

e) ciência da chefia da macro unidade;

 

f) despacho de manifestação do �tular da unidade responsável, no caso de u�lização de
recurso externo; e

 

g) documento(s) que jus�fique(m) o afastamento, tais como: carta-convite, e-mail de
confirmação, o�cio, agenda, programação, panfleto, comprovante de inscrição, entre outros documentos
congêneres;

 

II - deslocamentos fora do território nacional:

 

a) solicitação de autorização para afastamento, conforme formulário "Afastamento do
País", no �po de processo "Pessoal: Afastamento do País";

 

b) solicitação de diárias e passagens, conforme formulário "Proposta de Concessão de
Diárias e Passagens", se for o caso;

 

c) solicitação de renúncia de diárias e passagens, conforme formulário "Termo de Renúncia
de Diárias e Passagens", em casos excepcionais;

 

d) despacho de manifestação da chefia imediata;
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e) ciência da chefia da macro unidade;

 

f) despacho de manifestação do �tular da unidade responsável, no caso de u�lização de
recurso externo;

 

g) documento(s) que jus�fique(m) o afastamento, tais como: convite, em caso de missão
ins�tucional oficial, carta de aceitação do trabalho a ser apresentado em congresso, conferência ou
evento similar, comprovante de inscrição no evento, entre outros documentos congêneres;

 

h) programação do evento;

 

i) resumo do trabalho a ser apresentado em congresso, seminário ou evento similar;

 

j) tradução dos documentos, se for o caso;

 

k) ata de reunião do colegiado, caso o afastamento seja de docente diretor de ins�tuto;

 

l) aprovação do Conselho Universitário - Consuni, caso o afastamento seja do Reitor; e

 

m) cópia do passaporte, se houver solicitação de passagens.

 

Art. 18. Os afastamentos internacionais podem ser de três �pos, conforme disposto no
Decreto nº 91.800, de 18 de outubro de 1985:

 

I - com ônus: quando implicarem direito a passagens e diárias, assegurados ao servidor o
vencimento ou salário e demais vantagens de cargo, função ou emprego;

 

II - com ônus limitado: quando implicarem direito apenas ao vencimento ou salário e
demais vantagens do cargo, função ou emprego; ou

 

III - sem ônus: quando implicarem perda total do vencimento ou salário e demais
vantagens do cargo, função ou emprego, e não acarretarem qualquer despesa para a Administração.

 

Art. 19. O servidor somente poderá ausentar-se do país no período em que es�ver
estritamente autorizado na Portaria publicada no Diário Oficial da União - DOU.

 

Art. 20. Poderá ser autorizado apenas o afastamento cujo período esteja devidamente
comprovado em documentação oficial.

 

Art. 21. O período de afastamento deverá considerar o tempo de deslocamento até o local
onde ocorrerá a missão, bem como o período de regresso ao território nacional.
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CAPÍTULO VII

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

 

Art. 22. O solicitante de viagem, ao cadastrar a PCDP no SCDP, deverá incluir os dados
exigidos e anexar os seguintes documentos:

 

I - deslocamentos dentro do território nacional:

 

a) solicitação de autorização para afastamento, conforme formulário "Afastamento no
País", em caso de afastamento sem diárias e passagens;

 

b) solicitação de diárias e passagens, conforme formulário "Proposta de Concessão de
Diárias e Passagens", em caso de afastamento com diárias e passagens;

 

c) solicitação de renúncia de diárias e passagens, conforme formulário "Termo de Renúncia
de Diárias e Passagens", em casos excepcionais;

 

d) documento(s) que jus�fique(m) o afastamento, tais como: carta-convite, e-mail de
confirmação, o�cio, agenda, programação, panfleto, comprovante de inscrição, entre outros documentos
congêneres;

 

e) despacho com a autorização do afastamento, em caso de afastamento sem diárias e
passagens;

 

f) despacho com a análise preliminar de admissibilidade do deslocamento, em caso de
afastamento com diárias e passagens; e

 

g) despacho com a autorização do dirigente máximo, se for o caso;

 

II - deslocamentos fora do território nacional:

 

a) solicitação de autorização para afastamento, conforme formulário "Afastamento do
País", em caso de afastamento com ônus limitado ou sem ônus;

 

b) solicitação de diárias e passagens, conforme formulário "Proposta de Concessão de
Diárias e Passagens", em caso de afastamento com ônus;

 

c) solicitação de renúncia de diárias e passagens, conforme formulário "Termo de Renúncia
de Diárias e Passagens", em casos excepcionais;
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d) documento(s) que jus�fique(m) o afastamento, tais como: convite, em caso de missão
ins�tucional oficial, carta de aceitação do trabalho a ser apresentado em congresso, conferência ou
evento similar, comprovante de inscrição no evento, entre outros documentos congêneres;

 

e) despacho com a análise preliminar de admissibilidade do deslocamento, em caso de
afastamento com diárias e passagens;

 

f) programação do evento; e

 

g) publicação da autorização de afastamento no Diário Oficial da União - DOU.

 

Art. 23. Oportunamente, o setor de diárias e passagens e a área técnica competente de
gestão de pessoas poderão solicitar a apresentação de documentos adicionais, considerando a legislação
vigente.

 

Art. 24. É de responsabilidade do proposto a solicitação de passaporte e visto, bem como
demais providências imprescindíveis para a entrada ou permanência na localidade em que realizará a
conexão ou missão para o qual foi designado.

 

Art. 25. Para autorização de despesas com diárias e passagens, é obrigatória a
apresentação de jus�fica�va nos seguintes casos:

 

I - afastamentos por período superior a 5 (cinco) dias con�nuos;

 

II - quan�dade superior a 30 (trinta) diárias intercaladas por pessoa no ano;

 

III - afastamentos de mais de 5 (cinco) pessoas para o mesmo evento;

 

IV - afastamentos que envolvam o pagamento de diárias nos finais de semana;

 

V - viagem urgente;

 

VI - viagem para o exterior com ônus.

 

CAPÍTULO VIII

DIÁRIAS

 

Art. 26. As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede do serviço,
des�nando-se a indenizar o servidor por despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, e
serão calculadas com valores definidos na legislação específica.

 

§ 1º O proposto não fará jus ao recebimento de diárias nos seguintes casos:
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I - as despesas com pousada, alimentação e locomoção urbana, custeadas pela
administração, en�dade nacional ou en�dade estrangeira;

 

II - a natureza da missão implicar a ausência de despesas com pousada, alimentação e
locomoção urbana;

 

III - o deslocamento da sede cons�tuir exigência permanente do cargo;

 

IV - o deslocamento ocorrer dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana
ou microrregião, cons�tuídas por municípios limítrofes e regularmente ins�tuídas por lei complementar,
salvo se houver pernoite fora da sede;

 

V - as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana custeadas por
governo estrangeiro ou organismo internacional de que o Brasil par�cipe ou com o qual coopere; ou

 

VI - o servidor público for removido de o�cio ou nomeado para exercer cargo em comissão,
no interesse da Administração, e passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em
caráter permanente.

 

§ 2º O proposto fará jus à metade do valor da diária nos seguintes casos:

 

I - nos deslocamentos dentro do território nacional:

 

a) quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede;

 

b) no dia do retorno à sede de serviço;

 

c) quando a União custear, por meio diverso, as despesas de pousada;

 

d) quando o servidor ficar hospedado em imóvel pertencente a União ou que esteja sob
administração do Governo brasileiro ou de suas en�dades; ou

 

e) quando designado para compor equipe de apoio às viagens do Presidente ou do Vice-
Presidente da República;

 

II - nos deslocamentos para o exterior:

 

a) quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede;

 

b) no dia da par�da do território nacional, quando houver mais de um pernoite fora do
País;
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c) no dia da chegada ao território nacional;

 

d) quando a União custear, por meio diverso, as despesas de pousada;

 

e) quando o servidor ficar hospedado em imóvel pertencente à União ou que esteja sob
administração do Governo brasileiro ou de suas en�dades; ou

 

f) quando o governo estrangeiro ou organismo internacional de que o Brasil par�cipe ou
com o qual coopere custear as despesas com alimentação ou pousada.

 

§ 3º O proposto fará jus à totalidade do valor da diária, devendo o solicitante de viagem
escolher a opção de 100% (cem por cento) para o percentual no valor das diárias, quando do
cadastramento da PCDP, em todas as situações não previstas nos §§ 1º e 2º deste ar�go.

 

Art. 27. Será concedido adicional, nos deslocamentos dentro do território nacional, por
localidade de des�no, nos valores previstos em legislação, des�nado a cobrir despesas de deslocamento
até o local de embarque e do desembarque até o local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa.

 

Parágrafo único. É vedado o pagamento de adicional de deslocamento quando a
locomoção urbana ocorrer por meio de serviço oficial de transporte de servidores e colaboradores da
Administração Pública.

 

Art. 28. As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, exceto nas seguintes
situações, a critério da autoridade concedente:

 

I - situações de urgência, devidamente caracterizadas; e

 

II - quando o afastamento compreender período superior a quinze dias, caso em que
poderão ser pagas parceladamente.

 

Art. 29. Serão descontadas as importâncias percebidas pelo servidor como auxílio-
transporte e auxílio-alimentação rela�vos aos dias úteis, inclusive o de retorno.

 

Parágrafo único. Nas solicitações de diárias para servidores de outros poderes ou esferas -
SEPE, o solicitante deverá informar os valores dos auxílios mensais percebidos pelo servidor para que o
SCDP calcule o referido desconto.

 

Art. 30. Não é permi�do o pagamento de diárias ou passagens para discentes, bolsistas,
estagiários ou terceirizados como colaborador eventual.

 

CAPÍTULO IX

PASSAGENS AÉREAS
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Art. 31. A pesquisa de preços e a escolha da tarifa serão realizadas pelo solicitante de
passagem, lotado no setor de diárias e passagens, observando o princípio da economicidade e seguindo
estritamente os critérios estabelecidos na Instrução Norma�va SLTI/MP nº 3, de 11 de fevereiro de 2015
ou em legislação que a sobreponha.

 

Art. 32. A escolha da tarifa deve privilegiar o menor preço, iden�ficado entre os voos
disponíveis na data de realização da pesquisa de passagens, prevalecendo, sempre que possível, a tarifa
em classe econômica, observados os critérios estabelecidos na legislação e o disposto no art. 27-A do
Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973, com redação dada pelo art. 1º do Decreto nº 9.280, de 6 de
fevereiro de 2018.

 

§ 1º É vedada a escolha, pela unidade solicitante, por voos específicos ou companhias
aéreas que não atendam aos requisitos estabelecidos na legislação, salvo em casos de jus�ficada e
comprovada necessidade.

 

§ 2º É vedada a emissão de bilhete em data não condizente com a par�cipação do servidor
no evento.

 

Art. 33. O servidor fará jus à compra de passagem com bagagem despachada inclusa ou ao
ressarcimento de gastos rela�vos à compra de bagagem junto à companhia aérea, quando o afastamento
se der por mais de 2 (dois) pernoites fora da sede, limitado a uma peça por pessoa e observadas às
restrições de peso ou volume impostas pela companhia aérea.

 

Parágrafo único. A autorização para custeio do transporte de bagagens por necessidade do
serviço ou por exigência permanente do cargo será discricionária e poderá ocorrer mediante
apresentação de jus�fica�va e comprovação da necessidade.

 

Art. 34. A remarcação de bilhetes já emi�dos fica restrita a casos de jus�ficada e
comprovada impossibilidade de sua u�lização, mediante autorização do dirigente máximo e das demais
autoridades competentes que compõem o fluxo do SCDP.

 

§ 1º Não serão realizadas alterações de voos, datas e horários sem a prévia autorização do
dirigente máximo.

 

§ 2º A autorização deverá ser formalizada via SEI e deverá ser anexada à PCDP.

 

Art. 35. O cancelamento ou qualquer alteração da viagem que ocasione a não u�lização do
bilhete comprado deverá ser comunicada, pelo solicitante de viagem, ao setor de diárias e
passagens com a máxima antecedência possível, limitada a, no mínimo, 1 (um) dia ú�l de antecedência
da data prevista para o embarque.

 

Art. 36. Os prejuízos causados ao erário decorrentes de alterações ou cancelamentos de
viagem em desacordo com o estabelecido nesta Portaria ensejarão responsabilização e ressarcimento.
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§ 1º A unidade solicitante emi�rá Guia de Recolhimento da União para o ressarcimento
dos prejuízos havidos.

 

§ 2º Deverão ser ressarcidas as despesas com bilhetes emi�dos e todas as taxas
relacionadas, inclusive as decorrentes da prestação de serviços pela agência de viagem, conforme termo
contratual.

 

§ 3º Nos casos em que o proposto apresentar jus�fica�va para a inobservância dos termos
desta Portaria, a autoridade máxima da unidade solicitante deverá submetê-la à análise da Reitoria para
subsidiar a decisão de acatá-la, isentando-o da necessidade de ressarcimento ao erário, ou não.

 

CAPÍTULO X

PASSAGENS RODOVIÁRIAS

 

Art. 37. A Unilab não realizará a aquisição de passagem rodoviária, ficando sob
responsabilidade do proposto, que deverá priorizar a escolha da tarifa de menor valor.

 

Art. 38. A PCDP deverá ser cadastrada normalmente pelo solicitante de viagem no SCDP,
apenas sendo desnecessário selecionar a opção de passagem no sistema.

 

Art. 39. O proposto deverá apresentar os bilhetes de passagem, em original ou segunda
via, ou declaração fornecida pela empresa de transporte rodoviário, pois somente de posse destes
poderá solicitar o ressarcimento através do SEI no momento da prestação de contas.

 

CAPÍTULO XI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

 

Art. 40. Para a prestação de contas de missões em território nacional, o proposto deverá
apresentar no SCDP, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados da conclusão da missão, os
seguintes documentos:

 

I - relatório de viagem, conforme formulário "Relatório de Viagem - Nacional", disponível
no SEI;

 

II - bilhetes ou canhotos dos cartões de embarque, em original ou segunda via, ou recibo
do passageiro ob�do quando da realização do check-in via internet, ou a declaração fornecida pela
companhia aérea, bem como por meio do registro eletrônico da situação da passagem no SCDP; e

 

III - documentos relacionados com o obje�vo das viagens realizadas a serviço, a exemplo
de atas de reunião, declarações, cer�ficados de par�cipação ou presença, lista de frequência, registros
fotográficos datados e com legenda, entre outros.

 

Art. 41. Para a prestação de contas de missões em território internacional, o proposto
deverá apresentar no SCDP, no prazo máximo definido pela legislação, os seguintes documentos:
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I - no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos contados da data do término do afastamento
do país:

 

a) bilhetes ou canhotos dos cartões de embarque, em original ou segunda via, ou recibo do
passageiro ob�do quando da realização do check-in via internet, ou a declaração fornecida pela
companhia aérea.

 

II - no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do término do afastamento do
país:

 

a) relatório circunstanciado das a�vidades exercidas no exterior, conforme formulário
"Relatório de Viagem - Internacional", disponível no SEI, detalhando as a�vidades desenvolvidas no
período, os obje�vos esperados e alcançados e os bene�cios auferidos para a ins�tuição; e

 

b) documentos relacionados com o obje�vo das viagens realizadas a serviço, a exemplo de
atas de reunião, declarações, cer�ficados de par�cipação ou presença, lista de frequência, registros
fotográficos datados e com legenda, entre outros.

 

Parágrafo único. Para todos os afastamentos, seja com ônus, sem ônus ou com ônus
limitado, é necessária a apresentação dos documentos mencionados no art. 40  e art. 41 desta Portaria
ou em legislação que a sobreponha.

 

Art. 42. Nos casos em que se aplica o ressarcimento de gastos com bagagem despachada,
deverá o proposto comprovar o pagamento nominal à companhia aérea, observadas as limitações
estabelecidas no art. 33 e na legislação específica.

 

Art. 43. Na hipótese de alteração do período da viagem por interesse da Administração, a
unidade solicitante deverá, no ato da prestação de contas no SCDP, realizar o ajuste necessário para
adequação dos valores das diárias com vistas à complementação.

Parágrafo único. O servidor que permanecer na localidade de des�no por tempo superior
ao autorizado em decorrência de atraso/cancelamento de voos e que �ver as despesas custeadas pela
companhia aérea que deu causa não fará jus à diária no período prorrogado.

 

Art. 44. Serão res�tuídas pelo servidor, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data do
retorno à sede, as diárias recebidas em excesso, quando o deslocamento ocorrer em prazo menor que o
previsto, ou as diárias recebidas, em sua totalidade, quando, por qualquer circunstância, não ocorrer o
afastamento, mediante pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU.

 

Art. 45. O servidor ou o colaborador eventual ficará impedido de realizar nova viagem
enquanto não apresentar prestação de contas de viagem anterior, ou, no caso de reprovação desta, até
sua regularização ou res�tuição ao erário dos valores devidos.

 

Art. 46. Compete ao proponente a avaliação das informações prestadas pelo proposto,
bem como a aprovação da prestação de contas apresentada.
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§ 1º Caso não haja documentos relacionados com o obje�vo das viagens realizadas a
serviço, o proposto deverá apresentar jus�fica�va para apreciação do proponente.

 

§ 2º  O servidor proponente ficará impedido de aprovar sua própria prestação de contas.

 

Art. 47. Responderão pelos atos pra�cados em desacordo com a legislação, a autoridade
proponente, o ordenador de despesas e o proposto, na medida da respec�va responsabilidade.

 

CAPÍTULO XII

TRANSPARÊNCIA DE GASTOS

 

Art. 48. Será publicado no Bole�m de Serviços, mensalmente, relatório de afastamentos a
serviço, no âmbito da Unilab.

 

CAPÍTULO XIII

DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 49.  Deverão ser observadas as orientações complementares disponíveis na biblioteca
"Documentações de Apoio" do SCDP, nas bases de conhecimento do SEI e nos demais documentos
oficiais no âmbito na Unilab.

 

Art. 50. Os casos omissos ou não esclarecidos serão resolvidos pela Reitoria.

 

Art. 51.  Fica revogada a Portaria Reitoria nº 247, de 27 de julho de 2021.

 

Art. 52. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Bole�m de Serviço da
Unilab.

 

 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Reitor

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
29/10/2021, às 16:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0357926 e
o código CRC 0ADED0EA.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 23282.400041/2020-31 SEI nº 0357926
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 375, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2021

A VICE-REITORA NO EXERCÍCIO DA REITORIA DA UNIVERSIDADE DA
INTEGRAÇÃOINTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA – UNILAB, no uso de suas atribuições legais,
de acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010, publicada no DOU de 21 de julho de 2010, e a Portaria
Reitoria no 154, de 14 de maio de 2021, publicado no DOU de 19 de maio de 2021, Edição: 93, Seção 2, Página
32;

Considerando o que dispõe a Lei nº 10.861, de 4 de abril de 2004; 

Considerando a Resolução nº 05/2019/CONSEPE, de 12 de junho de 2019;  e

Considerando o que consta no processo nº 23282.014776/2021-26, resolve:    

 

Art. 1º Alterar a composição da Comissão Própria de Avaliação – CPA da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, conforme disposto abaixo:

 

MEMBROS SERVIDORES DOCENTES

NOME ÁREA DE ATUAÇÃO

Edmara Chaves Costa (Presidente) Ins�tuto de Ciências da Saúde – ICS

Cinthia Marques Magalhães Paschoal (Vice-Presidente) Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza – ICEN

Eduardo Soares Parente Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas – ICSA

Elisabeth Linhares Catunda Ins�tuto de Desenvolvimento Rural – IDR

Rejane Felix Pereira Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável – IEDS

Andréia Cardoso Silveira Ins�tuto de Humanidades e Letras – IHLM

Antônio Carlos da Silva Barros Ins�tuto de Educação a Distância – IEAD

Maria Leidiane Tavares Ins�tuto de Linguagens e Literaturas – ILL

Andressa Suelly Saturnino de Oliveira Ins�tuto de Ciências da Saúde – ICS

Luís Carlos Ferreira Coordenação de Projetos e Acompanhamento Curricular

MEMBROS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS

NOME ÁREA DE ATUAÇÃO

Camila de Oliveira Freitas (Secretária) Pró-Reitoria de Polí�cas Afirmavas e Estudan�s – PROPAE

Luan Jacinto Carvalho Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI

Aris�des da Rocha Barbosa Secretaria de Comunicação – SECOM

Paulo Fernando Carneiro Freitas Setor de Graduação (Bahia)

Cássio Santana Custódio dos Santos Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN
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Raphael Miranda de Melo Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN

   Natália Silva Athayde Superintendência de Gestão de Pessoas – SGP

Luis Carlos Ferreira Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD

MEMBROS DISCENTES

NOME INSTITUTO

Isaque de Jesus Oliveira Ins�tuto de Humanidades e Letras – IHLM

MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL

Maria Anália Pinheiro de Lima

Terezinha de Lisiê Freire Sousa
 

 

Art. 2º Fica revogada a Portaria Reitoria nº 069, de 08 de março de 2021.  

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a par�r de sua publicação no Bole�m de Serviço da Unilab.

 

 

 

PROFA. CLAÚDIA RAMOS CARIOCA 
Vice-Reitora no Exercício da Reitoria

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, REITOR(A), SUBSTITUTO(A), em
04/11/2021, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0359533 e o
código CRC E2BBDDF1.

 

Referência: Processo nº 23282.014776/2021-26 SEI nº 0359533

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 376, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2021

A VICE-REITORA NO EXERCÍCIO DA REITORIA DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA – UNILAB, no uso de suas atribuições legais, de acordo
com a Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010, publicada no DOU de 21 de julho de 2010, e a Portaria Reitoria
nº 154, de 14 de maio de 2021, publicado no DOU de 19 de maio de 2021, Edição: 93, Seção 2, Página 32;

Considerando o que consta no Processo nº 23804.001067/2021-44, resolve:

 

Art. 1º  Autorizar o afastamento no país, com ônus limitado para Unilab, do servidor docente
 RAFAEL PALERMO BUTI, matrícula SIAPE nº 2308987, a par�r da assinatura desta portaria até 31/10/2022, a
fim de cursar pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Geografia, na Universidade Federal da Bahia
– UFBA.

 

Art. 2º  Esta Portaria conta seus efeitos a par�r de sua assinatura.

 

 

PROFA. CLÁUDIA RAMOS CARIOCA 
Vice-Reitora no exercício da Reitoria

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, REITOR(A), SUBSTITUTO(A), em
04/11/2021, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0359687 e o
código CRC 5E86BDA0.

 

Referência: Processo nº 23804.001067/2021-44 SEI nº 0359687

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 

 

Todas as informações deste documento são consideradas públicas. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

1 Introdução 

1.1 Apresentação 

O Tribunal de Contas da União vem realizando, sistematicamente, levantamentos para 

conhecer melhor a situação da governança no setor público e estimular as organizações públicas a 

adotarem boas práticas de governança. A partir de 2017, o TCU unificou quatro levantamentos de 

governança (pessoas, TI, contratações e governança pública) realizados com foco nas organizações 

públicas, além de tornar o levantamento anual, público e parte integrante do processo de prestação de 

contas anuais. Com isto, espera-se reduzir o custo da coleta das informações junto aos gestores 

públicos, bem como aumentar o valor agregado desse trabalho para aquelas organizações que desejam 

melhorar sua governança e sua gestão, pois que todas as informações poderão ser livremente 

acessadas para fins de análise comparativa (benchmarking). 

378 organizações públicas participaram do levantamento de 2021 com respostas válidas. 

Todas as notas são apresentadas em gráficos do tipo radar, variando de 0 (0%) a 1 (100%). Em cada 

gráfico, os dados da organização em análise são enfatizados em azul. Em seguida são apresentadas 

as médias dos agrupamentos aos quais a organização em análise pertence. Finalmente, são 

apresentadas as médias de todos os 378 participantes.  

Todas as informações, inclusive o Acórdão 2164/2021-Plenário e o relatório e voto que 

o fundamentaram, estão disponíveis no seguinte sítio eletrônico: 
https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-de-governanca/ 

O TCU fará divulgação das informações do levantamento, mas, em atendimento ao 

princípio da transparência, recomenda que essa organização também publique em seu próprio site e 

divulgue as informações contidas neste relatório. 

1.2 Resumo dos resultados da autoavaliação da organização 

No quadro abaixo é apresentado o resumo da autoavaliação da organização: 
Indicador Valor 

iGG (índice integrado de governança e gestão públicas) 34,8% 

iGovPub (índice de governança pública) 27,7% 

iGovPessoas (índice de governança e gestão de pessoas) 24,6% 

iGestPessoas (índice de capacidade em gestão de pessoas) 21,5% 

iGovTI (índice de governança e gestão de TI) 32,0% 

iGestTI (índice de capacidade em gestão de TI) 39,7% 

iGovContrat (índice de governança e gestão de contratações) 30,2% 

iGestContrat (índice de capacidade em gestão de contratações) 38,8% 

iGovOrcament (índice de governança e gestão orçamentária) 39,0% 

iGestOrcament (índice de capacidade em gestão orçamentária) 50,1% 

A seguir, são apresentados gráficos comparativos mais detalhados, desdobrando cada 

contexto de análise. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

2 Tema: Governança Pública Organizacional 

2.1 Indicador: iGG - Índice integrado de governança e gestão públicas 

 
Legenda: 

• iGG - Índice integrado de governança e gestão públicas 

• iGovPub - Índice de governança pública 

• iGestPessoas - Índice de Gestão de Pessoas 

• iGestTI - Índice de Gestão de TI 

• iGestContrat - Índice de Gestão de Contratações 

• iGestOrcament - Índice de gestão orçamentária 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

2.2 Indicador: iGovPub - Índice de governança pública 

 
Legenda: 

• iGovPub - Índice de governança pública 

• Lid - Capacidade em Liderança 

• Estr - Capacidade em Estratégia  

• Cont - Capacidade em Controle 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

2.3 Indicador: Lid - Capacidade em Liderança 

 
Legenda: 

• Lid - Capacidade em Liderança 

• 1110 - Estabelecer o modelo de governança 

• 1120 - Promover a integridade 

• 1130 - Promover a capacidade da liderança 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

2.4 Indicador: Estr - Capacidade em Estratégia  

 
Legenda: 

• Estr - Capacidade em Estratégia  

• 2110 - Gerir riscos 

• 2120 - Estabelecer a estratégia 

• 2130 - Promover a gestão estratégica 

• 2140 - Monitorar os resultados organizacionais 

• 2150 - Monitorar o desempenho das funções de gestão 

  

Documento Levantamento de Governança e Gestão Públicas (0357148)         SEI 23282.014821/2021-42 / pg. 7



 
 

8 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

2.5 Indicador: Cont - Capacidade em Controle 

 
Legenda: 

• Cont - Capacidade em Controle 

• 3110 - Promover a transparência 

• 3120 - Garantir a accountability 

• 3130 - Monitorar a satisfação dos usuários 

• 3140 - Assegurar a efetividade da auditoria interna 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

2.6 Indicador: 1110 - Capacidade em estabelecer o modelo de governança 

 
Legenda: 

• 1110 - Estabelecer o modelo de governança 

• 1111 - A estrutura interna de governança da organização está estabelecida 

• 1112 - A organização assegura o adequado balanceamento de poder para tomada de decisões críticas 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

2.7 Indicador: 1120 - Capacidade em promover a integridade 

 
Legenda: 

• 1120 - Promover a integridade 

• 1121 - Os membros da alta administração e de conselho ou colegiado superior estão comprometidos com a integridade 

• 1122 - Há gestão de ética para a organização 

• 1123 - Programa de integridade da organização está estabelecido 

• 1124 - Medidas para identificação e tratamento de conflito de interesses estão estabelecidas 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

2.8 Indicador: 1130 - Capacidade em promover a capacidade da liderança 

 
Legenda: 

• 1130 - Promover a capacidade da liderança 

• 1131 - A escolha dos membros da alta administração é realizada com base em critérios e procedimentos definidos 

• 1132 - O desempenho dos membros da alta administração é avaliado 

• 1133 - As competências dos membros da alta administração são aprimoradas 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

2.9 Indicador: 2110 - Capacidade em gerir riscos  

 
Legenda: 

• 2110 - Gerir riscos 

• 2111 - A estrutura da gestão de riscos está definida 

• 2112 - Atividades típicas de segunda linha estão estabelecidas 

• 2113 - O processo de gestão de riscos da organização está implantado 

• 2114 - Os riscos considerados críticos para a organização são geridos 

• 2115 - A organização executa processo de gestão de continuidade do negócio 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

2.10 Indicador: 2120 - Capacidade em estabelecer a estratégia 

 
Legenda: 

• 2120 - Estabelecer a estratégia 

• 2121 - O modelo de gestão da estratégia da organização está estabelecido 

• 2122 - A estratégia da organização está definida 

• 2123 - A organização definiu metas para a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

2.11 Indicador: 2130 - Capacidade em promover a gestão estratégica 

 
Legenda: 

• 2130 - Promover a gestão estratégica 

• 2131 - A alta administração estabeleceu modelo de gestão dos processos finalísticos 

• 2132 - A alta administração estabeleceu modelo de gestão de pessoas 

• 2133 - A alta administração estabeleceu modelo de gestão de tecnologia da informação 

• 2134 - A alta administração estabeleceu modelo de gestão de contratações 

• 2135 - A alta administração estabeleceu modelo de gestão orçamentária e financeira 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

2.12 Indicador: 2140 - Capacidade em monitorar os resultados organizacionais 

 
Legenda: 

• 2140 - Monitorar os resultados organizacionais 

• 2141 - A execução da estratégia é monitorada (eficácia) 

• 2142 - A eficiência dos principais processos pelos quais a estratégia é implementada é avaliada 

• 2143 - Os efeitos da estratégia são avaliados (efetividade) 

  

Documento Levantamento de Governança e Gestão Públicas (0357148)         SEI 23282.014821/2021-42 / pg. 15



 
 

16 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

2.13 Indicador: 2150 - Capacidade em monitorar o desempenho das funções de gestão 

 
Legenda: 

• 2150 - Monitorar o desempenho das funções de gestão 

• 2151 - A liderança monitora o desempenho da gestão dos processos finalísticos 

• 2152 - A liderança monitora o desempenho da gestão de pessoas 

• 2153 - A liderança monitora o desempenho da gestão de tecnologia da informação 

• 2154 - A liderança monitora o desempenho da gestão de contratações 

• 2155 - A liderança monitora o desempenho da área de gestão orçamentária e financeira 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

2.14 Indicador: 3110 - Capacidade em promover a transparência 

 
Legenda: 

• 3110 - Promover a transparência 

• 3111 - Transparência ativa e passiva são asseguradas às partes interessadas 

• 3112 - A organização publica seus dados de forma aderente aos princípios de dados abertos 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

2.15 Indicador: 3120 - Capacidade em garantir a accountability 

 
Legenda: 

• 3120 - Garantir a accountability 

• 3121 - A organização presta contas diretamente à sociedade 

• 3122 - A organização publica extrato de todos os planos de sua responsabilidade e respectivos relatórios de acompanhamento, 

excepcionados os casos de restrição de acesso amparados pela legislação 

• 3123 - O canal de denúncias está estabelecido 

• 3124 - Mecanismos para apurar indícios de irregularidades e promover a responsabilização em caso de comprovação estão 

estabelecidos 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

2.16 Indicador: 3130 - Capacidade em monitorar a satisfação dos usuários 

 
Legenda: 

• 3130 - Monitorar a satisfação dos usuários 

• 3131 - A organização elabora, divulga e mantém atualizada Carta de Serviços ao Usuário contendo informações claras e precisas 

em relação a cada serviço prestado 

• 3132 - A organização assegura que os serviços acessíveis via internet atendam aos padrões de interoperabilidade, usabilidade 

e acessibilidade, e que as informações pessoais utilizadas nesses serviços sejam adequadamente protegidas 

• 3133 - A organização promove a participação dos usuários com vistas à melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

2.17 Indicador: 3140 - Capacidade em assegurar a efetividade da auditoria interna 

 
Legenda: 

• 3140 - Assegurar a efetividade da auditoria interna 

• 3141 - A instância superior de governança da organização participa da elaboração Plano Anual de Auditoria Interna 

• 3142 - A instância superior de governança recebe serviços de auditoria interna que adicionam valor à organização 

• 3143 - A organização acompanha os resultados dos trabalhos de auditoria interna 

• 3144 - A instância superior de governança da organização opina sobre o desempenho da função de auditoria interna 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

3 Tema: Governança e Gestão de Pessoas 

3.1 Indicador: iGovPessoas - Índice de Governança e Gestão de pessoas 

 
Legenda: 

• iGovPessoas - Índice de Governança e Gestão de pessoas 

• iGovPub - Índice de governança pública 

• EstrPessoas - Capacidade em promover a gestão estratégica de pessoas 

• iGestPessoas - Índice de Gestão de Pessoas 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

3.2 Indicador: iGestPessoas - Índice de Gestão de Pessoas 

 
Legenda: 

• iGestPessoas - Índice de Gestão de Pessoas 

• 4110 - Realizar planejamento da gestão de pessoas 

• 4120 - Definir, em termos qualitativos e quantitativos, a demanda por colaboradores e gestores 

• 4130 - Assegurar o provimento das vagas existentes 

• 4140 - Assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados 

• 4150 - Desenvolver as competências dos colaboradores e dos gestores 

• 4160 - Desenvolver e manter ambiente de trabalho positivo para o desempenho 

• 4170 - Gerir o desempenho dos colaboradores e dos gestores 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

3.3 Indicador: 4110 - Capacidade em realizar planejamento da gestão de pessoas. 

 
Legenda: 

• 4110 - Realizar planejamento da gestão de pessoas 

• 4111 - Definiram-se objetivos, indicadores e metas de desempenho para cada função (subsistema) de gestão de pessoas 

• 4112 - Há plano(s) específico(s) para orientar a gestão de pessoas na organização 

• 4113 - A organização verifica se os gestores cumprem as políticas de gestão de pessoas 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

3.4 Indicador: 4120 - Capacidade em definir a demanda por colaboradores e gestores. 

 
Legenda: 

• 4120 - Definir, em termos qualitativos e quantitativos, a demanda por colaboradores e gestores 

• 4121 - Os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de gestão estão definidos e documentados 

• 4122 - Os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de colaboradores da organização estão 

definidos e documentados 

• 4123 - Há definição do quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho 

• 4124 - Monitora-se um conjunto de indicadores relevantes sobre força de trabalho 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

3.5 Indicador: 4130 - Capacidade em assegurar o provimento das vagas existentes. 

 
Legenda: 

• 4130 - Assegurar o provimento das vagas existentes 

• 4131 - A escolha dos gestores ocorre segundo perfis profissionais previamente definidos e documentados 

• 4132 - Os métodos e critérios das seleções externas (p.ex. dos concursos públicos; colaboradores requisitados em seleções 

externas) são definidos com base nos perfis profissionais desejados definidos na prática “4120. Definir adequadamente, em 

termos qualitativos e quantitativos, a demanda por colaboradores e gestores” 

• 4133 - O número de vagas solicitadas para serem preenchidas nas seleções externas é estabelecido a partir do quantitativo 

necessário de pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho, atualizado conforme a prática “4120. Definir 

adequadamente, em termos qualitativos e quantitativos, a demanda por colaboradores e gestores” 

• 4134 - A organização aloca os colaboradores com base na comparação entre os perfis profissionais apresentados por eles e 

os perfis profissionais desejados (documentados) pelas unidades organizacionais 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

3.6 Indicador: 4140 - Capacidade em assegurar a disponibilidade de sucessores 
qualificados. 

 
Legenda: 

• 4140 - Assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados 

• 4141 - Há uma política, ou programa, de sucessão 

• 4142 - As ocupações críticas da organização estão identificadas 

• 4143 - Há plano de sucessão para as ocupações críticas 

• 4144 - A organização executa ações educacionais para assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados para as 

ocupações críticas 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

3.7 Indicador: 4150 - Capacidade em desenvolver as competências dos colaboradores e 
dos gestores. 

 
Legenda: 

• 4150 - Desenvolver as competências dos colaboradores e dos gestores 

• 4151 - As lacunas de competências dos colaboradores e gestores da organização são identificadas e documentadas 

• 4152 - Há ações de desenvolvimento de liderança para os colaboradores que assumem funções gerenciais 

• 4153 -  organização avalia as ações educacionais realizadas, com o objetivo de promover melhorias em ações educacionais 

futuras 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

3.8 Indicador: 4160 - Capacidade em desenvolver e manter ambiente de trabalho positivo 
para o desempenho 

 
Legenda: 

• 4160 - Desenvolver e manter ambiente de trabalho positivo para o desempenho 

• 4161 - O ambiente de trabalho organizacional é avaliado 

• 4162 - A organização oferece aos colaboradores condições mais flexíveis e estimulantes para realização de trabalho, com vistas 

ao aumento do desempenho 

• 4163 - Há programa(s) de qualidade de vida no trabalho 

• 4164 - Há programa de reconhecimento de colaboradores e equipes 

• 4165 - Há procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais dos desligamentos voluntários da organização 

• 4166 - Há procedimentos estruturados para identificar os motivos dos pedidos de movimentação interna dos colaboradores 

da organização 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

3.9 Indicador: 4170 - Capacidade em gerir o desempenho dos colaboradores e dos 
gestores. 

 
Legenda: 

• 4170 - Gerir o desempenho dos colaboradores e dos gestores 

• 4171 - A organização estabelece metas de desempenho individuais e/ou de equipes vinculadas aos planos organizacionais 

• 4172 - A organização realiza, formalmente, avaliação de desempenho individual, com atribuição de nota ou conceito, tendo 

como critério de avaliação o alcance das metas previstas 

• 4173 - Os avaliadores informam aos colaboradores avaliados, antes do ciclo avaliativo, os critérios que serão utilizados para a 

avaliação de desempenho 

• 4174 - Os avaliadores realizam, antes da atribuição da nota ou conceito, pelo menos um encontro com colaborador avaliado 

com o objetivo de discutir o desempenho do avaliado 

• 4175 - Os avaliadores identificam e documentam as necessidades individuais de capacitação durante o processo de avaliação 

de desempenho dos seus subordinados 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

3.10 Indicador: EstrPessoas - Capacidade em promover a gestão estratégica de pessoas 

 
Legenda: 

• EstrPessoas - Capacidade em promover a gestão estratégica de pessoas 

• 2132 - A alta administração estabeleceu modelo de gestão de pessoas 

• 2152 - A liderança monitora o desempenho da gestão de pessoas 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

4 Tema: Governança e Gestão de Segurança e de Tecnologia da 
Informação 

4.1 Indicador: iGovTI - Índice de Governança e Gestão de TI 

 
Legenda: 

• iGovTI - Índice de Governança e Gestão de TI 

• GovernancaTI - Índice de Governança de TI 

• iGestTI - Índice de Gestão de TI 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

4.2 Indicador: GovernancaTI - Índice de Governança de TI 

 
Legenda: 

• GovernancaTI - Índice de Governança de TI 

• ModeloTI - Capacidade em estabelecer modelo de gestão de TI 

• MonitorAvaliaTI - Capacidade em monitorar o desempenho da gestão de TI 

• ResultadoTI - Capacidade em prestar serviços públicos com qualidade 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

4.3 Indicador: iGestTI - Índice de Gestão de TI 

 
Legenda: 

• iGestTI - Índice de Gestão de TI 

• PlanejamentoTI - Capacidade em realizar planejamento de TI 

• PessoasTI - Capacidade em gestão de pessoal de TI 

• ProcessosTI - Capacidade em processos de TI 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

4.4 Indicador: iGestSegInfo - Índice de Gestão da Segurança da Informação 

 
Legenda: 

• iGestSegInfo - Índice de Gestão da Segurança da Informação 

• EstruturaSegInfo - Capacidade em definir políticas de responsabilidades para a gestão da TI 

• ProcessoSegInfo - Capacidade em estabelecer processos e atividades para a gestão da TI 

• 2115 - A organização executa processo de gestão de continuidade do negócio 

• 4242 - A organização executa processo de gestão de continuidade de serviços de tecnologia da informação 

• 4271F - f) o processo de software da organização promove a identificação precoce de requisitos de segurança da informação 

e a gestão permanente desses requisitos durante todo o ciclo de vida do software; 

• 3142E - e) os serviços de auditoria interna prestados anualmente para a organização contemplam avaliação da gestão de 

segurança da informação. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

4.5 Indicador: iGestContratosTI - Capacidade em Gestão de Contratos de TI 

 
Legenda: 

• iGestContratosTI - Capacidade em Gestão de Contratos de TI 

• 4352 - As equipes de planejamento das contratações analisam os riscos que possam comprometer a efetividade das etapas de 

Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão Contratual ou que impeçam ou dificultem o atendimento da 

necessidade que originou a contratação 

• 4361A - a) a organização atende ao caput para contratos de prestação de serviços de tecnologia da informação; 

• 4362A - a) a organização realiza esse tipo de análise para contratos de serviços de tecnologia da informação; 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

4.6 Indicador: PessoasTI - Capacidade em gestão de pessoal de TI 

 
Legenda: 

• PessoasTI - Capacidade em gestão de pessoal de TI 

• 4121 - Os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de gestão estão definidos e documentados 

• 4122 - Os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de colaboradores da organização estão 

definidos e documentados 

• 4123 - Há definição do quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho 

• 4131 - A escolha dos gestores ocorre segundo perfis profissionais previamente definidos e documentados 

• 4151 - As lacunas de competências dos colaboradores e gestores da organização são identificadas e documentadas 

• 4172 - A organização realiza, formalmente, avaliação de desempenho individual, com atribuição de nota ou conceito, tendo 

como critério de avaliação o alcance das metas previstas 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

4.7 Indicador: ProcessosTI - Capacidade em processos de TI 

 
Legenda: 

• ProcessosTI - Capacidade em processos de TI 

• iGestServicosTI - Capacidade em Gerir Serviços de TI 

• iGestNiveisServicoTI - Capacidade em gerir nível de serviço de TI 

• iGestRiscosTI - Capacidade em gerir riscos de TI 

• iGestSegInfo - Índice de Gestão da Segurança da Informação 

• ProcessoSoftware - Capacidade em executar processo de software 

• iGestProjetosTI - Capacidade em gerir projetos de TI 

• iGestContratosTI - Capacidade em Gestão de Contratos de TI 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

4.8 Indicador: PlanejamentoTI - Capacidade em realizar planejamento de TI 

 
Legenda: 

• PlanejamentoTI - Capacidade em realizar planejamento de TI 

• 4211 - A organização executa processo de planejamento de tecnologia da informação 

• 4212 - A organização possui plano de tecnologia da informação vigente 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

4.9 Indicador: iGestServicosTI - Capacidade em Gerir Serviços de TI 

 
Legenda: 

• iGestServicosTI - Capacidade em Gerir Serviços de TI 

• 4221 - A organização elabora um catálogo de serviços de tecnologia da informação 

• 4222 - A organização executa processo de gestão de mudanças 

• 4223 - A organização executa processo de gestão de configuração e ativos (de serviços de tecnologia da informação) 

• 4224 - A organização executa processo de gestão de incidentes de serviços de tecnologia da informação 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

4.10 Indicador: iGestRiscosTI - Capacidade em gerir riscos de TI 

 
Legenda: 

• iGestRiscosTI - Capacidade em gerir riscos de TI 

• 4241 - A organização executa processo de gestão dos riscos de tecnologia da informação relativos a processos de negócio 

• 4242 - A organização executa processo de gestão de continuidade de serviços de tecnologia da informação 

• 2111 - A estrutura da gestão de riscos está definida 

• 2112 - Atividades típicas de segunda linha estão estabelecidas 

• 2113 - O processo de gestão de riscos da organização está implantado 

• 2114 - Os riscos considerados críticos para a organização são geridos 

• 2115 - A organização executa processo de gestão de continuidade do negócio 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

4.11 Indicador: EstruturaSegInfo - Capacidade em definir políticas de responsabilidades 
para a gestão da TI 

 
Legenda: 

• EstruturaSegInfo - Capacidade em definir políticas de responsabilidades para a gestão da TI 

• 4251 - A organização dispõe de uma política de segurança da informação 

• 4252 - A organização dispõe de comitê de segurança da informação 

• 4253 - A organização possui um gestor institucional de segurança da informação 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

4.12 Indicador: ProcessoSegInfo - Capacidade em estabelecer processos e atividades para a 
gestão da TI 

 
Legenda: 

• ProcessoSegInfo - Capacidade em estabelecer processos e atividades para a gestão da TI 

• 4261 - A organização executa processo de gestão de riscos de segurança da informação 

• 4262 - A organização executa processo de controle de acesso à informação e aos ativos associados à informação 

• 4263 - A organização executa processo de gestão de ativos associados à informação 

• 4264 - A organização executa processo para classificação e tratamento de informações 

• 4265 - A organização executa processo de gestão de incidentes de segurança da informação 

• 4266 - A organização executa atividades de gestão da segurança dos recursos de processamento da informação, inclusive dos 

recursos de computação em nuvem 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

4.13 Indicador: MonitorAvaliaTI - Capacidade em monitorar o desempenho da gestão de TI 

 
Legenda: 

• MonitorAvaliaTI - Capacidade em monitorar o desempenho da gestão de TI 

• 2153 - A liderança monitora o desempenho da gestão de tecnologia da informação 

• 3142D - d) os serviços de auditoria interna prestados anualmente para a organização contemplam avaliação da gestão de 

tecnologia da informação; 

• 3142E - e) os serviços de auditoria interna prestados anualmente para a organização contemplam avaliação da gestão de 

segurança da informação. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

4.14 Indicador: ResultadoTI - Capacidade em prestar serviços públicos com qualidade 

 
Legenda: 

• ResultadoTI - Capacidade em prestar serviços públicos com qualidade 

• 2123 - A organização definiu metas para a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos 

• 3132 - A organização assegura que os serviços acessíveis via internet atendam aos padrões de interoperabilidade, usabilidade 

e acessibilidade, e que as informações pessoais utilizadas nesses serviços sejam adequadamente protegidas 

• 3133 - A organização promove a participação dos usuários com vistas à melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

5 Tema: Governança e Gestão de Contratações 

5.1 Indicador: iGovContrat - Índice de Governança e Gestão de Contratações 

 
Legenda: 

• iGovContrat - Índice de Governança e Gestão de Contratações 

• GovernancaContrat - Índice de Governança de Contratações 

• iGestContrat - Índice de Gestão de Contratações 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

5.2 Indicador: GovernancaContrat - Índice de Governança de Contratações 

 
Legenda: 

• GovernancaContrat - Índice de Governança de Contratações 

• 2134 - A alta administração estabeleceu modelo de gestão de contratações 

• 2154 - A liderança monitora o desempenho da gestão de contratações 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

5.3 Indicador: iGestContrat - Índice de Gestão de Contratações 

 
Legenda: 

• iGestContrat - Índice de Gestão de Contratações 

• IntegrContrat - Capacidade em promover a integridade nas contratações. 

• Pessoas - Capacidade em gestão de Pessoal de Contratações 

• Processos - Capacidade em processos de Contratações 

• RiscoContr - Capacidades em gestão de riscos das contratações 

• GestContrat - Capacidade em contratar e gerir com base em desempenho 

• ContratSustent - Capacidade em realizar contratações sustentáveis 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

5.4 Indicador: IntegrContrat - Capacidade em promover a integridade nas contratações. 

 
Legenda: 

• IntegrContrat - Capacidade em promover a integridade nas contratações. 

• 4311 - A organização promove a ética nas contratações 

• 4312 - A organização torna públicos os documentos relacionados com cada contratação, contemplando as fases de 

planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual, excepcionados os casos de sigilo amparados pela legislação 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

5.5 Indicador: Pessoas - Capacidade em gestão de Pessoal de Contratações 

 
Legenda: 

• Pessoas - Capacidade em gestão de Pessoal de Contratações 

• 4321 - A organização possui mecanismos para desenvolver a capacidade dos gestores da área de contratações 

• 4322 - A organização possui mecanismos para desenvolver a capacidade dos colaboradores da área de contratações 

• 4323 - A organização possui mecanismos para atrair e reter colaboradores na área de contratações 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

5.6 Indicador: Processos - Capacidade em processos de Contratações 

 
Legenda: 

• Processos - Capacidade em processos de Contratações 

• 4331 - A organização executa processo de planejamento das contratações 

• 4341 - A organização definiu processo de trabalho para planejamento de cada uma das contratações 

• 4342 - A organização definiu processo de trabalho para seleção de fornecedores 

• 4343 - A organização definiu processo de trabalho para gestão de contratos 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

5.7 Indicador: RiscoContr - Capacidades em gestão de riscos das contratações 

 
Legenda: 

• RiscoContr - Capacidades em gestão de riscos das contratações 

• 4351 - Os riscos da área responsável pela gestão de contratações são geridos 

• 4352 - As equipes de planejamento das contratações analisam os riscos que possam comprometer a efetividade das etapas de 

Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão Contratual ou que impeçam ou dificultem o atendimento da 

necessidade que originou a contratação 

• 2111 - A estrutura da gestão de riscos está definida 

• 2112 - Atividades típicas de segunda linha estão estabelecidas 

• 2113 - O processo de gestão de riscos da organização está implantado 

• 2114 - Os riscos considerados críticos para a organização são geridos 

• 2115 - A organização executa processo de gestão de continuidade do negócio 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

5.8 Indicador: GestContrat - Capacidade em contratar e gerir com base em desempenho 

 
Legenda: 

• GestContrat - Capacidade em contratar e gerir com base em desempenho 

• 4361 - A organização adota métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato e vinculação da remuneração da 

contratada ao desempenho apresentado 

• 4362 - Como condição para as prorrogações contratuais, a organização avalia se a necessidade que motivou a contratação 

ainda existe e se a solução escolhida ainda é a mais vantajosa para suprir essa necessidade 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

6 Tema: Governança e Gestão Orçamentárias 

6.1 Indicador: iGovOrcament - Índice de governança e gestão orçamentárias 

 
Legenda: 

• iGovOrcament - Índice de governança e gestão orçamentárias 

• GovernancaOrcament - Índice de governança orçamentária 

• iGestOrcament - Índice de gestão orçamentária 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

6.2 Indicador: GovernancaOrcament - Índice de governança orçamentária 

 
Legenda: 

• GovernancaOrcament - Índice de governança orçamentária 

• 2135 - A alta administração estabeleceu modelo de gestão orçamentária e financeira 

• 2155 - A liderança monitora o desempenho da área de gestão orçamentária e financeira 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

6.3 Indicador: iGestOrcament - Índice de gestão orçamentária 

 
Legenda: 

• iGestOrcament - Índice de gestão orçamentária 

• 4410 - Estabelecer o processo orçamentário organizacional 

• 4420 - Contemplar adequadamente as prioridades no orçamento 

  

Documento Levantamento de Governança e Gestão Públicas (0357148)         SEI 23282.014821/2021-42 / pg. 55



 
 

56 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

6.4 Indicador: 4410 - Capacidade em estabelecer o processo de orçamentação 

 
Legenda: 

• 4410 - Estabelecer o processo orçamentário organizacional 

• 4411 - O processo de trabalho para elaboração anual da proposta orçamentária está definido 

• 4412 - São acompanhados indicadores que permitem gerenciar o processo orçamentário. (organizações que não adotam a 

contabilidade pública devem utilizar os conceitos equivalentes, de modo que a questão lhe seja aplicável) 

• 4413 - O alinhamento da orçamentação com o planejamento estratégico da organização é providenciado 

• 4414 - Metas formais de economia financeira são estabelecidas 

• 4415 - Há adequada previsão de recursos orçamentários no PLOA 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 

6.5 Indicador: 4420 - Capacidade de contemplar as prioridades no orçamento 

 
Legenda: 

• 4420 - Contemplar adequadamente as prioridades no orçamento 

• 4421 - As prioridades, relacionadas com as atividades da organização, que demandam recursos orçamentários são conhecidas 

• 4422 - No processo orçamentário da organização, há tratamento das demandas de priorização conhecidas 

• 4423 - A avaliação das políticas públicas executadas pela organização (ou com sua participação) é incorporada no processo 

orçamentário 
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP/UNILAB Nº 556, DE 29 DE OUTUBRO DE 2021

   

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535,
de 10/05/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as
competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 183 de
07/08/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,

Considerando o que consta no processo nº 23282.014815/2021-95, resolve:

 

Art. 1º  Dispensar, a pedido, a servidora ANA KETILLA DO AMARAL CAVALCANTE,
matrícula SIAPE nº 2180457, das funções de Chefe da Seção de Diárias e Passagens, código FG-02, nos
afastamentos ou impedimentos legais e regulares da �tular LARISSA ALBUQUERQUE DOS SANTOS,
matrícula SIAPE nº 2219722.

 

Art. 2º  Esta portaria entra em vigor a par�r de sua publicação.

 

 

ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 29/10/2021, às 17:13, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0357970 e
o código CRC DB3D1A40.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 23282.014815/2021-95 SEI nº 0357970
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