
Quadro-Geral - Somatório dos procedimentos nas unidades selecionadas

Assunto Número de Procedimentos
Acumulação indevida de cargos 0

Assédio moral 0

Assédio Sexual 0

Ausência de presteza nas atividades ou na prestação de informações 0

Ausência ou impontualidade ao serviço 1

BDE - A Classificar 0

Comportamento inidôneo 0

Concessão irregular de benefícios, licenças ou autorizações 1

Conflito de interesse entre a função pública e atos da vida privada 0

Coronavírus 0

Dados do Filtro:

Tipo(s) de Processo: PAD 8112/90 / Sindicância / Rito Sumário(Lei 8.112/90) / Sindicância Acusatória / Sindicância Investigativa 

OCAD Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho (Órgão e subordinados)

Período:

Não exibir totais zerados

Assunto(s): Não especificado

01/01/2021 a 31/12/2021

Somente processos não setoriais

Os resultados deste relatório indicam o número de vezes que cada assunto 
aparece nos registros, cada processo pode ter mais de um assunto 
registrado.
As informações contidas no presente documento, enquanto se mantiver a 
natureza preparatória das mesmas, são de acesso restrito nos termos do art. 
7º, §3º, da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, c/c art. 20º do Decreto nº 
7.724, de 16 de maio de 2012.
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Desaparecimento ou perecimento de bens públicos 0

Descumprimento da Lei de Acesso à Informação 0

Descumprimento de normas relacionadas ao orçamento público 0

Descumprimento de Regime de Dedicação Exclusiva 0

Descumprimento, de modo injustificado, de cláusulas em contrato celebrado com a administração pública 0

Designação de atribuições a pessoa estranha a repartição 0

Desproporção entre patrimônio e renda 0

Desrespeito ao sigilo de informações 0

Dificultar/intervir na atividade de investigação/fiscalização de órgãos ou agentes públicos estrangeiros 0

Dificultar/intervir na atividade de investigação/fiscalização de órgãos ou agentes públicos nacionais 0

e-OUV - A Classificar 0

e-PAD - A Classificar 0

Erros procedimentais ou descumprimento de normas ou regulamentos 2

Falta de urbanidade; conduta escandalosa; incontinência pública; manifestação de apreço ou desapreço 0

Favorecimento próprio ou de terceiros 0

Financiamento/custeio/patrocínio/subvenção de ato ilícito previsto na Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) 0

Fraude em contrato administrativo celebrado com a administração pública estrangeira 0

Fraude em contrato administrativo celebrado com a administração pública nacional 0

Fraude em procedimento licitatório da administração pública estrangeira 0

Fraude em procedimento licitatório da administração pública nacional 0

Irregularidades definidas em normativos ou regulamentos 0

Irregularidades ou fraudes em convênios ou outros acordos 0

Irregularidades ou fraudes em licitações ou contratos 0

Monitor - A Classificar 0

Os resultados deste relatório indicam o número de vezes que cada assunto 
aparece nos registros, cada processo pode ter mais de um assunto 
registrado.
As informações contidas no presente documento, enquanto se mantiver a 
natureza preparatória das mesmas, são de acesso restrito nos termos do art. 
7º, §3º, da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, c/c art. 20º do Decreto nº 
7.724, de 16 de maio de 2012.
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Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho
Ministério da Economia    - Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho
Assunto Número de Procedimentos
Acumulação indevida de cargos 0

Assédio moral 0

Assédio Sexual 0

Ausência de presteza nas atividades ou na prestação de informações 0

Ausência ou impontualidade ao serviço 1

BDE - A Classificar 0

Comportamento inidôneo 0

Concessão irregular de benefícios, licenças ou autorizações 1

Não entrega de documentação no prazo, não manutenção da proposta apresentada, recusa injustificada à celebração de contrato ou atos 
análogos praticados em procedimento licitatório

0

Nepotismo 0

Pagamento de vantagem indevida ou seu oferecimento, direto ou indireto, a agente público estrangeiro ou a terceiro relacionado 0

Pagamento de vantagem indevida ou seu oferecimento, direto ou indireto, a agente público nacional ou a terceiro relacionado 0

Prática de fraude fiscal 0

Reconhecimento de dívida 0

Representação de interesse particular junto à administração 0

Utilização dissimulada de interposta pessoa para a obtenção de vantagem indevida junto à administração pública estrangeira 0

Utilização dissimulada de interposta pessoa para a obtenção de vantagem indevida junto à administração pública nacional 0

Total de Procedimentos: 4

Os resultados deste relatório indicam o número de vezes que cada assunto 
aparece nos registros, cada processo pode ter mais de um assunto 
registrado.
As informações contidas no presente documento, enquanto se mantiver a 
natureza preparatória das mesmas, são de acesso restrito nos termos do art. 
7º, §3º, da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, c/c art. 20º do Decreto nº 
7.724, de 16 de maio de 2012.
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Conflito de interesse entre a função pública e atos da vida privada 0

Coronavírus 0

Desaparecimento ou perecimento de bens públicos 0

Descumprimento da Lei de Acesso à Informação 0

Descumprimento de normas relacionadas ao orçamento público 0

Descumprimento de Regime de Dedicação Exclusiva 0

Descumprimento, de modo injustificado, de cláusulas em contrato celebrado com a administração pública 0

Designação de atribuições a pessoa estranha a repartição 0

Desproporção entre patrimônio e renda 0

Desrespeito ao sigilo de informações 0

Dificultar/intervir na atividade de investigação/fiscalização de órgãos ou agentes públicos estrangeiros 0

Dificultar/intervir na atividade de investigação/fiscalização de órgãos ou agentes públicos nacionais 0

e-OUV - A Classificar 0

e-PAD - A Classificar 0

Erros procedimentais ou descumprimento de normas ou regulamentos 2

Falta de urbanidade; conduta escandalosa; incontinência pública; manifestação de apreço ou desapreço 0

Favorecimento próprio ou de terceiros 0

Financiamento/custeio/patrocínio/subvenção de ato ilícito previsto na Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) 0

Fraude em contrato administrativo celebrado com a administração pública estrangeira 0

Fraude em contrato administrativo celebrado com a administração pública nacional 0

Fraude em procedimento licitatório da administração pública estrangeira 0

Fraude em procedimento licitatório da administração pública nacional 0

Irregularidades definidas em normativos ou regulamentos 0

Irregularidades ou fraudes em convênios ou outros acordos 0

Os resultados deste relatório indicam o número de vezes que cada assunto 
aparece nos registros, cada processo pode ter mais de um assunto 
registrado.
As informações contidas no presente documento, enquanto se mantiver a 
natureza preparatória das mesmas, são de acesso restrito nos termos do art. 
7º, §3º, da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, c/c art. 20º do Decreto nº 
7.724, de 16 de maio de 2012.
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Irregularidades ou fraudes em licitações ou contratos 0

Monitor - A Classificar 0

Não entrega de documentação no prazo, não manutenção da proposta apresentada, recusa injustificada à celebração de contrato ou atos 
análogos praticados em procedimento licitatório

0

Nepotismo 0

Pagamento de vantagem indevida ou seu oferecimento, direto ou indireto, a agente público estrangeiro ou a terceiro relacionado 0

Pagamento de vantagem indevida ou seu oferecimento, direto ou indireto, a agente público nacional ou a terceiro relacionado 0

Prática de fraude fiscal 0

Reconhecimento de dívida 0

Representação de interesse particular junto à administração 0

Utilização dissimulada de interposta pessoa para a obtenção de vantagem indevida junto à administração pública estrangeira 0

Utilização dissimulada de interposta pessoa para a obtenção de vantagem indevida junto à administração pública nacional 0

Total de Procedimentos: 4

Os resultados deste relatório indicam o número de vezes que cada assunto 
aparece nos registros, cada processo pode ter mais de um assunto 
registrado.
As informações contidas no presente documento, enquanto se mantiver a 
natureza preparatória das mesmas, são de acesso restrito nos termos do art. 
7º, §3º, da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, c/c art. 20º do Decreto nº 
7.724, de 16 de maio de 2012.
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