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1 – INTRODUÇÃO: 
 
Em razão da execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2016, 
mais precisamente no tocante ao Item 1.6 da Área 01 – Controles de Gestão, que diz 
respeito ao Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna, cujo início dos 
trabalhos foi comunicado aos Gestores através do Memorando nº 08/2016/AUDINT/IFS, 
e levando em consideração o monitoramento das Recomendações pendentes no 
Relatório de Auditoria nº 05/2013 - PROCESSOS DISCIPLINARES foram encontrados 
alguns achados de Auditoria que, apesar de não estarem previstos no citado Relatório, 
possuem vital importância ao aperfeiçoamento dos controles internos, razão pela qual 
se fez necessária a confecção da presente Nota de Auditoria. 
 
2 – RESULTADOS DOS EXAMES: 
 
2.1 – CPAD 
 
CONSTATAÇÃO 001: 
Falha no cadastramento de Processo Administrativo no Sistema CGU-PAD 
 
a) Evidências: 
- Manual CGU-PAD; 
- Processo nº 23060.000***/2016-14; 
- Política de Uso do sistema CGU-PAD; 
- Sistema CGU-PAD. 
 
b) Fato: 
Analisando o Processo nº 23060.000***/2016-14 (registrado no sistema CGU-PAD em 
26/04/2016), consultado em 10/10/2016, verificou-se que a ausência de informação “Fato 
sob apuração”, não foi devidamente preenchida até o dia 19/10/2016 (última consulta 
realizada), detectamos que nem todos os campos foram devidamente preenchidos no 
sistema CGU-PAD, constando no campo Fato sob apuração, a seguinte solicitação: “A., 
favor preencher este campo”.  
 
Ademais, no próprio sistema de gestão de processos disciplinares, CGU-PAD, está 
disponibilizado informação indicando que antes de gravar os dados, o servidor 
cadastrador deve se certificar de que todos os campos foram corretamente preenchidos, 
em todas as abas disponíveis, pois o usuário cadastrador, segundo termo de uso do 
sistema de gestão de processos disciplinares, Atores do Sistema, é o responsável pelo 
registro e consulta de informações no CGU-PAD no âmbito de seu órgão cadastrador, a 
partir do seu nível hierárquico e abaixo dele, inclusive capaz de atualizar processos que 
tenham sido cadastrados por um usuário com nível hierárquico idêntico ao seu.   
 
Dispõe o subitem 4.1.1.10 do Manual do Sistema CGU-PAD: 
 

Fato sob apuração: Campo de livre preenchimento em que o 
cadastrador deverá descrever, com o maior detalhamento e concisão 
possíveis, o acontecimento sobre o qual incide a investigação 
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processual. Deve descrever o fato ocorrido e suas circunstâncias, além 
de outros fatos conexos que serão investigados no processo. Evitar 
colocar só enquadramentos legais; frases muito vagas; ou descrições 
excessivamente minuciosas. Inserir aquilo que for necessário para que 
qualquer pessoa leia a descrição e tenha uma idéia razoável sobre o 
que trata o processo. 

 
Cumpre ressaltar que, uma vez registrado o processo administrativo no sistema CGUPAD, 
todas as informações necessárias deverão ser preenchidas, principalmente quando 
tratamos de uma sindicância ou um PAD que são procedimentos que objetivam 
esclarecimentos da verdade sobre os fatos. 
 
Ocorre que, temos de fato no sistema um processo incompleto, uma vez que resta 
informação que precisa ser preenchida, conforme Manual do Sistema CGU-PAD, 4.1.1 
Dados Processo: 
 

Nessa aba, serão cadastradas as informações sobre o processo 
disciplinar, especificando o tipo de procedimento que foi adotado para 
a devida apuração dos fatos.  
(grifo nosso) 

 
Vale ressaltar que é importante preencher todos os campos durante o cadastramento de 
dados do processo, caso não seja possível fazê-lo naquele momento, deve-se realizar a 
inclusão de informação em momento posterior de forma tempestiva, para que os dados 
do processo consultado no sistema CGU-PAD, nos permita o acesso a um conteúdo de 
forma integral, completo e seguro, uma vez ser possível que o cadastrador complete o 
cadastramento com o aditamento dos dados gerais faltantes. 
 
c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados quando do 
preenchimento das informações dos processos no sistema CGU-PAD.  
 
d) Manifestação da Unidade: 
A gestão apresentou resposta à Solicitação de Auditoria - SA nº 161/2016/AUDINT, 
através de e-mail enviado em 22 de novembro de 2016 pela Coordenadora, responsável 
pela Coordenação de Processo Administrativo Disciplinar - Reitoria, nos seguintes 
termos: 
 
“O processo 23060.000***/2016-14 a que se refere este fato foi um Desmembramento 
solicitado pela AUDINT na SA 58/2016 CONSTATAÇÃO (001)- Recomendação 3.  
Acontece que com este procedimento adotado, tornou-se inviável o cadastramento 
deste novo processo no sistema CGU-PAD, pois os documentos anexados ficarão em 
desacordo com as informações descritas, a exemplo da portaria instauradora, a mesma 
se referi a sindicância e ao número do processo desmembrado; também existe várias 
portarias instauradoras não sabendo ao certo qual cadastrar entre outros empecilhos 
como falta de relatório e julgamento final. 
Pelo exposto excluirei o processo do sistema CGU PAD.” 
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e) Análise da Manifestação: 
Primeiramente, destaca-se que o processo em análise já fora cadastrado no sistema, e 
não se sugere aqui a sua extinção, como manifestado em resposta pela CPAD, mas que 
todos os dados ali cadastrados estejam completos.  Além disso, cumpre ressaltar que, 
uma vez registrado o processo administrativo no sistema CGUPAD, todas as informações 
necessárias deverão ser preenchidas, principalmente quando tratamos de uma 
sindicância ou um PAD que são procedimentos que objetivam esclarecimentos da 
verdade sobre os fatos.  
 
Com isso, sugere-se que o dado que falta no citado processo, qual seja: “fato sob 
apuração”, seja preenchido, e não que o processo seja extinto. 
 
Desse modo, a manifestação apresentada corrobora o achado de auditoria uma vez que 
reconhece a falha no cadastramento de processo administrativo no sistema CGU-PAD, 
bem como não afasta a constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação 001: 
Preencher todos os campos e abas disponíveis no sistema CGU-PAD com as informações 
pertinentes e fidedignas. 
    
CONSTATAÇÃO 002: 
Ausência de atualização de fases do processo no sistema CGU-PAD 
 
a) Evidências: 
- Manual CGU-PAD; 
- Ofício n° 16.868 de 10/10/2016 CGU-REGIONAL/SE; 
- Portaria CGU nº 1.043/2007; 
- Processo nº 23060.000***/2016-14; 
- Processo nº 23060.00****/2013-28; 
- Processo nº 23060.000***/2016-16; 
- Processo nº 23060.000***/2016-46; 
- Processo nº 23060.00****/2016-11; 
- Processo nº 23060.00****/2015-14; 
- Processo nº 23060.00****/2015-51; 
- Processo nº 23060.00****/2015-60; 
- Processo nº 23060.00****/2015-19; 
- Processo nº 23060.00****/2015-88; 
- Processo nº 23060.00****/2013-30; 
- Processo nº 23289.000***/2015-65; 
- Processo nº 23290.000***/2015-76; 
- Processo nº 23290.000***/2016-75; 
- Processo nº 20290.00****/2014-16; 
- Política de Uso do sistema CGU-PAD; 
- Sistema CGU-PAD. 
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b) Fato: 
Analisando os Processos Julgados nºs 23060.000***/2016-14, 23060.00****/2013-28, 
23060.000***/2016-16, 23060.000***/2016-46, 23060.00****/2016-11, 
23060.00****/2015-14, 23060.00****/2015-51, 23060.00****/2015-60, 
23060.00****/2015-19, 23060.00****/2015-88, 23060.00****/2013-30, 
23289.000***/2015-65, 23290.000***/2015-76, 23290.000***/2016-75 e 
20290.00****/2014-16, no sistema CGU-PAD em 10/10/2016, verificou-se a ausência de 
documentos anexados (observado todas as fases) aos referidos processos. A consulta ao 
sistema citado foi repetida na data 24/10/2016, onde o mesmo fato persiste (ainda 
nenhum documento anexado). Com isso, trazemos a importância de cadastrar/atualizar 
as respectivas fases processuais, anexando todos os documentos necessários, conforme 
procedimento descrito no Manual do Usuário Sistema de Gestão de Processos 
Disciplinares do CGU-PAD, em seu item 5.1.7, que diz: 
 

Anexar Documento: Ao lado do campo “Finalidade” pode ser 
observado o link “”. Trata-se de atalho para a opção de menu de 
mesmo nome.  
Por meio deste link pode ser aberta página de anexação de 
documentos sem que seja necessária a saída da página de cadastro. Ao 
contrário do que ocorre caso a área de anexação seja acessada pelo 
menu “Cadastros”, ao clicar-se no citado link, não são perdidas as 
informações já digitadas na página de cadastro de portarias. 

 
Além de apresentar passo a passo de como é feito o procedimento “anexar documento”, 
o manual também fala de sua importância, vejamos: 
 

8.ANEXAR DOCUMENTOS 
8.1 Regras Gerais de Uso  
O Sistema CGU-PAD permite a anexação das principais peças dos 
procedimentos disciplinares ao respectivo cadastro no Sistema.  
A obrigatoriedade de anexação de documentos é definida diretamente 
por cada Corregedoria Setorial da CGU. A ferramenta também está 
disponibilizada para ser utilizada a critério dos órgãos e entidades com 
o intuito de melhorar seus controles.  
Existem diversos tipos de documentos já padronizados no sistema, tais 
como “Relatório Final”, “Parecer” jurídico, “Julgamento”, “Portaria” e 
“Atos que alterem o resultado do Processo”, conforme descrito no 
próximo item.  
Observe-se que a inclusão de documentos no Sistema não exclui a 
obrigatoriedade de arquivamento dos documentos originais conforme 
as normas e os trâmites próprios da unidade.  
Os documentos digitalizados a serem anexados somente são 
permitidos nos formatos pdf, tif ou jpg. Arquivos de texto (.doc ou .odt) 
podem ser facilmente convertidos em formato PDF por meio das 
opções “salvar como” ou “exportar” dos respectivos editores de texto, 
ou por meio de programas de conversão específicos.  
Arquivos com mais de 5Mb devem ser divididos para anexação. 
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Apesar de o referido manual afirmar que a obrigatoriedade de anexação de documentos 
é definida diretamente por cada Corregedoria Setorial da CGU, a setorial da CGU/SE, 
entende ser obrigatório o procedimento (anexo dos documentos), conforme Ofício nº 
16.868/2016/CGU – Regional/SE, enviado ao Reitor do IFS, solicitando informações sobre 
procedimentos disciplinares, regulando em seu item 3: 
 

Nesse sentido, a fim de instruir os trabalhos a cargo desta CGU-
REGIONAL/SE, solicito, no prazo de 15 (quinze dias): 
d) Anexar no sistema CGU-PAD todas as peças referentes às fases dos 
processos cadastrados, tais como Portarias, Termo de Indiciamento, 
Relatório Final, Parecer e Julgamento. 

 
Com isso, não resta dúvidas de que é necessário ao realizar o cadastro de processo ou 
atualizar suas devidas fases processuais, anexar os seus respectivos documentos, seja ele 
Relatório Final, Parecer jurídico, Julgamento ou Portaria, pois a finalidade é que o 
processo administrativo nos seja apresentado de forma completa e transparente, pois 
ratifica a Corregedoria Setorial da CGU/SE pela  devida anexação das principais peças dos 
processos para que ela tenha melhores condições de gerenciamento das informações do 
Sistema. 
 
c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados quanto à anexação 
de documentos aos processos disciplinares cadastrados no sistema CGU-PAD.  
 
d) Manifestação da Unidade: 
A gestão apresentou resposta à Solicitação de Auditoria - SA nº 161/2016/AUDINT, 
através de e-mail enviado em 22 de novembro de 2016 pela Coordenadora, responsável 
pela Coordenação de Processo Administrativo Disciplinar - Reitoria, nos seguintes 
termos: 
 
“A atualização destes processos está sendo feita de maneira gradual, devido a vários 
fatores, dentre os quais destaco o excesso de demanda no setor onde esta coordenadora 
é a única responsável pelas atividades rotineiras administrativas e vários processos 
estarem de posse das comissões nos trâmites processuais, não é possível de pronto a 
atualização de todos os processos citados, que como já informado será feito 
paulatinamente.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Cumpre-se registrar que a coordenadora de Processo Administrativo Disciplinar afirma 
que atualização dos processos citados, nas suas respectivas fases processuais  está sendo 
feita, anexando todos os documentos necessários ao referidos processos, conforme 
procedimento descrito no Manual do Usuário Sistema de Gestão de Processos 
Disciplinares do CGU-PAD, conforme fora abordado anteriormente. 
  
Ressalta-se a importância de ao atualizar os processos, em suas devidas fases 
processuais, anexar os seus respectivos documentos, seja ele Relatório Final, Parecer 
jurídico, Julgamento ou Portaria, como já fora abordado anteriormente, pois a finalidade 
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é que o processo administrativo nos seja apresentado de forma completa e 
transparente. 
 
Diante das instruções retiradas da Política de Uso do Sistema CGU-PAD, publicada no 
boletim de serviço nº 42 de 24/10/2008, capítulo II, Do Registro de Informações, 
esclarece quais os atos dos procedimentos disciplinares que deverão ser registrados no 
sistema CGU-PAD e o prazo em que as informações devem ser lançadas no referido 
sistema, senão vejamos: 
 

 Art. 3º. Serão obrigatoriamente registrados no Sistema CGU-PAD, os 
seguintes atos dos procedimentos disciplinares mencionados no art. 
2º:  
I – Instauração;  
II – Prorrogação;  
III – Recondução;  
IV – Alteração de presidente de comissão disciplinar;  
V – Indiciamento;  
VI – Encaminhamentos dos autos à autoridade julgadora;  
VII – Julgamento;  
VIII – Anulação, de natureza administrativa ou judicial;  
IX – Pedido de reconsideração e decorrente decisão;  
X – Interposição de recurso hierárquico e decorrente decisão; e  
XI – Instauração de processo de revisão.  
Parágrafo Único. Nos termos do §3º do art. 1º da Portaria nº 
1.043/2007, as informações sobre os atos relacionados acima deverão 
ser registradas no sistema no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua 
ocorrência. Para os atos que demandem publicação, o prazo é contado 
a partir desta data.  

 
Contudo, a manifestação apresentada corrobora o achado de auditoria uma vez que 
afirma que a atualização dos referidos processos está sendo feita de maneira gradual. 
Assim sendo, as manifestações apresentadas pela Unidade não afastaram a constatação, 
ficando mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação 001: 
Manter atualizado no sistema CGU-PAD as fases processuais, anexando 
tempestivamente os documentos hábeis a comprová-las. 
 
 
CONSTATAÇÃO 003: 
Ausência de Cadastramento de processos no sistema CGU-PAD 
 
a) Evidências: 
- Manual CGU-PAD; 
- Portaria CGU nº 1.043/2007; 
- Processo nº. 23290.000***/2016-57; 
- Processo nº. 23060.00****/2015-97; 
- Processo nº. 23060.00****/2015-56; 
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- Política de Uso do sistema CGU-PAD; 
- Sistema CGU-PAD. 
 
b) Fato: 
Analisando os Processos nºs 23290.000***/2016-57, 23060.00****/2015-56 e 
23060.00****/2015-97, no sistema CGU-PAD em 10/10/2016, verificamos no referido 
sistema a seguinte informação: “Não existe processo que atenda ao critério de 
pesquisa”. Percebemos então que, apesar de os processos já terem sido julgados, 
conforme análise dos referidos processos físicos, não houve o cadastro dos mesmos de 
forma tempestiva no sistema CGU-PAD, uma vez que dispõe o artigo 1°, §3º da Portaria 
nº 1.043 de 24/07/2007/CGU:  
 

As informações deverão ser registradas no CGU-PAD no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias, a contar da ocorrência do fato ou ato de que tratam. 

 
Todavia, no processo nº 23290.000***/2016-57 (data de autuação em 31/03/2016), no 
processo n° 23060.00****/2015-56 (data de autuação em 18/11/2015) e no processo nº 
23060.00****/2015-97 (data de autuação em 27/11/2015) foi verificado que o prazo 
previsto para seu cadastramento no sistema CGU-PAD foi ultrapassado, conforme 
informações presentes nos processos físicos e no SIPAC. 
 
Desta forma, ratificamos a necessidade de cumprimento de prazo para cadastramento 
dos processos no referido sistema, com base no que consta na Política de Uso do 
Sistema CGU-PAD, publicada no boletim de serviço nº 42 de 24/10/2008/CGU, Capítulo V, 
Dos prazos para o registro de informações, em seu artigo 17:  
 

Estabelecem-se os seguintes prazos para o registro das informações 
relativas aos procedimentos disciplinares instaurados no âmbito do 
Ministério da Educação: I – as informações deverão ser registradas no 
CGU-PAD no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da ocorrência do 
fato ou ato de que tratam;  

 
Portanto, está celebrado que, as informações sobre os atos do procedimento 
administrativo deverão ser registrados no sistema no prazo de 30 (trinta) dias a contar 
de sua ocorrência. Observando que, para os atos que demandem publicação, o prazo é 
contado a partir desta data.  
 

 
Devendo-se frisar então, que tal conclusão evidencia que não houve o cumprimento do 
prazo estabelecido na portaria nº 1.043/2007 e na Política de Uso do Sistema CGU-PAD 
para o cadastramento dos processos nºs 23290.000***/2016-57, 23060.00****/2015-56 
e 23060.00****/2015-97. 
 
c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados quando do 
cadastramento dos processos no sistema CGU-PAD.  
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d) Manifestação da Unidade: 
A gestão apresentou resposta à Solicitação de Auditoria - SA nº 161/2016/AUDINT, 
através de e-mail enviado em 22 de novembro de 2016 pela Coordenadora, responsável 
pela Coordenação de Processo Administrativo Disciplinar - Reitoria, nos seguintes 
termos: 
 
“Os processos que já foram julgados, mas nada consta no sistema CGU-PAD serão o mais 
rápido possível inseridos, já os processos cadastrados após o prazo estabelecido pela 
CGU se devem ao mesmo fato justificado na constatação 002”. 
 
e) Análise da Manifestação: 
Primeiramente, destaca-se a necessidade de cumprimento de prazo para cadastramento 
dos processos no referido sistema, com base no que consta na Política de Uso do 
Sistema CGU-PAD, publicada no boletim de serviço nº 42 de 24/10/2008/CGU e na 
Portaria nº 1.043 de 24/07/2007/CGU, conforme já fora tratado no fato desta constatação.  
 
É o que dispõe a Política de Uso do Sistema CGU-PAD, publicada no boletim de serviço nº 
42 de 24/10/2008, capítulo II, Do Registro de Informações, em seu art. 3º, parágrafo 
único: 
 

Parágrafo Único. Nos termos do §3º do art. 1º da Portaria nº 
1.043/2007, as informações sobre os atos relacionados acima deverão 
ser registradas no sistema no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua 
ocorrência. Para os atos que demandem publicação, o prazo é contado 
a partir desta data.  

 
Ademais, a manifestação apresentada pela CPAD, corrobora o achado de auditoria uma 
vez que reconhece que, os processos que já foram julgados, mas nada consta no sistema 
CGU-PAD, e que serão o mais rápido possível inseridos. Assim sendo, as manifestações 
apresentadas pela Unidade não afastaram a constatação, ficando mantida nos mesmos 
termos. 
 
Recomendação 001: 
Cadastrar tempestivamente no sistema CGU-PAD todos os procedimentos disciplinares 
obrigatórios de acordo com a legislação vigente. 
 
 
CONSTATAÇÃO 004:  
Ausência do Perfil de Administradora para Coordenadora de PAD do IFS 
 
a)Evidências: 
- Manual CGU-PAD; 
- Portaria 179 de 22/01/2009/CGU; 
- Portaria nº 1965 de 19 de julho de 2016/IFS; 
- Política de Uso do sistema CGU-PAD; 
- Regimento Interno da Reitoria; 
- Sistema CGU-PAD. 
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b) Fato: 
Durante a realização do presente monitoramento, esta Auditoria Interna desenvolveu 
seu trabalho com limitações, uma vez que nosso acesso ao sistema CGU-PAD foi restrito, 
pois ao auditor que realizava o Monitoramento das Recomendações restantes no 
Relatório de Auditoria nº 05/2013 - Processos Disciplinares, não foi disponibilizado o 
acesso ao sistema no tempo previsto. 
 
Atualmente, quem realiza a concessão de acesso ao citado sistema é o servidor, 
matrícula SIAPE nº 109****, Coordenador Adjunto do Sistema CGU-PAD, no âmbito do 
IFS, designado através da Portaria 179 de 22/01/2009/CGU, pois essa função lhe foi 
atribuída porque o mesmo era investido da função de coordenador da comissão de 
processo administrativo disciplinar. 
  
Todavia, o servidor de matrícula SIAPE nº 109**** não é mais coordenador de processo 
administrativo disciplinar, função exercida atualmente por servidora com matrícula 
SIAPE nº 163****, conforme Portaria nº 1965 de 19 de julho de 2016/IFS. 
 
 Acontece que, apesar de o servidor, matrícula SIAPE nº 109**** não desenvolver mais 
atribuições referentes ao cargo de coordenador da CPAD, nem exercer qualquer função 
referente a essa coordenação, o mesmo continua investido de competências inerentes 
ao sistema CGU-PAD, o que não entendemos ser uma boa prática, violando o princípio 
da razoabilidade e eficiência. 
 
Pois, todas as informações solicitadas, inclusive a autorização de acesso ao sistema de 
novo servidor são feitas a atual Coordenadora do CGU-PAD, que por não possuir o perfil 
de Coordenador Adjunto do Sistema CGU-PAD ou Administrador, mas apenas de 
cadastrador, fica impossibilitada em nos atender em momento oportuno, transferindo 
para o servidor, matrícula SIAPE nº 109****, a requisição para autorizar o acesso às 
consultas dos processos.  
 
Prevê então a Política de Uso do sistema CGU-PAD, publicada no boletim de serviço nº 
42 de 24/10/ 2008 - CGU, o seguinte: 
 

Art. 13. As solicitações de acesso ao sistema se darão por meio de 
memorando ou ofício contendo nome, cargo, CPF, telefone, órgão e 
correio eletrônico institucional do indicado a ser encaminhado:  
b) ao Administrador da Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica, se no âmbito das Instituições Federais de Educação 
Profissional e Tecnológica; 

 
Essa função de administrador ou coordenador adjunto do sistema CGU-PAD, é 
preenchida pelo servidor de matrícula SIAPE nº 109****. 
 
Além disso, ao falar da atribuição do usuário cadastrador do sistema CGU-PAD, afirma a 
Política de Uso do mesmo: 
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DO ACESSO 
Art. 7º. Compete ao Coordenador do Sistema CGU-PAD no âmbito do 
Ministério da Educação indicar os servidores que terão permissão de 
acesso ao Sistema CGU-PAD no perfil de Usuário Cadastrador, nos 
diferentes níveis hierárquicos do Órgão. Esse perfil possibilita o 
registro e a consulta de informações no CGU-PAD no âmbito de seu 
órgão cadastrador. (grifo nosso) 

 
Desta feita, entendemos que a atual coordenadora do CPAD, deve possuir o perfil de 
coordenador adjunto do sistema CGU-PAD/Administrador, além do perfil que já possui 
(cadastrador), para autorizar novos acessos ao mesmo, uma vez que a mesma tem 
atribuições e competência vinculadas diretamente a Coordenação de Processo 
Administrativo Disciplinar. Vejamos o que dispõe o Regimento Interno da Reitoria 
(Aprovado através da Resolução nº 39/2016/CS/IFS, de 11 de abril de 2016): 
 

Art. 22. A Coordenadoria de Processo Administrativo Disciplinar 
(CPAD), diretamente subordinada à Diretoria Executiva, é responsável 
por coordenar as atividades correcionais do IFS. (grifo nosso) 
 
Art. 23. À Coordenadoria de Processo Administrativo Disciplinar 
compete: 
I- Supervisionar, coordenar e executar ações de prevenção ao desvio de 
conduta dos servidores. 
II- Examinar e instruir processos administrativos disciplinares e demais 
expedientes sobre disciplina funcional que devem ser submetidos à 
apreciação das autoridades competentes; 
III- Gerenciar e executar as atividades de investigação disciplinar e 
demais atividades correcionais; 
IV- Verificar no interesse da atividade correcional, dados, informações e 
registros contidos nos sistemas; 
V- Apreciar consultas e manifestar-se sobre matérias relacionados com 
a conduta, deveres, proibições e demais temas que versem sobre 
disciplina funcional; 
VI- Examinar denúncias, representações e demais expedientes que 
tratem de irregularidades funcionais e promover sua apuração, 
atendidos os requisitos legais; 
VII- Acompanhar, avaliar, executar e definir critérios, métodos e 
procedimentos para investigação preliminar; 
VIII- Solicitar ou realizar diligências, requisitar informações, processos e 
documentos necessários ao exame de matéria na área de sua 
competência; 
IX- Acompanhar o andamento dos processos relativos às atividades 
correcionais e subsidiar os órgãos e entidades da União nas matérias 
disciplinares relacionadas aos servidores do IFS; 
X- Administrar as informações referentes aos feitos administrativos 
disciplinares; 
XI- Manter controle dos processos e expedientes em curso; 
XII- Prestar assessoramento aos superiores hierárquicos em assuntos 
de sua competência; 
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XIII- Alimentar sistemas de informação nos que concerne às atividades 
correcionais do Instituto; 
XIV- Desempenhar outras atividades correlatas ou afins. 

 
Neste prisma, constata-se que a CPAD ao exercer suas funções, deve primar pela 
razoabilidade e eficiências de seus atos a fim de legitimar as suas condutas, fazendo com 
que esses princípios sejam utilizados como vetor para justificar suas práticas.  
 
Portanto, entendemos ser imprescindível para o desenvolvimento eficiente do trabalho 
desta auditoria interna e para a o próprio IFS, ter como Coordenador Adjunto do Sistema 
CGU-PAD/Administrador (aquele que concede novos acessos ao sistema) a atual 
Coordenadora de Processo Administrativo Disciplinar. 
 
c) Causa: 
Ausência de providência da CGU no tocante à substituição do Coordenador Adjunto do 
IFS no Sistema CGU-PAD, embora solicitada para fazê-la. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
A gestão apresentou resposta à Solicitação de Auditoria - SA nº 161/2016/AUDINT, 
através de e-mail enviado em 22 de novembro de 2016 pela Coordenadora, responsável 
pela Coordenação de Processo Administrativo Disciplinar - Reitoria, nos seguintes 
termos: 
 
“Informo que o IFS enviou ofício a CGU (conforme anexo) solicitando a substituição do 
Coordenador Adjunto do Sistema CGU-PAD e que até o presente momento não obteve 
resposta, portanto a situação permanece como descrito nesta constatação, inclusive 
esclareço que por diversas vezes fico sem acesso ao sistema, que pode ser ou não, 
problema de natureza técnica, dificulta o andamento dos trabalhos.”   
 
e) Análise da Manifestação: 
A manifestação apresentada corrobora o achado de auditoria uma vez que afirma que, o 
IFS enviou ofício a CGU (conforme anexo) solicitando a substituição do Coordenador 
Adjunto do Sistema CGU-PAD e que até o presente momento não obteve resposta.  
 
Ratificamos então que, é imprescindível para o desenvolvimento eficiente do trabalho 
desta auditoria interna e para a o próprio IFS, ter como Coordenador Adjunto do Sistema 
CGU-PAD a atual Coordenadora de Processo Administrativo Disciplinar, sendo necessário 
novo Ofício de solicitação para atendimento do pleito. 
 
Assim sendo, as manifestações apresentadas pela Unidade não afastaram a constatação, 
ficando mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação 001: 
Substituir o Coordenador Adjunto do sistema CGU-PAD pela atual Coordenadora de 
Processo Administrativo Disciplinar do IFS. 
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3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Indubitavelmente, os processos disciplinares julgados no ano de 2016, cadastrados ou 
não no sistema CGU-PAD, que foram analisados neste trabalho, apresentam vícios 
formais que contribuíram para as constatações trazidas nesta Nota. 
 
Em face das análises realizadas e as recomendações exaradas pela AUDINT, orienta-se 
maior atenção quanto aos procedimentos de cadastramento e atualização de processos 
no referido sistema, evitando posteriores danos ao IFS e constatações pelos órgãos de 
controle. 
 
Desta maneira, conclui-se que as situações aqui relatadas exigem da gestão a adoção 
tempestiva, de medidas corretivas e preventivas, para salvaguardar o interesse público e 
fortalecer os procedimentos internos. 
 
Por fim, cabe ao gestor realizar um acompanhamento mais efetivo dos processos 
vindouros, por meio das ações de monitoramento às recomendações expedidas pela 
AUDINT, através do Plano de Providência Permanente. 
 
 

Aracaju/SE, 30 de novembro de 2016. 
 

 
 
 
 
  
         
Giulliano Santana Silva do Amaral                                              Rosangela de Moraes                                 
     Chefe da Auditoria Interna                                                                 Auditora Interna do IFS                                              
 
 
 
 

 
 
 

 
 


