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QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO?

Avaliação da folha de pagamento e Controles Interno da Superintendência de Gestão de Pessoas.

 

POR QUE ESSE TRABALHO FOI REALIZADO?

O trabalho foi realizado em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 34/2022/AI-UNILAB, como sexta Ação do Plano Anual de
Auditoria de 2022 - Ação ID 06/2022.

 

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA AUDIN?

Com base nos resultados dos trabalhos, verificamos que os controles internos da Superintendência de Gestão de Pessoas no que
concerne à folha de pagamento são parcialmente adequados.

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Audin - Auditoria Interna

CF - Cons�tuição Federal de 1988

MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

OS - Ordem de Serviço

PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna

Proadi - Pró-reitoria de Administração e Infraestrutura

Proex - Pró-reitoria de Extensão, Arte e Cultura

Prograd - Pró-reitoria de Graduação

SEI - Sistema Eletrônico de Informações

Dsibiuni - Diretoria do Sistema de Bibliotecas

TCU - Tribunal de Contas da União UG Unidade Gestora

Unilab -  Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

 

1. INTRODUÇÃO

Por meio do presente relatório a Auditoria Interna (Audin) vem expor os resultados dos trabalhos de auditoria desenvolvidos em
conformidade com a Solicitação de Auditoria (SA) nº 34/2022, em decorrência da Ação nº 06/2022 disposta no Plano Anual de
Auditoria Interna (Paint) de 2022. Os trabalhos foram realizados durante o período de 08/09/2022 - 21/10/2022.

A ação de auditoria teve como objeto a folha de pagamento de pessoal. E como obje�vo  avaliar a regularidade no controle e
execução da folha de pagamento e os controles internos da Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP) sendo executado de
acordo com os procedimentos de auditoria geralmente aceitos, na extensão julgada necessária às circunstâncias apresentadas e não
houve restrição aos exames.

Considerando a representa�vidade na folha de pagamento da Unilab das Funções Gra�ficadas (FG) e Cargos de Direção (CD), a
presente auditoria teve como obje�vos específicos: i) verificar a existência de controles referentes à concessão de FG e CD; e. ii)
verificar e avaliar os critérios para inves�dura em FG e CD. 

Os critérios u�lizados na avaliação da auditoria �veram como fundamento as seguintes norma�vas: Cons�tuição Federal de 1988;
Lei 8.112/1992; Referencial Básico de Governança aplicável a organizações públicas e outros entes jurisdicionados ao TCU; e
Instruções Norma�vas e Portarias da Unilab.

Os procedimentos de auditoria adotados foram: análise documental, entrevistas, observação e checklist.

Além disso, foram elaboradas questões de auditoria e realizados testes em amostras a fim de verificar e avaliar o objeto da auditoria
e que serão detalhados no tópico “Resultados dos Exames”.



 

2. RESULTADO DOS EXAMES

1. Qual é a proporção de servidores comissionados em relação aos efe�vos nas diversas unidades da Unilab?

A proporção de servidores inves�dos em funções gra�ficadas e cargos de direção consta na Tabela 01 a seguir:

Tabela 01: Proporção de servidores inves�dos em FG/CD

Unidades Máxima Nº de
Servidores

Nº de
FG/CD Perc.

Gabinete da Reitoria (GR) 6 3 50,00%

Secretaria de Governança, Integridade e Transparência (SGIT) 4 1 25,00%

Secretaria Registro e Controle Acadêmico (SRCA) 6 2 33,33%

Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior (SODS) 3 3 100,00%

Ouvidoria 2 1 50,00%

Corregedoria 3 1 33,33%

Procuradoria Jurídica (PJ) 2 2 100,00%

Auditoria Interna (Audin) 3 1 33,33%

Assessoria de Comunicação (Assecom) 10 1 10,00%

Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) 30 8 26,67%

Diretoria do Sistema de Biblioteca da Unilab (Disibiuni) 11 3 27,27%

Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP) 29 13 44,83%

Pró-Reitoria De Relações Ins�tucionais e Internacionais
(Prointer) 15 8 53,33%

Pró-Reitoria Administração e Infraestrutura (Proadi) 46 19 41,30%

Pró-Reitoria Planejamento, Orçamento e Finanças (Proplan) 22 11 50,00%

Pró-Reitoria de Extensão, Arte E Cultura (Proex) 9 6 66,67%

Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) 19 6 31,58%

Pró-Reitoria De Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) 14 6 42,86%

Pró-Reitoria de Polí�cas  Afirma�vas e Estudan�s (Propae) 35 9 25,71%

Diretoria do Campus dos Malês (DCM) 41 7 17,07%

Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza (ICEN) 49 7 14,29%

Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) 19 4 21,05%

Ins�tuto de Ciências da Saúde (ICS) 65 5 7,69%

Ins�tuto de Desenvolvimento Rural (IDR) 36 5 13,89%

Ins�tuto de Educação a Distância (IEAD) 9 3 33,33%

Ins�tuto de Engenharia e Desenvolvimento Sustentável (IEDS) 38 5 13,16%

Ins�tuto de Humanidades (IH) 78 8 10,26%

Ins�tuto de Linguagens e Literaturas (ILL) 34 4 11,76%

Ins�tuto Humanidades e Letras - Males (IHL) 87 6 6,90%

    

Total - Unilab 728 160 21,98%
Fonte: Elaborado a par�r de informações disponibilizadas pela SGP (Folha de julho de 2022).
 

Conforme CONSTATAÇÃO 01, iden�ficamos distribuição desproporcional das FG’s/CD’s entre as diversas unidades administra�vas.

 

2. Há parâmetros para distribuição das Funções Gra�ficadas e Cargos de Direção?

Não. Para obter resposta à indagação, foi realizado levantamento junto a SGP e sites ins�tucionais. Não iden�ficamos parâmetros
obje�vos para estruturação do organograma e, consequentemente, distribuição das FG/CD, conforme detalhado na CONSTATAÇÃO
01. Também iden�ficamos razoável quan�dade de servidores designados em FG/CD que supostamente exercem função de chefia
sem equipe subordinada, conforme demonstrado na CONSTATAÇÃO 05.

 

3. Qual é a proporção do gasto com remuneração de servidores comissionados em relação ao gasto com efe�vos nas diversas
unidades da Unilab?

As informações apresentadas têm como referência o valor bruto da folha de pagamento de Julho de 2022. As informações estão
resumidas na Tabela 02.

Tabela 02: proporção do gasto com remuneração de FG/CD na Unilab



Total da folha de pagamento com servidores em exercício R$ 7.069.209,81

Folha de Pagamento - Servidores efe�vos sem FG/CD R$ 5.476.588,60

Folha de Pagamento - Servidores com FG/CD R$ 1.592.621,21

Proporção do gasto com remuneração de FG/CD na Unilab 22,53%
Fonte: Elaborado a par�r de informações disponibilizadas pela SGP.
 

Foram excluídos dos valores os gastos com pagamentos de servidores aposentados, pensionistas e estagiários.

 

4. Por quanto tempo os servidores permanecem ocupando os mesmos cargos comissionados?

Não há padrão quanto ao tempo de permanência nas diversas FG/CD, com exceção aos cargos ele�vos com períodos de mandatos
estabelecidos no estatuto (Reitoria, Diretoria de Campus, Diretoria de Ins�tutos e Coordenações de Cursos); e cargos especiais com
regulamentos externos (Corregedor(a), Ouviodor(a), Auditor(a) Chefe, Procurador(a) Chefe).

Conforme CONSTATAÇÃO 02, iden�ficamos baixa rota�vidade em algumas FG/CD da Unilab.

 

5. Está havendo transparência quanto às atribuições da FG/CD, aos requisitos de acesso, aos atuais comissionados e aos
processos de seleção?

Não. Após pesquisas e indagações feitas junto à SGP, verificamos que as atribuições das FG/CD estão diretamente relacionadas com
as atribuições das unidades chefiadas pelos servidores designados. Observamos que há transparência quanto aos requisitos
“formais” para designação dos servidores, conforme Portaria Reitoria nº 505, de 05 de Abril de 2022. No entanto, conforme
CONSTATAÇÃO 03, observamos que não há transparência quanto aos perfis desejados às FG/CD e que não há processo sele�vo para
designação de FG/CD.

 

6. Os controles intrínsecos ao processo de escolha e nomeação para cargos e funções de livre provimento propiciam razoável
certeza de que os escolhidos estão aptos a desempenhar as atribuições correspondentes?

Sim. A fim de responder o quesito, selecionamos uma amostra de processos de designação de servidores às FG/CD.
Preliminarmente re�ramos da população os servidores designados por meio de processo ele�vo e os cargos sujeitos a
regulamentação externa. Na seleção da amostra u�lizamos a técnica de seleção sistemá�ca no grupo da população passível de
análise. A amostra selecionada está representada na tabela seguinte:

Tabela 03: Amostra de processos de designação de FG/CD

Siape Servidor(a) Nível
CD/FG Unidade

121█████████ ████████████ CD-0002 Pro-reitoria de Poli�cas Afirma�vas e Estudan�s
(Propae)

227██████████████ █████████ CD-0002 Pro-reitoria de Pesquisa e Pos-graduacao
(PROPPG)

164████████████ ██████████ CD-0003 Diretoria De Tecnologia Da Informação (DTI)

101████████ ████████ CD-0004 Coordenação de Seleção, Acolhimento dos
Estudantes Internacional

171█████████████ ████████ CD-0004 Coordenacao de Pos-graduacao (CPGRAD)

216███████████ ████████ CD-0004 Assessoria de Comunicação (Assecom)

218███████████████ ████████████ CD-0004 Coordenação de Planejamento (Coplan)

221█████████████ ███████████████ CD-0004 Coordenação de Direitos Humanos e Ações
Afirma�vas (CDHAA)

306█████████████ █████████ CD-0004 Coordenação de Projetos e Acompanhamento
Curricular (CPAC)

111██████████████ ████████ FG-0001 Divisão de Planejamento e Governança (DIPG)

135████████ ██████████ FG-0001 Núcleo de Línguas (Nucli)

179██████████ ███████████████ FG-0001 Divisão De Desenvolvimento De Pessoal (DDP)

194████████ ██████████ FG-0001 Secretaria Registro e Controle Acadêmico (SRCA)

214██████████ ██████████ FG-0001 Secretaria da Proplan (Secproplan)

217███████████████ ███████████ FG-0001 Núcleo de Atendimento Social ao Estudante
(Nase)

218███████████████ █████████ FG-0001 Coordenação de Assistência à Saúde do
Estudante (Coase)

221██████████████ ██████████████ FG-0001 Divisão de Alimentacao e Nutricao (DAN)

222████████████ ███████████ FG-0001 Serviço de Fiscalização Administra�va (Sefadm)

226██████████████ ███████████████ FG-0001 Divisão Acompanhamento Recursos Externos



(Dare)

231█████████████ ███████████ FG-0001 Divisão de Administração de Pessoal (DAP)

235███████████ ███████████ FG-0001 Divisão de Contabilidade (Dcon)

106███████████ ████████████ FG-0002 Seção de Diárias e Passagens (SDP)

136███████████ ████████████ FG-0002 Seção de Tecnologia da Informação/Males
(Se�f)

194████████ ███████████████ FG-0002 Seção de Seleção e Aquisição (Sesa)

203████████████ █████████████ FG-0002 Seção de Seleção de Estudantes Internacionais
(SSE)

215███████████ ██████████████ FG-0002 Seção de Planejamento do Campus dos Malês
(SPCM)

218█████████ ██████████ FG-0002 Seção de Bene�cios (Seben)

218██████████████ █████████ FG-0002 Seção de Proj. de Sistemas de Informação (SPSI)

232██████████████ ███████████████ FG-0002 Seção de Coordenação de Compras e
Laboratório do IEDS (SCCLIEDS)

304█████████ ████████████ FG-0002 Seção de Seleção (SSEL)

101█████████ ███████████████ FG-0003 Serviço Administra�vo IEDS (SADMIEDS)

115██████████████ █████████████ FG-0003 Serviço de Estágio Curricular (SEC)

147█████████████ ████████████ FG-0003 Serviço de Acompanhamento de Desempenho e
Carreira (SADC)

194████████████ ██████████ FG-0003 Serviço de Registro Acadêmico (SRA)

210██████████ ████████ FG-0003 Serviço de Secretaria do Consuni (SSCONSUNI)

219█████████ ██████████████ FG-0003 Serviço Acadêmico do ICS (SAICS)

222███████████ ██████████████ FG-0003 Serviço de Registro Acadêmico (SRA)

223███████████ ████████ FG-0003 Servico Administra�vo ICS (SADMISC)

232█████████ █████████ FG-0003 Serviço de Prefeitura de Liberdade (SPLB)

324███████████████ █████████████ FG-0003 Serviço Administra�vo IHL (SADMIHL)
Fonte: Elaborado a par�r de informações disponibilizadas pela SGP (Folha de julho de 2022).

 

2.1. CONSTATAÇÃO 01: Distribuição desproporcional das Funções Gra�ficadas e Cargos de Direção.

Considerando toda a Unilab, a porcentagem de servidores que ocupam cargo de direção e funções gra�ficadas (CD e FG) é de
21,98% em relação ao total de servidores (Gráfico 01).

Gráfico 01: Proporção de Servidores com FG/CD

Fonte: Elaborado a par�r de informações disponibilizadas pela SGP (Folha de julho de 2022).



 

Observando a imagem, destacam-se as seguintes unidades: Gabinete da Reitoria (GR) - 50,00%; Secretaria de Registro e Controle
Acadêmico (SRCA) - 33,33%; Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) - 26,67%; Diretoria do Sistema de Bibliotecas da Unilab
(Disibiuni) 27,27%; Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP) - 44,83%; Pró-reitoria de Relações Ins�tucionais e Internacionais
(Prointer) - 53,33%; Proadi - 41,30%; Proplan - 50%; Proex - 66,67%; Prograd - 30,58%; PROPPG - 42,68%; Propae - 25,78%; IEAD -
33,33%.

Pelas informações depreende-se que o GR, Prointer, Proex e Proplan têm uma porcentagem de FG/CD igual ou superior a 50,00% em
relação ao total de servidores na unidade, ou seja, metade ou mais de seus respec�vos servidores estão supostamente exercendo
atribuições de direção, chefia ou assessoramento.

 

2.1.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

A princípio, convém destacar que o tema organograma da Unilab não é de competência direta desta Superintendência de Gestão de
Pessoas, uma vez que a estrutura organizacional depende de planejamento estratégico, com base em estudos técnicos voltados aos
resultados ins�tucionais, apesar de historicamente estamos cadastrando nos respe�vos sistemas quando se faz necessário para
gestão de pessoal, como pode se observar na Portaria nº 506, de 17 de setembro de 2019, do Ministério da Economia, e no Decreto
nº 9.739, de 28 de março de 2019. Contudo, quanto às questões de competências das unidades atreladas ao perfil profissional e
atribuições rela�vas a essas competências, sim, faz parte do escopo da SGP como unidade de polí�cas de pessoal.

Além disso, como roga a Portaria ME nº 506, de 2019, faz-se observar a competência da autoridade dos órgãos para permutar
cargos em comissão e funções de confiança demonstradas no quadro demonstra�vo do órgão, a saber:

Art. 3º A autoridade máxima do órgão ou en�dade poderá, dentro do respec�vo quadro demonstra�vo de cargos em comissão e de
funções de confiança, permutar cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS com Funções
Comissionadas do Poder Execu�vo - FCPE de mesmo nível e categoria, por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União.

Diante do exposto, não julgamos competentes para nos manifestarmos sobre o tema, haja vista o disposto na norma
supramencionada e não haver norma interna que regulamente o assunto de forma detalhada.

 

2.1.2. ANÁLISE DA AUDITORIA

Analisando a estrutura organizacional da Unilab constata-se que a disposição de várias unidades caracteriza-se pela hierarquização
ver�cal. Nesse contexto, em diversas unidades, existe apenas um vínculo de subordinação para cada setor. 

Tal fato sinaliza um risco de sobreposição de competências e funções, que leva a um gasto desnecessário e a uma excessiva
burocracia, já que pode exis�r dois ou mais cargos que realizam a mesma a�vidade.

Como manifestado pela SGP, a distribuição das FG/CD entre as diversas unidades da Unilab são consequências de decisões
estratégicas e que não podem ser tomadas exclusivamente pela unidade de Gestão de Pessoas.

Com isso, faz-se necessário um estudo aprofundado que permita uma conclusão acurada que, de fato, verifique a real necessidade
da quan�dade de FG/CD nas diversas unidades da Unilab.

 

2.1.3. RECOMENDAÇÕES

01.1 Recomendamos a realização de um estudo técnico fundamentado no princípio da eficiência a fim de verificar a real
necessidade da quan�dade de FG/CD nas diversas unidades da Unilab;

 

2.2. CONSTATAÇÃO 02:  Inexistência de polí�ca de rota�vidade com limitação máxima para permanência no cargo ou
função.

Não iden�ficamos polí�ca de rota�vidade nas diversas FG/CD da Unilab. Excepcionam-se as FG/CD dedicadas aos cargos ele�vos
(Reitor(a), Vice-Reitor(a), Diretor(a) de Ins�tuto, Coordenador(a) de Curso e de Diretor(a) de Campus fora de Sede) e aos cargos
regulados por normas externa (Ouvidor, Auditor(a) Chefe, Corregedor(a), Procurador(a) Chefe).

Além disso, iden�ficamos uma quan�dade razoável de servidores inves�dos em FG/CD por período superior ao prazo estabelecido
para cargos ele�vos (4 anos - 1.460 dias).

Tabela 04: Permanência superior a 4 anos nas FG/CD

Nº Siape Início da
FG/CD

Nº dias na
FG/CD Cargo/Função Unidade Nível

FG/CD

187████████████ 7/3/2016 2.408 Chefe Serviço Acadêmico do IDR FG-0003

195██████████████ 21/10/2015 2.546 Chefe Serviço de Comunicação e Documentação FG-0003

214████████████ 11/5/2018 1.613 Superintendente Superintendência de Gestão de Pessoas CD-0003

215█████████████ 20/5/2015 2.700 Chefe Secretaria da Dir. do Campus dos Malês FG-0002

215███████████████ 20/5/2015 2.700 Chefe Seção de Polí�cas Estudan�s/Males FG-0002

215████████ 17/10/2014 2.915 Chefe Seção de Planejamento do Campus dos
Malês FG-0002

219███████████████ 26/2/2016 2.418 Chefe Serviço Acadêmico do ICS FG-0003



221███████████████ 13/11/2015 2.523 Chefe Serviço Administra�vo ICSA FG-0003

223████████████ 10/4/2017 2.009 Chefe Seção de Registro Acadêmico/Malês FG-0002

232████████ 23/8/2017 1.874 Gerente Divisao de Patrimonio FG-0001
Fonte: Elaborado a par�r de informações disponibilizadas pela SGP (Folha de julho de 2022).

 

2.2.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

Sobre o tema, entendemos que o assunto requer um estudo aprofundado haja vista que não se trata somente de estabelecer uma
rota�vidade por si só, mas no sen�do de que quais resultados ins�tucionais se pretendem alcançar com essa polí�ca. Quais
parâmetros para garan�r a primazia da eficiência e eficácia? Qual a polí�ca interna da gestão do conhecimento para ocupação dos
cargos em comissão ou funções de confiança? Até onde as limitações podem interferir na prerroga�va cons�tucional da livre
nomeação e exoneração?

Assim, em suma, a abordagem requer uma ampla discussão ins�tucional de caráter estratégico. Neste diapasão, esta SGP iniciou os
trabalhos para implementação do modelo de Gestão por Competências da Unilab, como pode ser visto no processo SEI nº
23282.008133/2022-24, cujos resultados futuros poderão contribuir com a constatação em tela.

Por fim, como a competência para decisão sobre nomeações, exonerações, designações e dispensas não está sob esta unidade,
julgamos que as informações elencadas neste item, são suficientes até o momento em relação ao escopo desta unidade.

 

2.2.2. ANÁLISE DA AUDITORIA

A rota�vidade com limitação para permanência máxima no cargo ou função pode ser analisado sobre dois prismas: se por uma lado
ela pode repercu�r nega�vamente com a perda de conhecimentos rela�vos aos processos de trabalho, por outro, a ausência de
rota�vidade pode ensejar no deses�mulo dos servidores pela sensação de falta de oportunidades de crescimento profissional e
salarial. 

Desse modo, qualquer inicia�va de polí�ca de rota�vidade com obje�vo de criar mecanismos de igualdade de oportunidades deve
ser conjugada com polí�ca de transmissão de conhecimentos, a fim de evitar prejuízo para as unidades com a saída de gestores. 

Conforme manifestação da SGP “o assunto requer um estudo aprofundado haja vista que não se trata somente de estabelecer uma
rota�vidade por si só, mas no sen�do de quais resultados ins�tucionais se pretendem alcançar com essa polí�ca. E por fim,
ques�ona até onde uma polí�ca de rota�vidade pode interferir na prerroga�va cons�tucional da livre nomeação e exoneração”. 

Consideramos que o argumento da livre nomeação/exoneração previsto no inciso II do art. 37 da CF/1988 não é ilimitado, a
discricionariedade na escolha dos comissionados deve levar em consideração o princípio da eficiência, insculpido no caput do
mesmo ar�go, do qual se depreende que os servidores públicos devem agir com qualidade, presteza e eficácia, ou seja, a nomeação
não pode ser pautada apenas no livre arbítrio do gestor máximo, deve levar em consideração as competências do indicado.   

Segundo entendimento do TCU, a rota�vidade de servidores é um �po de controle que visa evitar que uma mesma pessoa seja
responsável por a�vidades sensíveis por período indeterminado de tempo no mesmo local. 

Além disso, o Referencial de Combate à Fraude e à Corrupção Aplicável a Órgãos e En�dades da Administração Pública do TCU
estabelece que:

Além da segregação, a organização deve considerar implantar uma polí�ca de rotação de pessoal. Dependendo da cri�cidade da
função, um prazo pode ser estabelecido para uma pessoa ocupar uma posição. A longa permanência de uma pessoa na mesma
função pode encorajá-la a cometer fraude e corrupção, haja vista que conhecerá os controles existentes e a frequência e a
profundidade das auditorias (grifo nosso).

Por diversas vezes o TCU já se manifestou sobre o tema (Acórdão 415/2013 - Plenário e Acórdão 1097/2013 - Plenário) como pode
ser visto a seguir: 

ACÓRDÃO 415/2013 - PLENÁRIO    

9.1.11. expeça norma�vo disciplinando a necessidade de rota�vidade de funções, de forma a impedir que um só servidor
permaneça como responsável por determinada a�vidade por longos períodos;

ACÓRDÃO 1097/2013 - PLENÁRIO

9.1.14. adote uma polí�ca de rota�vidade dos responsáveis por a�vidades crí�cas, de forma a evitar a dependência do órgão em
relação a um número reduzido de pessoas.

 

2.2.3. RECOMENDAÇÕES

02.1 Estabelecer uma polí�ca de rota�vidade com limitação máxima para permanência nas diversas FG/CD.

 

2.3. CONSTATAÇÃO 03: Nomeação mediante processos não transparentes e baseados em critérios subje�vos.

Observamos que não há processo sele�vo formalizado e transparente para preenchimento das FG/CD da Unilab. Quando é
necessário suprir uma vaga, a chefia responsável considera as tarefas que precisam ser executadas e, a par�r de indicações e com
base em critérios subje�vos, realiza a seleção do profissional que considera ter potencial para executá-las.

 

2.3.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=448094
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=460316


Entendemos que para realização de processos sele�vos para fins ocupação de CD e FG, precisa-se de estudos técnicos da
organização considerando os obje�vos ins�tucionais e os resultados esperados. Diante disso, entendemos que a ação em andamento
por parte desta SGP acerca do modelo de Gestão por Competências, mediante processo SEI nº 23282.008133/2022-24, pode ser um
dos instrumentos direcionadores de diretrizes sobre o tema.

Por fim, como a competência para decisão sobre nomeações, exonerações, designações e dispensas não está sob esta unidade,
julgamos que as informações elencadas neste item, são suficientes até o momento em relação ao escopo desta unidade.

 

2.3.2. ANÁLISE DA AUDITORIA

Como já mencionado, a designação de funções gra�ficadas e cargos de direção são de livre nomeação/exoneração conforme se
observa no inciso II do art. 37 da CF/1988. Entretanto, deve-se considerar que essa discricionariedade na escolha dos comissionados
é limitada pelo princípio da eficiência, insculpido no caput do mesmo ar�go.

Para atender a esse princípio, a seleção e designação dos FG/CD, assim como a dos servidores efe�vos, deve buscar a melhor relação
custo-bene�cio para a Unilab, o que exige, entre outros fatores, a definição de requisitos adequados.

O Referencial Básico de Governança (Versão 2.0) também traz recomendações nesse sen�do, por meio das prá�cas L1.1
(“Estabelecer e dar transparência ao processo de seleção de membros de conselho de administração ou equivalente e da alta
administração”) e L1.2 (“Assegurar a adequada capacitação dos membros da alta administração”).

Ademais, o Painel Banco de Talentos é uma ferramenta que dispõe de dados sobre os profissionais da Unilab, que vão desde
informações cadastrais (nome, endereço, fone, etc.), até informações sobre sua vida profissional, tais como formação acadêmica,
experiência profissional, a�vidades desenvolvidas e a�vidades que estão aptos a desenvolver, idiomas de domínio, entre outras. 

O armazenamento dessas informações pode ser u�lizado para várias aplicações, desde recrutamento, promoção, até iden�ficação
de competências para outros fins. Essa ferramenta instrumentaliza a organização para iden�ficação e aproveitamento das
potencialidades dos colaboradores.

Faz-se necessária, portanto, a adoção de estratégias para permi�r a iden�ficação do universo de candidatos disponíveis
internamente com o perfil profissional desejado para assumir FG/CD, conforme recomenda o TCU no ACÓRDÃO 3.023/2013-TCU-
Plenário:

Fundamentar os processos de recrutamento e seleção (internos e externos) em perfis de competências, inclusive os rela�vos a
cargos/funções de livre provimento de natureza técnica ou gerencial, e assegurarem concorrência e transparência nos processos; 
 

2.3.3. RECOMENDAÇÕES

03.1 Realizar processo sele�vo formalizado que proporcione a obje�vidade, a transparência e a promoção do princípio da eficiência
na designação do(a) servidor(a) à FG/CD.

 

2.4. CONSTATAÇÃO 04: Inexistência de transmissão de informação e conhecimento no momento da sucessão da
liderança.

Não iden�ficamos polí�cas que estabelecem regras e obrigações nas sucessões de FG/CD.

 

2.4.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

De fato, inexiste norma�vo interno sobre esse assunto. Precisamos de maior detalhamento ao que se pede para que possamos de
alguma forma buscar algum direcionador ou encaminhamento. 

Em algumas IFES, como a UFPI e UFRN, determinam que as unidades encaminhem planejamentos tá�cos para apreciação dos
conselhos superiores, geralmente conselho de administração. Quando há nomeação de novo gestor, esse processo de tramitação fica
norteado pelos resultados alcançados com base no planejamento da unidade. Por exemplo, o planejamento da SGP foi aprovado
pelo Conselho de Administração através da Resolução Conad nº 10, de 29 de dezembro de 2021.

 

2.4.2. ANÁLISE DA AUDITORIA

A Unilab não adota procedimentos para transmissão de informações e conhecimentos no momento da sucessão dos ocupantes de
cargos de direção e funções gra�ficadas, além de não possuir um Programa de Aperfeiçoamento de Competências e de Potencial
Gestores, conforme preconiza o Referencial Básico de Governança Organizacional do TCU, edição 2020. 

Segundo o supramencionado Referencial a rota�vidade de líderes somada à ausência ou deficiência de regras de transição podem
levar à descon�nuidade na realização das a�vidades da liderança quando da ocorrência de afastamentos, impedimentos legais ou
regulamentares, ou vacância de cargos/funções ocupados por esses dirigentes.

Dito isso, fica clara a necessidade da ins�tuição de polí�ca de transmissão de conhecimentos a fim de que as trocas de servidores
ocupantes de FG e CD não comprometa a ro�na de trabalho e as metas das unidades. 

 

2.4.3. RECOMENDAÇÕES

04.1 Estabelecer e promover polí�ca de transmissão de informação e conhecimento na sucessão das FG/CD a fim de não prejudicar
a con�nuidade do serviço.



 

2.5. CONSTATAÇÃO 05: FG/CD cujas atribuições não são de direção, chefia e assessoramento.

Quanto às funções de confiança e aos cargos em comissão, a Cons�tuição Federal de 1988 (CF/1988), no art. 37, inciso V, estabelece
que:

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efe�vo, e os cargos em comissão, a serem
preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, des�nam-se apenas às
atribuições de direção, chefia e assessoramento; (Redação dada pela Emenda Cons�tucional nº 19, de 1998).

Durante análise da amostra selecionada, observamos que há várias FG/CD preenchidas por servidores que supostamente exercem
função de chefia sem equipe subordinada, conforme tabela abaixo:

Tabela 05: Servidores que supostamente exercem função de chefia sem equipe subordinada
Siape Função Unidade (Sigla) Unidade

114████████████ Gerente DEI Divisão Empreended e Incubação Empresas (DEI)

135████████████ Gerente Nucli Núcleo de Línguas (Nucli)

179████████ Gerente Corac Coordenação Regulacao, Avaliacao e Censo (Corac)

214█████████ Gerente SECPROPLAN Secretaria da Proplan (SECPROPLAN)

218███████████ Gerente DFE Divisão Financeira e de Extensão (DFE)

218█████████ Gerente Dimov Divisão Dimension e Movimentação Pess (Dimov)

187████████████ Chefe Secep Seção de Cerimonial de Protocolo (Secep)

194████████ Chefe SESA Seção de Seleção e Aquisição (SESA)

195██████████ Chefe SRP Seção de Registro Patrimonial (SRP)

215█████████ Chefe SDCMA Secretaria da Dir. do Campus dos Malês (SDCMA)

218█████████ Chefe SEAP Seção de Acompanhamento de Projetos (SEAP)

223███████████ Chefe Serac Seção de Registro Academico/Males (Serac)

304██████████████ Chefe SSEL Seção de Seleção (SSEL)

321█████████ Chefe SCD Seção de Capacitação e Desenvolvimento (SCD)

321█████████████ Chefe SEAC Seção de Arte e Cultura (SEAC)

101████████ Chefe SADMIEDS Serviço Administra�vo IEDS (SADMIEDS)

115█████████████ Chefe SEC Serviço de Estágio Curricular (SEC)

118███████████████ Chefe SACADIHL Serviço Acadêmico IHL (SACADIHL)

135█████████ Chefe SECIHL Secretaria do IHL Campus dos Malês (SECIHL)

147███████████████ Chefe SADC Serviço de Acomp de Desempenho e Carreira (SADC)

195███████████ Chefe SCD Serviço de Comunicação e Documentação (SCD)

218███████████ Chefe Servaac Serviço de Acolhimento e Acompanhamento (Servaac)

219███████████ Chefe SAICS Serviço Acadêmico do ICS (SAICS)

221██████████ Chefe SADMICSA Serviço Administra�vo ICSA (SADMICSA)

222████████████ Chefe SEACADILL Serviço Acadêmico - ILL (SEACADILL)

222██████████ Chefe Servacc Serviço de Acordos de Cooperação e Convênios (Servacc)

223█████████████ Chefe SADMISC Serviço Administra�vo ICS (SADMISC)

223███████████ Chefe SAICSA Serviço Acadêmico ICSA (SAICSA)

226████████ Chefe SPIR Serviço de Promoção da Igualdade Racial (SPIR)

321████████████ Chefe SAIDR Serviço Administra�vo do IDRR (SAIDR)

324██████████████ Chefe SADMIHL Serviço Administra�vo IHL (SADMIHL)
Fonte: Elaborado a par�r de informações disponibilizadas pela SGP (Folha de julho de 2022).

 

2.5.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

Entendemos que os critérios para "existência" de unidades não têm relação com quan�dade de servidores lotados e sim, com sua
"razão de exis�r", com base em competências organizacionais estabelecidas em estatuto ou regimento interno, de acordo com o
Manual de Estruturas Organizacionais do Poder Execu�vo Federal, aprovado pela Instrução Norma�va nº 4/2018-SEGES Ministério
do Planejamento, a saber:

2.7 Estrutura regimental

A estrutura regimental dos Ministérios, dos órgãos da Presidência da República e das autarquias é aprovada por ato do Presidente
da República.

No caso de Ministério e órgãos da Presidência da República, a estrutura regimental descreve as áreas de suas competências dos
níveis mais altos até o DAS/FCPE de nível 5, desdobra o conjunto de órgãos e unidades administra�vas integrantes da estrutura
básica e relaciona as respec�vas competências, atribuições dos dirigentes e outros assuntos inerentes à sua organização como
disposições gerais ou transitórias.



No caso das autarquias e fundações públicas do Poder Execu�vo federal, a estrutura regimental descreve as finalidades,
competências, natureza, sede, conforme estabelecidas em lei, bem como a vinculação, as competências das unidades subordinadas
diretamente ao dirigente máximo da autarquia, a forma de direção e nomeação, as atribuições dos dirigentes, o patrimônio, os
recursos financeiros e outros assuntos inerentes à sua organização como disposições gerais ou transitórias, com observância dos
termos da Lei de criação ou que autorizou a sua criação.

 

2.5.2. ANÁLISE DA AUDITORIA

Conforme relatado na Constatação 01, na Unilab algumas unidades apresentam elevado número de FG/CD, sendo que em algumas
delas mais da metade dos servidores ocupam cargos de FG/CD. Tal fato sinaliza que pode haver quan�dade excessiva de
comissionados cujas atribuições não sejam de direção, chefia ou assessoramento. Em outras palavras, se há mais servidores
comissionados do que não comissionados em determinada unidade, há indício de que comissionados estejam recebendo
remuneração adicional para exercerem atribuições �picas de cargo efe�vo, sendo que a CF/1988, art. 37, inciso V, define que as
FG/CD des�nam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 

Da mesma forma, conforme Tabela 05, encontram-se muitas FG/CD ocupadas por servidores que supostamente exercem função de
chefia sem equipe subordinada. 

Informa-se que a tabela não levou em consideração as FG/CD servidores que exercem função de assessoria. 

 

2.5.3. RECOMENDAÇÕES

05.1 Verificar se as atribuições dos servidores presentes na Tabela 05 são compa�veis com atribuições de direção ou chefia, e em
caso de conclusão pela inobservância do inciso V, art. 37 da Cons�tuição Federal de 1988, tomar as providências cabíveis.

05.2 Incluir ro�nas nos procedimentos de designação de FG/CD que garantam o cumprimento do inciso V, art. 37 da Cons�tuição
Federal de 1988.

 

2.6. CONSTATAÇÃO 06: Inobservância do Tempo mínimo de efe�vo exercício para designação em FG/CD. 

Conforme Portaria Reitoria nº 505, de 5 de abril de 2022, para ser designado à Função Gra�ficada nível 2 (FG-2) o servidor deverá
ter no mínimo quatro meses de cargo efe�vo na Unilab. 

Pela análise do processo 23282.010191/2022-18, que designou o servidor █████████, para a função de Chefe da Seção de
Diárias e Passagens (SDP), constata-se que não foi observado o prazo mínimo estabelecido. 

 

2.6.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

Considerando que se faz necessária a análise mais criteriosa do processo, solicitamos maior tempo para manifestação dessa
constatação. 

 

2.6.2. ANÁLISE DA AUDITORIA

Por meio do Despacho SEI 0485334 a Proadi solicita à SGP providências quanto à designação do servidor à FG.

Após análises, a Divisão de Administração de Pessoal (DAP) corretamente destacou a necessidade de cumprir a Instrução de Serviço
(IS) nº 04/2019/SGP e a Portaria Reitoria nº 505/2022, conforme  SEI 0485899:

Á  Proadi,

Para que possamos dar prosseguimento aos trâmites devidos, é necessário que sejam anexadas as documentações conforme
disposto na Instrução de Serviço nº 04/2019 - SGP, em seu art. 20: 
(...) 
Bem como o disposto no art 2º, da Portaria Reitoria nº 505, de 05 de abril de 2022:
II - FG-02 – servidores com no mínimo quatro meses de cargo efe�vo na Unilab, possuir, preferencialmente, nível superior e, pelo
menos, ter concluído dois cursos de capacitação em área correlata à função para o qual tenha sido indicado;

Em análise do Processo SEI 23282.010191/2022-18, houve inovação que causou um "desvio" na regra previamente estabelecida.
Apesar da manifestação da DAP, a Proadi, conforme despacho SEI 0486857, solicitou a designação do servidor para assumir,
interinamente, a função por conta de não cumprir as exigências da Portaria.

Os requisitos presentes na Portaria não são apenas formais, mas também um parâmetro mínimo que auxilia a alcançar e a
demonstrar o cumprimento do princípio da eficiência e  zelar pela qualidade do serviço.

Desse modo, é razoável esperar que o servidor designado interinamente e o subs�tuto eventual da FG/CD cumpra os requisitos
mínimos estabelecidos pela ins�tuição.

Destacamos que no SEI 0487909 consta a autorização da Reitoria para o prosseguimento da designação. Assim, considerando que a
Reitoria é a autoridade que estabelece os critérios para ocupação de FG/CD, não vislumbramos emi�r recomendação, mas
chamamos atenção quanto à necessidade de persecução das regras, sob risco de ofensa à integridade administra�va.

 

2.7. CONSTATAÇÃO 07: Designação para FG/CD sem comprovação de formação ou experiência compa�vel com a FG/CD.

Não iden�ficamos a comprovação de formação e experiência compa�vel dos seguintes servidores:



Tabela 06: Ausência de comprovação de formação ou experiência compa�vel com a FG/CD
Siape Servidor(a) Proc. de designação Unidade

221████████████ ████████████ 23282.001541/2022-55 CDHAA

111███████████████ ████████ 23282.003344/2019-75 DIPG

135███████████████ ████████████ 23282.405197/2020-16 Nucli

179█████████████ ████████ 23282.015787/2017-47 DDP

214████████ ████████████ 23282.009019/2022-11 SECPROPLAN

226███████████████ █████████████ 23282.011034/2021-49 DARE

231███████████ █████████ 23282.004618/2022-49 DAP

106██████████████ ████████ 23282.010191/2022-18 SDP

136██████████████ █████████ 23282.001386/2019-71 Se�f

101███████████████ ██████████████ 23282.001306/2017-16 SADMIEDS

194█████████ ████████ Proc. não iden�ficado SESA

215████████████ ██████████ Proc. não iden�ficado SPCM

219███████████ ████████ Proc. não iden�ficado SAICS

222██████████████ ███████████████ Proc. não iden�ficado SRA

223███████████ ███████████████ Proc. não iden�ficado SADMISC
Fonte: Elaborado a par�r de informações disponibilizadas pela SGP (Folha de julho de 2022).
 

2.7.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

Considerando que se faz necessária a análise de vários processos, solicitamos maior tempo para manifestação dessa constatação.

 

2.7.2. ANÁLISE DA AUDITORIA

Verificamos que a Unilab editou Instrumento norma�vo interno que estabelece critérios quanto à formação exigida dos servidores
para ocupar os diferentes níveis de FG/CD. Atualmente as intenções de indicação são formalizadas via processo eletrônico (SEI) o
qual é instruído com os documentos exigidos pela portaria. Os processos passam por uma análise da DAP que emite despacho
orientando quanto à documentação exigida. Ocorre que nos casos acima indicados não houve a inclusão dos documentos e mesmo
assim a nomeação foi efe�vada sem as comprovações. 

Entendemos que a exigência de pré-requisitos no que se refere à qualificação específica para cada caso tem como fundamento as
atribuições ou complexidade do cargo e o retorno que se espera do servidor. Assim, para evitar que FG/CD sejam u�lizados sem o
devido retorno de um serviço de qualidade para o órgão, a administração superior deve se precaver e designar após a comprovação
da formação acadêmica e experiência exigida na norma. 

 

2.7.3. RECOMENDAÇÕES

07.1 Promover a imediata regularização, verificando se os servidores listados na Tabela 06 têm formação e/ou experiência
compa�vel com a FG/CD.

07.2 Incluir nas ro�nas dos processos de designação de FG/CD a verificação da formação e/ou da experiência compa�vel com a
FG/CD, conforme estabelecido nos regulamentos aplicáveis.

 

2.8. CONSTATAÇÃO 08: Designação para FG/CD sem avaliação das hipóteses de inelegibilidade.

Pela análise dos processos a seguir, não foram iden�ficadas as comprovações das avaliações das hipóteses de inelegibilidades:

Tabela 07: Ausência de comprovação de avaliação das hipóteses de inelegibilidade.
Siape Servidor(a) Proc. de designação Unidade

111████████████ ████████ 23282.003344/2019-75 DIPG

135█████████ ██████████████ 23282.405197/2020-16 Nucli

179████████████ ██████████ 23282.015787/2017-47 DDP

214██████████████ ██████████████ 23282.009019/2022-11 SECPROPLAN

101█████████████ ███████████████ 23282.001306/2017-16 SADMIEDS

194███████████ ██████████████ Proc. não iden�ficado SESA

215████████ ████████ Proc. não iden�ficado SPCM

219████████████ ████████ Proc. não iden�ficado SAICS

222██████████ ██████████████ Proc. não iden�ficado SRA

223███████████████ ████████ Proc. não iden�ficado SADMISC
Fonte: Elaborado a par�r de informações disponibilizadas pela SGP (Folha de julho de 2022).



 

2.8.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

Considerando que se faz necessária a análise de vários processos, solicitamos maior tempo para manifestação dessa constatação.

 

2.8.2. ANÁLISE DA AUDITORIA

Verificamos que a Unilab editou Instrumento norma�vo interno estabelecendo que  os servidores indicados para ocupar cargos de
FG/CD não poderão estar enquadrados nas hipóteses de inelegibilidade previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, e na forma do inciso III, do art. 2º, do Decreto nº 9.727, de 15 de março de 2019. 

A Unilab não u�liza instrumentos para aferir os impedimentos quanto às hipóteses de inelegibilidade, exigindo apenas que o
indicado autodeclare por meio de preenchimento do formulário “Requerimentos Declarações Legais” no Sistema de Gestão de
Pessoas (Sigepe) ou por meio do “Formulário de Cargo Comissionado ou Função de Confiança” do SEI. A Unilab atribui presunção de
veracidade plena à declaração não fazendo outras conferências. 

Tendo em vista postura passiva da Unilab, iden�ficamos exposição a risco, visto que os controles existentes dependem da
informação dos próprios �tulares de FG/CD para iden�ficação de conflitos de interesses. 

Apesar disso, entendemos a complexidade e dificuldade de implementação de prá�cas a�vas que visam aferir as hipóteses de
impedimentos, e dessa forma, consideramos que a Declaração, ressalvadas suas limitações, cons�tui instrumento hábil para
comprovação.  

 

2.8.3. RECOMENDAÇÕES

08.1 Promover a imediata regularização, verificando as hipóteses de inelegibilidade dos servidores listados na Tabela 07.

08.2 Incluir nas ro�nas dos processos de designação de FG/CD a verificação das hipóteses de inelegibilidade dos servidores
designados às FG/CD, conforme estabelecido nos regulamentos aplicáveis.

 

2.9. CONSTATAÇÃO 09: Designação para FG/CD sem avaliação das hipóteses de Conflito de Interesses.

Verificamos que não houve avaliação das hipóteses de conflito de interesse nos processos de designação de FG/CD aos seguintes
servidores:

Tabela 08: Ausência de comprovação de avaliação das hipóteses de Conflito de Interesses.
Nº Siape Servidor(a) Proc. de Designação Unidade

111████████ ████████ 23282.003344/2019-75 DIPG

135████████ █████████ 23282.405197/2020-16 Nucli

179██████████ ███████████████ 23282.015787/2017-47 DDP

214██████████████ ██████████ 23282.009019/2022-11 SECPROPLAN

101████████████ ██████████████ 23282.001306/2017-16 SADMIEDS

210████████ ██████████████ 23282.010232/2021-95 SSCONSUNI

194████████████ ██████████ Proc. não iden�ficado SESA

215█████████ ████████ Proc. não iden�ficado SPCM

219██████████████ █████████ Proc. não iden�ficado SAICS

222██████████ ██████████ Proc. não iden�ficado SRA

223███████████ ██████████████ Proc. não iden�ficado SADMISC
Fonte: Elaborado a par�r de informações disponibilizadas pela SGP (Folha de julho de 2022).
 

2.9.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

Considerando que se faz necessária a análise de vários processos, solicitamos maior tempo para manifestação dessa constatação.

 

2.9.2. ANÁLISE DA AUDITORIA

As Portarias internas que versam sobre designação de FG/CD estabelecem que: 
os servidores que percebam estar em condição de risco de Conflito de Interesses, nas situações previstas no Art. 5º, da Lei nº
12.813, de 16 de maio de 2013, durante o exercício do Cargo de Direção, Função Gra�ficada ou Função de Coordenador de Curso,
poderão consultar o Sistema Eletrônico de Informações Patrimoniais e de Conflito de Interesses (e-Patri) para verificação da situação
de risco. 

A Unilab não u�liza instrumentos para aferir os impedimentos quanto a condição de risco de Conflito de Interesses, o
desimpedimento é autodeclarado por meio do preenchimento do formulário “Requerimentos Declarações Legais” no Sigepe ou por
meio do formulário de “Cargo Comissionado ou Função de Confiança” do Sei. Essa declaração goza de presunção de veracidade
plena. 



Tendo em vista postura passiva da Unilab, iden�ficamos exposição a risco, visto que os controles existentes dependem da
informação dos próprios �tulares de FG/CD para iden�ficação de conflitos de interesses. 

Apesar disso, entendemos a complexidade e dificuldade de implementação de prá�cas a�vas que visam aferir as hipóteses de
conflitos de interesses, e dessa forma, consideramos que a Declaração, ressalvadas suas limitações, cons�tui instrumento hábil para
comprovação.  

 

2.9.3. RECOMENDAÇÕES

09.1 Promover a imediata regularização, verificando as hipóteses de conflito de interesses dos servidores listados na Tabela 08.

09.2 Incluir nas ro�nas dos processos de designação de FG/CD a verificação de conflito de interesses dos servidores designados às
FG/CD, conforme estabelecido nos regulamentos aplicáveis.

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Em face dos exames realizados, e por todo o exposto, a equipe de auditoria concluiu que os controles internos da Superintendência
de Gestão de Pessoas quanto ao objeto da Ação estão parcialmente adequados.

Destaca-se como relevante a existência de normas internas que regulamentam os processos de designação de servidores ocupantes
de FG/CD. No que se refere ao cumprimento dessas normas, no geral, são observadas, ressalvadas algumas inconformidades
apontadas por esta equipe e para as quais foram proferidas recomendações. 

Todavia, foram detectadas fragilidades mais significa�vas no que se refere às boas prá�cas de governança pública inerente às
indicações de FG/CD.  

Ra�fica-se a importância de aperfeiçoamento con�nuo dos controles internos bem como a adoção de boas Prá�cas de Governança
para que a Unilab possa a�ngir níveis sa�sfatórios de desempenho e excelência na qualidade dos serviços prestados aos cidadãos,
evitando erros, prevenindo fraudes e desperdício.

 

É o relatório.

 

MARCONDES CHAVES DE SOUZA  RAIMUNDO ARISTEU DOS SANTOS MAIA
Auditor  Auditor

#_contem_194_marcas_sigilo
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