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1.
Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2017 e 31/12/2017
pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da Instrução
Normativa TCU nº 63/2010.
2.
Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho
informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à legislação federal
aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de
controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.
3.
As seguintes constatações subsidiaram a certificação dos agentes do Rol de
Responsáveis:
- Análise da Folha de Pagamento: não regularização tempestiva das inconsistências
identificadas nos dados cadastrais e na folha de pagamento da UFPE. (Item 2.1.2.1).
- Os estudos sobre a concessão de carga horária reduzida para 30 horas sem redução de salário,
no âmbito da UFPE, não evidenciam a exigência de turnos ou escalas ininterruptas de ao menos
12 horas, tampouco contemplam critérios objetivos para avaliar se as atividades desenvolvidas
e o público a ser atendido por cada setor enquadram-se nos pressupostos estabelecidos pelo
decreto nº. 1.590/1995. (Item 2.1.3.1).
- Os atos normativos que amparam a concessão de jornada flexibilizada para os servidores da
UFPE não possuem a identificação dos servidores beneficiados, nem as atividades
desempenhadas e as informações sobre o horário de trabalho de cada servidor. (Item 2.1.3.2).
- As condições de elegibilidade do servidor para gozo da flexibilização de jornada não estão
sendo observadas. Além de considerar o atendimento a servidores e professores de diferentes
setores internos da própria UFPE enquanto atendimento ao público, a UFPE concede jornada
de trabalho de seis horas diárias a ocupantes de funções gratificadas - que submetem-se ao
regime integral de dedicação ao serviço, segundo a Lei 8.112/90. (Item 2.1.3.3).
- No exercício 2017 não havia controle apropriado do ponto dos servidores autorizados a
cumprir jornada de trabalho reduzida para 30 horas semanais. Apenas a partir de abril de 2018
foi implantado o ponto eletrônico. Nem sempre a relação nominal de servidores e respectivos
horários estava afixada no local de atendimento dos setores beneficiados com a jornada
flexibilizada. (Item 2.1.3.4).

4.
Diante dos exames realizados e da identificação de nexo de causalidade entre os
atos de gestão de cada agente e as constatações mencionadas, proponho que o encaminhamento
das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja conforme indicado a seguir:
CPF do agente
público
***.044.234-**

Cargo ou função

***.388.183-**

Pró-Reitora de
Gestão de Pessoas
e Qualidade de
Vida

Demais integrantes
do Rol de
Responsáveis

Reitor

Avaliação do órgão
de Controle Interno
Regular
com
Ressalva
Regular
com
Ressalva

Fundamentação da avaliação do Controle
Interno
Itens 2.1.3.1, 2.1.3.2 e 2.1.3.3 do Relatório
de Auditoria nº 201800631
Itens 2.1.2.1, 2.1.3.3, 2.1.3.4 do Relatório
de Auditoria nº 201800631

Regularidade

Considerando o escopo do Relatório de
auditoria, não foram identificadas
irregularidades
com
participação
determinante destes agentes.

7.
Ressalta-se que dentre os responsáveis certificados por Regularidade há agentes
cuja gestão não foi analisada por não estar englobada no escopo da auditoria de contas, definido
conforme art. 14, § 2º, da Decisão Normativa TCU nº 156/2016.
Recife (PE), 28 de agosto de 2018.
O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela
certificação foi decidida pelo:

FÁBIO DA SILVA ARAÚJO
Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado de Pernambuco

