
5.1.1.1  Irregularidades  em  concursos  públicos  para  contratação  de 

docentes

Com relação aos concursos públicos de 2006, informamos que os processos 

já  foram  devidamente  atualizados,  a  fim  de  sanar  os  problemas  de 

numeração das páginas, bem como documentos faltantes nos mesmos.

Informamos  que  para  os  novos  concursos  atuaremos  com  maior  rigor  e 

cautela nos trâmites dos mesmos.

Com relação  ao  princípio  de  igualdade  e  impessoalidade,  da  relação  dos 

membros  da  banca  com  os  candidatos,  o  Conselho  Universitário  da 

UNIFESP, designa uma comissão específica para compor a Banca e aprova a 

sua constituição respeitada as normas vigentes.

5.1.2.1 Impropriedades na cessão de servidores

Com relação  ao  servidor  SIAPE  n°  1136128,  acreditamos  que  houve  um 

equívoco na interpretação da legislação; Com base no parágrafo 1° do artigo 

93 da Lei n° 8.112/90, quando o servidor for cedido para exercício de cargo 

em comissão ou função de confiança (inciso I) o ônus caberá ao cessionário – 

Estado – corroborado pelos artigos 3° e 4° do Decreto 4.050/2001.

Com relação ao servidor SIAPE n° 2138902, informamos que a cessão do 

mesmo encontra-se amparado pelo artigo 2° da Lei 9.007/95 e inciso II do 

artigo 93 da Lei 8.112/90.

Com relação a servidora SIAPE n° 1136619, informamos que a cessão da 

mesma encontra-se amparada pelo inciso II do artigo 93 da Lei 8.112/90, 

artigo 5° da Lei 8.682/93 e Lei Complementar n° 73/1993.

Com relação ao servidor SIAPE n° 0593312, a cessão está amparada pelo 

artigo 3°, inciso I do Decreto n° 4.050/2001. Estamos solicitando ao órgão 

cessionário a confirmação de interesse da prorrogação da cessão. 
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Informamos que com relação ao servidor SIAPE n°0683875, encontra-se no 

prontuário do mesmo, a Portaria n° 69 de 29 de junho de 2006, publicado 

em Diário Oficial da União em 30 de junho de 2006, seção 2, página 47.

5.1.2.2 Uso indevido do instituto de redistribuição

Concordo com a recomendação cuidaremos para que os processos tramitem 

dentro dos padrões exigidos.

5.2.1.1 Pagamento de remuneração após aposentadoria   

Concordo;  o  cálculo  do  valor  devido  já  foi  levantado  e  estamos 

providenciando a devolução do mesmo.

5.2.1.2  Pagamentos  indevidos  após  falecimento  de  servidores  e 

beneficiários de pensão

Concordo, e trabalharemos com vistas a evitar futuras devoluções ao erário 

e quanto aos pensionistas matrículas 1151338, 1138054, 1139473 e 1138286, 

abrimos  os  processos  de  devolução  ao  erário  n°s  004227/2006, 

004226/2006,  003788/2006  e  000127/2007,  respectivamente,  dando 

prosseguimento a conclusão dos casos em questão.

5.2.2.1 Irregularidades nos pagamentos de adicionais de insalubridade 

e de periculosidade       

Recomendação 1: Tendo em vista o número excessivo de locais a serem 

avaliados, a grande demanda, a falta de estrutura e recursos humanos da 

divisão do Serviço de Segurança de Medicina do Trabalho – SESMET, não 

foi  possível  até  o  momento  a  expedição  dos  laudos  ambientais  na  sua 

totalidade.  Todavia,  estamos  realizando  um  planejamento  setorial  das 

urgências, as quais terão seus laudos ambientais emitidos.
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Recomendação 2: Já houve mudança física do SESMET.

Recomendação 3:  Concordamos parcialmente. Com relação aos servidores 

1135751,  1136474,  1139704,  0389151,  o  pagamento  do  adicional  de 

insalubridade, foi concedido com base no laudo ambiental emitido pelo órgão 

competente.  A  servidora  SIAPE  n°  1139060  estamos  suspendendo  o 

pagamento do referido adicional.

Recomendação 4:  Concordamos parcialmente. Com relação aos servidores 

1135751, 1136474, 1139704, 0389151 não há devolução conforme explicado 

na recomendação acima. 

Os servidores SIAPE n°s 1139060, 1135756, 1137178, 1138884, 1136419, 

1139474, 1458811 estamos providenciando levantamento para devolução ao 

erário dos valores pagos indevidamente.

As servidoras SIAPE n°s 0418127 e 1136237 estão recebendo devidamente 

tendo em vista o laudo de insalubridade expedido por órgão competente, 

anterior  à  Orientação  Normativa  n°  4 de 13/07/2005,  uma vez que não 

totalizamos  a  emissão  dos  laudos  ambientais  conforme  exposto  no  item 

5.2.2.1.

5.2.3.1  Pagamento  de  auxílio-alimentação  em  desacordo  com  a 

legislação

Discordo.  De acordo com o item 4° do Ofício  Circular/SRH/MP n°  3 de 

01/02/2002, o auxílio alimentação deverá ser pago integralmente tendo em 

vista tratar-se de jornada de trabalho estabelecidas em leis específicas, 

podendo ser verificado ainda a regularização da jornada de trabalho dos 

técnicos  em  radiologia,  conforme  Portaria/SRH/MP  n°  1.100  de 

06/07/2006.
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5.2.3.2 Pagamentos indevidos de auxílio-transporte

5.2.3.3  Gastos  evitáveis  no  pagamento  de  auxílio-transporte  a 

servidores que podem fazer uso do sistema de “bilhete único” na cidade 

de São Paulo

Foi realizado reunião com a SPTrans, a respeito do bilhete único (ata, Lei 

7.418 de 16/12/1985 e Decreto 92.180 de 19/12/1985) a fim de verificar a 

possibilidade de implantação na UNIFESP.

Estamos providenciando o recadastramento solicitado a partir de outubro 

de 2007, quando comunicaremos os servidores que a implantação do Sistema 

“Bilhete Único” ocorrerá a partir de novembro de 2007.

5.2.3.4  Concessão  de  empréstimos  a  servidores  da  UNIFESP  e  a 

funcionários da SPDM. Utilização da estrutura da Universidade para 

gerenciar e de custear a concessão dos citados benefícios

Recomendação 3:  Informamos que a SPDM está gerenciando a concessão 

de benefícios de cesta básica e vale refeição aos seus funcionários.

5.2.4.1 Falta de atualização do registro de tempo anterior no SIAPE – 

Reincidência            

As  informações  referentes  aos  servidores  indicados  pela  auditoria,  já 

foram atualizados no SIAPE.

Houve  orientação  para  que  os  servidores  do  Departamento  de  Recursos 

Humanos  tenham  mais  rigor  no  sentido  de  atualizar  as  informações  no 

SIAPE.
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5.3.1.3  Ausência  de  desconto  de  auxílio-alimentação  durante 

afastamento de servidor              

Foi  descontado do Magnífico Reitor,  Prof.  Dr.  Ulysses Fagundes Neto,  o 

valor  de  R$  58,95  (cinqüenta  e  oito  reais  e  noventa  e  cinco  centavos) 

referente ao pagamento de nove dias de auxílio alimentação do período de 

afastamento (16 a 21/10/2006 e 10 a 16/11/2006).

5.4.1.1 Pagamento de mais de duas pensões

Informamos que quanto à beneficiária de matrícula 03868427 o Ministério 

da Saúde nos informou através de uma declaração, datada de 16 de maio de 

2007,  que  o  benefício  com  relação  a  matrícula  SIAPE  n°  601177  foi 

excluído.

Com  relação  à  beneficiária  de  matrícula  00839647,  verificamos  que  o 

benefício do órgão 43202 e matrícula 0987221 (LBA) foi excluído. Estamos 

aguardando  resposta  da  Previdência  Social  com  relação  aos  demais 

benefícios.

5.5.1.1 Acumulação de cargos/funções com carga horária incompatível 

de servidores da UNIFESP com vínculo trabalhista com a SPDM 

Concordo,  será  nomeada  uma  comissão  de  sindicância  que  apurará  esses 

casos de acumulação de cargos/funções.

5.5.1.3  Recorrência  na  participação  de  servidores  na  gerência  ou 

administração de empresas privadas e sociedades

Tendo em vista o recomendado, enviamos o OF/DRH/UNIFESP n° 1.395 de 

25/07/2007,  reiterando  o  cumprimento  do  OF/DRH/UNIFESP  n° 

791/2007, porém ainda faltam 59 (cinqüenta e nove)  servidores que não 

apresentaram documentos comprobatórios.
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Concordo, estamos providenciando informativo com relação aos direitos e 

deveres dos servidores públicos federais para que seja entregue no ato da 

admissão.

5.5.1.4 Servidores acumulando cargos excedendo 60 horas de trabalho 

semanais

Concordo,  será  nomeada  uma  comissão  de  sindicância  que  apurará  esses 

casos de acumulação de cargos/funções.

5.5.1.5 Jornada de trabalho em desacordo com a legislação

Concordo, estamos providenciando declaração de não acumulação de cargo e 

funções públicas no ato do ingresso de residência médica.
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