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1.10.5. ausência do item 4.3.7 - Execução descentralizada
com transferência de recursos, especificamente com relação às in-
formações relativas aos quadros - Resumo dos instrumentos cele-
brados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios e
Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela
UJ na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos
de repasse, que implica uma não conformidade das peças apresen-
tadas no sistema e-Contas em relação ao disposto na Portaria
321/2015.

ACÓRDÃO Nº 7870/2017 - TCU - 2ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em

sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com
os pareceres emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1º, inciso
I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em julgar
regulares com ressalva as contas e dar quitação a Jaime Arturo Ra-
mirez e a Maria Jose Cabral Grillo; com fundamento nos arts. 1º,
inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, em julgar
regulares as contas dos demais responsáveis relacionados abaixo e
dar-lhes quitação plena; em fazer as determinações e a recomendação
abaixo; e em dar ciência desta deliberação, bem como das instruções
às peças 33 e 36, à Universidade Federal de Minas Gerais -
UFMG.

1. Processo TC-029.009/2016-2 (PRESTAÇÃO DE CON-
TAS - Exercício: 2015)

1.1. Classe de Assunto: II.
1.2. Responsáveis: Jaime Arturo Ramirez (CPF 554.155.556-

68); Maria Jose Cabral Grillo (CPF 221.451.416-34); Adelina Martha
dos Reis (CPF 005.749.578-55); Benigna Maria de Oliveira (CPF
638.593.606-63); Hugo Eduardo Araujo da Gama Cerqueira (CPF
579.025.006-82); Mario Fernando Montenegro Campos (CPF
244.927.286-00); Ricardo Hiroshi Caldeira Takahashi (CPF
606.799.726-68); Ricardo Nicolau Nassar Koury (CPF 066.398.792-
04); Rodrigo Antonio de Paiva Duarte (CPF 326.971.046-15); Tar-
cisio Mauro Vago (CPF 695.949.707-82).

1.3. Unidade: Universidade Federal de Minas Gerais -
UFMG.

1.4. Relatora: ministra Ana Arraes.
1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio

Ricardo Costa Caribé.
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no

Estado de Minas Gerais (Secex-MG).
1.7. Representação legal: não há.
1.8. Determinar à Universidade Federal de Minas Gerais,

com fundamento no art. 208, §2º, do RI/TCU, que, no prazo de 180
dias contados da ciência desta deliberação, adote as seguintes pro-
vidências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade ad-
ministrativa competente:

1.8.1. revise todos os laudos técnicos que amparam o pa-
gamento do adicional de insalubridade aos servidores da UFMG,
adequando-os às exigências da ON Segep 6/2013, alterada pela ON
Segep 4/2017, e suspenda as concessões do adicional aos servidores
da UFMG que não estiverem em conformidade com os citados nor-
mativos, bem como adote providências voltadas para o ressarcimento
ao erário dos pagamentos indevidos efetuados, observado o direito ao
contraditório e à ampla defesa;

1.8.2. apresente plano de ação com cronograma detalhado
para revisar e retificar os pagamentos da vantagem do revogado art.
192, inciso II, da Lei 8.112/1990, bem como providencie a restituição
ao erário dos valores pagos indevidamente, a partir de 8/11/2010,
incluindo nos cálculos as parcelas pagas a título de gratificação na-
talina e adicional de tempo de serviço, a 73 servidores aposentados e
a nove beneficiários de servidores, observado o direito ao contra-
ditório e à ampla defesa;

1.8.3. comunique a todos os servidores beneficiários do adi-
cional de insalubridade e da vantagem do revogado art. 192, inciso II,
da Lei 8.112/1990, que a UFMG realizará a revisão do cálculo de
pagamento dessas vantagens pecuniárias, alertando-lhes que poderá
haver dedução nos seus respectivos vencimentos, em razão da apu-
ração de eventual valor pago a maior.

1.9. Determinar à CGU que informe no relatório de auditoria
de gestão das próximas contas da UFMG, até o completo atendimento
da recomendação/determinação:

1.9.1. o andamento das providências adotadas com respeito à
regularização da concessão do adicional de insalubridade aos ser-
vidores da UFMG;

1.9.2. a situação do tratamento dado pela UFMG às in-
consistências verificadas na folha de pagamento dos servidores de
CPF ***510.076-** e ***231.016-**;

1.9.3. a situação da apuração dos possíveis descumprimentos
do regime de dedicação exclusiva, de acumulação ilícita de cargos
públicos e eventual extrapolação da carga horária de 60 horas se-
manais pelos seguintes servidores da UFMG:

1.9.3.1. acumulação ilícita de cargos públicos pelos servi-
dores de CPFs: ***.469.906-**, ***.139.736-**, ***.113.586-**,
***.970.746-**, ***.487.256-**, ***.185.486-**, ***.466.536-**,
***.533.766-**, ***.954.066-**, ***.013.021-**, ***.049.676-**,
***.911.206-**, ***.603.726-**, ***.898.276-**, ***.892.686-**,
***.288.996-**, ***.331.406-**, ***.516.966-**, ***.172.696-**,
***.690.163-**, ***.704.659-** e ***.465.196-**;

1.9.3.2. extrapolação da carga horária de 60 horas semanais
pelos servidores de CPFs:***.953.216-**, ***.876.316-**,
***.788.296-**, ***.885.066-**, ***.194.216-**, ***.863.436-**,
***.012.766-**, ***.349.444-**, ***.704.236**, ***.084.906**,
***.651.806**, ***.228.786**, ***.225.506**, ***.519.616-**,
***.541.516-**, ***.806.186-**, ***.193.506-**, ***.547.296-**,
***.225.406-**, ***.019.196-**, ***.945.247-**, ***.323.396-**,
***.400.916-**, ***.477.956-**, ***.964.356-**, ***.468.326-**,
***.895.396-**, ***.351.426-**, ***.951.406-**, ***.970.746-**,
***.453.506-**, ***.665.516-**, ***.769.467-**, ***.980.356-**,

***.922.966-** , ***.684.486-**, ***.917.666-**, ***.961.496-**,
***.875.396-**, ***.053.816-**, ***.846.886-**, ***.692.826-**,
***.360.396-**, ***.071.076-**, ***.487.256-**, ***.623.766-**,
***.853.466-**, ***.707.846-**, ***.370.176-**, ***.596.546-**,
***.337.936-**, ***.341.586-**, ***.717.766-** , ***.432.936-**,
***.265.046-**, ***.021.866-**, ***.472.206-**, ***.213.676-**,
***.803.536-**, ***.552.556-**, ***.177.706-**, ***.675.746-**,
***.355.526-**, ***.219.926-**, ***.704.916-**, ***.151.766-**,
***.223.456-**, ***.523.646-**, ***.466.536-**, ***.052.926-**,
***.134.046-**, ***.866.136-**, ***.542.566-**, ***.687.916-**,
***.241.456-**, ***.279.977-**, ***.494.805-**, ***.718.996-**,
***.959.346-**, ***.005.206-**, ***.542.496-**, ***.911.396-** ,
***.812.976-**, ***.016.696-**, ***.972.716-**, ***.759.216-**,
***.131.116-**, ***.760.936-**, ***.204.346-**, ***.429.146-**,
***.733.936-**, ***.265.516-**, ***.051.706-**, ***.576.936-**,
***.181.916-**, ***.210.326-**, ***.273.596-**, ***.149.406-**,
***.857.846-**, ***.775.466-**, ***.236.646-**, ***.352.636-**,
***.023.336-**, ***.555.320-**, ***.907.106-**, ***.039.276-**,
***.681.206-**, ***.860.126-**, ***.756.666-**, ***.928.186-**,
***.286.836-**, ***.203.786-**, ***.502.386-**, ***.011.186-**,
***.388.026-**, ***.234.116-**, ***.826.906-**, ***.612.516-**,
***.199.896-**, ***.956.246-**, ***.954.066-**, ***.092.106-**,
***.788.166-**, ***.778.466-**, ***.596.136-**, ***.013.021-**,
***.266.926-**, ***.845.036-**, ***.458.076-**, ***.154.026-** ,
***.558.936-**, ***.205.866-**, ***.917.116-**, ***.165.386-**,
***.184.346-**, ***.197.196-**, ***.349.426-**, ***.290.536-**,
***.238.486-**, ***.129.806-**, ***.638.346-**, ***.591.526-**,
***.598.746-**, ***.077.926-**, ***.432.516-**, ***.999.626-**,
***.480.936-**, ***.704.706-**, ***.098.166-**, ***.135.696-**,
***.804.086-**, ***.653.206-**, ***.787.356-**, ***.426.856-**,
***.115.056-**, ***.984.706-**, ***.092.506-**, ***.081.116-**,
***.596.546-**, ***.084.196-**, ***.139.896-**, ***.844.506-**,
***.168.726-**, ***.603.446-**, ***.697.246-**, ***.874.576-**,
***.381.686-**, ***.211.556-**, ***.708.476-**, ***.138.796-** ,
***.253.307-**, ***.473.606-**, ***.389.256-**, ***.614.246-**,
***.784.396-**, ***.892.686-**, ***.288.996-**, ***.164.436-**,
***.840.116-**, ***.618.776-**, ***.669.676-**, ***.394.717-**,
***.084.866-**, ***.973.546-**, ***.565.596-**, ***.722.566-**,
***.945.806-**, ***.549.456-**, ***.331.406-**, ***.288.466-**,
***.013.866-**, ***.729.996-**, ***.817.266-**, ***.376.586-**,
***.761.446-**, ***.263.476-**, ***.263.336-**, ***.652.406-**,
***.172.696-**, ***.848.886-**, ***.814.016-**, ***.176.876-**,
***.704.659-**, ***.938.316-**, ***.926.306-**, ***.760.686-**,
***.382.566-**, ***.090.796-**, ***.836.526-**, ***.129.076-**,
***.235.506-**, ***.886.426-**, ***.963.556-**, ***.809.446-**,
***.807.926-**, ***.554.186-** e ***.965.106-**.

1.9.3.3. possível descumprimento do regime de dedicação
exclusiva pelos docentes de CPFs ***.485.996-**, ***.329.196-**,
***.175.236-** e ***.230.356-**.

1.10. Recomendar à UFMG que adote as providências ne-
cessárias ao atendimento das recomendações expedidas pela CGU,
constantes dos relatórios de auditoria 201505096 e 201505034, com
vistas ao cumprimento dos normativos que regem o relacionamento
da UFMG com as suas fundações de apoio, bem como ao aper-
feiçoamento da execução do Programa Nacional de Assistência Es-
tudantil (Pnaes).

ACÓRDÃO Nº 7871/2017 - TCU - 2ª Câmara
VISTA esta prestação de contas da Universidade Federal de

Juiz de Fora - UFJF/MEC relativa ao exercício de 2015.
Considerando que a Secretaria de Controle Externo no Es-

tado de Minas Gerais - Secex/MG propôs julgar regulares com res-
salva as contas de Júlio Maria Fonseca Chebli, reitor, e de Gessilene
Zigler Foine, pró-reitora de Gestão de Pessoas, e julgar regulares as
contas dos demais responsáveis, com determinações e recomendação
à unidade;

considerando que uma das determinações propostas se refere
a medidas administrativas para apurar situações de servidores es-
pecíficos com acumulação de cargos e possível incompatibilidade de
horário;

considerando que o Ministério Público junto ao TCU - MPT-
CU endossou a proposta de julgamento de mérito da unidade técnica,
mas considerou adequado fazer constar da determinação o número
completo do CPF dos servidores em possível situação de acumulação
de cargos e incompatibilidade de horários, identificados nestes autos
apenas por seis dígitos (e.g. ***.678.786-**);

considerando, no entanto, que embora não conste deste pro-
cesso o número completo dos CPFs, os servidores estão devidamente
identificados pelo Controle Interno e pela própria universidade, que
forneceu informações sobre a situação de cada um deles em resposta
a diligência deste Tribunal (Memorando 002/2017-CAP/PROGEPE,
de 6/1/2017; peça 17, p. 16-44);

considerando que a necessária identificação desses servidores
junto ao TCU poderá ser suprida quando do monitoramento da de-
terminação a ser direcionada à universidade, o que torna dispensável
a restituição dos autos neste momento apenas para completar essa
informação;

considerando que parte das situações já teria sido regula-
rizada, mediante a apresentação de comprovantes de rescisão do vín-
culo até então acumulado com o cargo na UFJF, o que demanda
ajustes na determinação a ser dirigida à unidade;

considerando que a unidade técnica propôs ainda determi-
nação para a universidade rescindir o contrato de trabalho de todos os
empregados terceirizados contratados para prestar serviços de apoio
administrativo no Centro de Educação a Distância - CEAD, por
executarem atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas
pelo plano de carreira;

considerando que, pelas informações constantes deste pro-
cesso, essa ocorrência se refere a 48 funcionários que atuam como
auxiliares de atividades administrativas e assistentes em adminis-
tração (peça 19, p. 52-55);

considerando que esse quantitativo corresponde a 75% do
pessoal responsável pelos serviços no CEAD (peça 20, p. 2);

considerando que, para essa ocorrência, a alternativa de de-
terminar a substituição de funcionários terceirizados de acordo com
cronograma gradual evita que a rescisão imediata dos contratos, no
curto prazo, impacte negativamente no funcionamento do CEAD,
unidade responsável por sete cursos de graduação e nove de pós-
graduação (peça 20, p. 1-2);

os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em
sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com
os pareceres emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1º, inciso
I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º,
inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar
regulares com ressalva as contas de Júlio Maria Fonseca Chebli,
reitor, e de Gessilene Zigler Foine, pró-reitora de Gestão de Pessoas,
e dar-lhes quitação; com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso
I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso I; 207;
e 214, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas
dos demais responsáveis relacionados abaixo e dar-lhes quitação ple-
na; em fazer as determinações e a recomendação, enumeradas abaixo;
e em arquivar o presente processo, após as comunicações processuais
pertinentes, nos termos do inciso III do art. 169 do Regimento In-
terno.

1. Processo TC-029.010/2016-0 (PRESTAÇÃO DE CON-
TAS - Exercício: 2015)

1.1 Classe de Assunto: II.
1.2. Responsáveis: Alexandre Zanini (CPF 804.996.606-25),

Ana Claudia Peters Salgado (CPF 424.636.536-04), Frederico Freire
Rosa (CPF 016.344.756-07), Gerson Esteves Guedes (CPF
282.240.276-00), Gessilene Zigler Foine (CPF 601.725.096-53), Joa-
na de Souza Machado (CPF 051.327.906-74), José Carlos Simão
Maluf (CPF 209.411.106-72), Júlio Maria Fonseca Chebli (CPF
530.562.806-72), Leonardo de Oliveira Carneiro (CPF 514.422.726-
00), Lyderson Facio Viccini (CPF 656.950.206-97), Marcos Vinicio
Chein Feres (CPF 885.457.926-20), Marcus Gomes Bastos (CPF
168.029.856-91), Maria Cristina Andreolli Lopes (CPF 074.687.328-
09), Paulo Augusto Nepomuceno Garcia (CPF 765.634.306-78) e
Valéria de Faria Cristófaro (CPF 946.523.416-87).

1.3. Unidade: Universidade Federal de Juiz de Fora.
1.4. Relatora: ministra Ana Arraes.
1.5. Representante do Ministério Público: subprocurador-ge-

ral Lucas Rocha Furtado.
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no

Estado de Minas Gerais (Secex-MG).
1.7. Representação legal: não há.
1.8. Determinar à Universidade Federal de Juiz de Fora

que:
1.8.1. no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente cronograma

de substituição, por servidores concursados, dos funcionários ter-
ceirizados irregulares que estão realizando atividades administrativas
inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos da
UFJF, com informação sobre as providências a serem adotadas, o
prazo de substituição e a quantidade de funcionários que serão subs-
tituídos em cada exercício;

1.8.2. no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adote as pro-
vidências a seguir indicadas e informe as medidas implementadas:

1.8.2.1. promova, nos termos do caput do art. 143 da Lei
8.112/90, as medidas administrativas cabíveis com vistas à completa
apuração e regularização das situações ainda pendentes de possível
acumulação indevida de dois cargos públicos bem como de acu-
mulação de cargos com incompatibilidade de horários para os ser-
vidores relacionados na "Constatação 2.1.3.1" do Relatório de Gestão
da Secretaria Federal de Controle Interno referente ao exercício de
2015 (citados no Memorando 002/2017-CAP/PROGEPE, de
6/1/2017);

1.8.2.2. encaminhe, se ainda não o fez, a minuta de resolução
relativa ao pagamento da gratificação por encargo de curso ou con-
curso para apreciação do Conselho Superior da UFJF, bem como
conclua as providências destinadas ao ressarcimento dos valores re-
cebidos indevidamente pelos servidores da universidade a título dessa
gratificação;

1.8.3. informe nas próximas contas o cumprimento das ati-
vidades previstas para a comissão instituída por meio da Portaria/Rei-
toria 49/2017, com vistas ao diagnóstico e proposta de trabalho para
atualizar a avaliação dos bens de propriedade da União e regularizar
os registros relativos à gestão dos bens imóveis de uso especial no
sistema SPIUnet;

1.9. recomendar à Universidade Federal de Juiz de Fora que
implemente controles internos, de forma a verificar, periodicamente, a
ocorrência de eventual infração ao cumprimento da jornada de tra-
balho pelos servidores da Universidade;

1.10. determinar à Secretaria de Controle Externo do Estado
de Minas Gerais que:

1.10.1. encaminhe à Universidade Federal de Juiz de Fora
cópia da instrução de peça 24, como subsídio;

1.10.2. monitore, em processo específico, o cumprimento das
determinações e da recomendação dos itens 1.8.1, 1.8.2.1, 1.8.2.2,
1.8.3 e 1.9 deste acórdão.

ACÓRDÃO Nº 7872/2017 - TCU - 2ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em

sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com
os pareceres emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1º, inciso
I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em julgar
regulares com ressalva as contas e dar quitação a Carlos Antonio Levi
da Conceicao, Roberto Leher, Roberto Antonio Gambine Moreira,
Regina Maria Macedo Costa Dantas, Carlos Rangel Rodrigues, Re-
gina Celia Alves Soares Loureiro; com fundamento nos arts. 1º,
inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, em julgar
regulares as contas dos demais responsáveis relacionados abaixo e
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