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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2015  

 

Senhores Gestores, 

 

Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 

referente ao exercício 2015 (janeiro e fevereiro), apresentamos o Relatório de 

Auditoria referente ao acompanhamento das ações previstas no PAINT 2015, 

realizadas no DSGP - Departamento Sistêmico de Gestão de Pessoas na Reitoria 

do IFMT, conforme descritas abaixo: 

1. Acumulo Ilegal do Cargo; 

2. Adicional de Insalubridade e Periculosidade; 

3. Pagamento de Exercícios anteriores; 

4. Docente com Dedicação Exclusiva. 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria 

aplicáveis ao Serviço Público Federal.  



Foram analisados os servidores relacionados no Anexo I, de acordo 

com os percentuais de amostras desta Auditoria Interna. 

Salienta-se que a análise relatada restringe-se exclusivamente aos 

aspectos de formalização legal dos procedimentos, excluídos, portanto aqueles de 

natureza técnica, inclusive quanto ao detalhamento do objeto do certame, suas 

características, requisitos e especificações.  Sobre tais dados, partiremos da premissa de 

que a autoridade competente se municiou dos conhecimentos específicos 

imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da Administração. 

                 Foi consultado os sistema SIAPE - ficha financeira, cadastro, ocorrências 

afastamentos, licenças e SUAP - módulo Processos finalizados no período de janeiro e 

fevereiro de 2015, pastas funcionais dos servidores, Laudos Técnicos Ambientais, 

Portarias e Processos de acumulo de cargos apontados pelo CGU Regional 

MT/Exercício 2013. 

     

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 
 

Após análise dos Processos, consultas ao SIAPE e SUAP, Pastas 

funcionais, Laudos Técnicos Ambientais, Portarias foi elaborada a Nota de Auditoria nº 

01/2015, encaminhada à unidade auditada, que não apresentaram manifestação nos 

prazos estipulados.  

Após análise das constatações foi elaborado este Relatório de 

Auditoria com as constatações que foram mantidas, conforme segue. 

 

 

1- ACÚMULO DE CARGO 
 

Constatação 1.1. Morosidade na tomada de providências nos Acúmulos de Cargos de 

Servidores Apontados pelo CGU Regional MT, em conformidade ao art.143, lei 

nº8.112/90. 

 

Memorando nº Descrição 

  699/2013/DSGP/IFMT. 

 067/2015/DSGP/IFMT. 
Em 2013 a CGU/MT enviou relação dos 

servidores com indícios de acúmulos ilegais de 

cargos à DSGP para providências. 

A DSGP concluiu a verificação das situações 

desses servidores, através de notificações, 

defesa e comprovações de regularidade em 

28/08/2013. 

Em 16/01/2015 a DSGP envio o Memorando ao 

Reitor recomendando a abertura de processo 



administrativo disciplinar.  E até a presente data 

não houve a emissão de PADs, conforme 

consulta ao Gabinete da Reitoria. 

Manifestação da Unidade:  “As notificações foram realizadas e encaminhadas 

ao Reitor para indicação da comissão de PAD, ressaltamos que é uma atividade muito 

desgastante e que não possuímos uma equipe ou servidor exclusivo para acompanhar 

todos os procedimentos que envolvem uma analise de acumulo de cargos, sendo que 

temos que executar todas as nossas já imensas demandas, a DSGP já solicitou da 

gestão alternativa para o acompanhamento desses processos, mas por falta de 

servidores o processo tornasse moroso visto que os servidores da DSGP realizam 

várias atividades simultaneamente”. 

Análise da AUDIN: Posta a ciência e notificação aos servidores, verificasse os 

casos  omissos, uma morosidade em adotar procedimento sumário para a sua apuração e 

regularização imediata. Apesar da legislação não expressar prazos para tal procedimento 

a administração a de se atentar que a demora na tramitação poderá ocasionar  baixa 

efetividade nas decisões, podendo gerar impunidades e  perda de credibilidade social. 

Recomendação 1:Criar procedimento e controle tempestivos para tramitação de 

processos imediatamente após a identificação de acúmulos ilegais de cargos. 

 

2-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. 

Constatação 2.1.  Laudos técnicos ambientais desatualizados, em desacordo com ON 

SEGEP Nº15/2013. Esta constatação é reincidente, conforme registros nos Relatórios de 

Auditoria nº15/2013 e nº02/2014. 

CPF: Descrição 

XXX.278.041-XX 

XXX.459.271-XX 

XXX.863.471-XX 

XXX.146.391-XX 

XXX.122.601-XX 

XXX.951.121-XX 

XXX.726.198-XX 

XXX.417.211-XX 

XXX.768.307-XX 

     XXX.920.791-XX 

Ultima atualização, do LTCAT – Laudo Técnico de 

Condições Ambientais do Trabalho, realizado pelas 

autoridades competentes: FUNASA- Fundação nacional de 

Saúde e SES-MT Secretaria Estadual de Saúde de Mato 

Grosso; em Março de 2006. 

XXX.872.811-XX 

XXX.432.891-XX 

Ultima atualização do Laudo de Avaliação Ambiental de 

periculosidade e Insalubridade em 2007 do Antigo CEFET 

Cuiabá, atual IFMT – Campus São Vicente, realizado pelos 

Eng. XXXXX e XXXXX. 



XXX.409.388-XX 

XXX.885.807-XX 

XXX.671.901-XX 

XXX.455.066-XX 

XXX.729.441-XX 

Ultima atualização, Relatório de avaliação Ambiental, 

realizada pela Empresa XXXXX, em outubro de 2006, 

antiga Agrotécnica Federal de Cáceres, atual IFMT – 

Campus Cáceres. 

Manifestação da Unidade: “De acordo com o processo nº23188.002467/2013-

71, Pregão eletrônico nº01/2015, o Edital foi republicado na data de 12/03/2015 e 

assinado o contrato com a empresa ganhadora na data 23/04/2015, tendo como Objeto: 

contratação de empresa especializada em Higiene, Medicina e Segurança do Trabalho 

para a prestação de serviço de levantamento, medições e dosagem de agentes físicos, 

químicos e para identificação de agentes biológicos com a finalidade de auxiliar o 

profissional competente em Engenharia de Segurança do trabalho para expedir o 

Laudo Técnico de Condições ambientais do Trabalho – LTCAT conforme Orientação 

Normativa nº06, de 18 de março de 2013, e elaboração do LTCAT, Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e a Analise Ergonômica do Trabalho – AET 

conforme especificações constantes no Termo de referencia, anexa I do Edital. 

        Foi feito um cronograma de inicio dos trabalhos em conjunto com a 

CONTRATADA do objeto da licitação na data de 23 e 24/04/2015, no qual foi definido 

a data do inicio de execução dos levantamentos ambientais in locu nos Campi para o 

dia 25/05/2015. Consequentemente, depois de realizados os levantamentos in locu e 

compilação dos dados coletados, serão atualizados os laudos técnicos ambientais dos 

Campi de acordo com a Orientação Normativa nº06 de 18 de março de 2013 e 

confeccionado os mesmos para os Campi que ainda não possuem.” 

Análise da AUDIN: Conforme informação, o IFMT  licitou e contratou a 

Empresa que será responsável pela apresentação dos Laudos Técnicos Ambientais a 

serem realizados em todos os campi do IFMT em 2015. No entanto, até a finalização da 

entrega do Laudos Técnicos Ambientais pela Empresa Contratada ao IFMT, manterá a 

constatação para acompanhamento. 

Recomendação 1: Atualizar laudos técnicos ambientais no âmbito do IFMT, 

 bem como atualizar portarias de concessões de adicionais insalubridade de 

periculosidade. 

 

Constatação 2.2. Portaria de concessão de adicional de insalubridade, em desacordo 

com o art.13 da ON SEGEP Nº06/2013. 

CPF: Descrição 

    XXX.951.121-XX 

XXX.564.791-XX 

XXX.409.388-XX 

XXX.459.271-XX 

XXX.278.041-XX 

Não foi localizado na pasta funcional do servidor Portaria de 

concessão de adicional discriminando: Percentual de grau de 

risco, lotação e Laudo Técnico Ambiental, data de 

concessão. 



Manifestação da Unidade:  “Com a atualização dos Laudos Ambientais as 

portarias de localização também serão atualizados”. 

 

Análise da AUDIN: Em conformidade com o art. 13 da ON SEGEP nº06/2013. 

“ A execução do pagamento dos adicionais de periculosidade e de insalubridade 

somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor 

e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo técnico, cabendo à 

autoridade pagadora conferir a exatidão dos documentos antes de autorizar o 

pagamento. 

Parágrafo único. Para fins de pagamento do adicional, será observada a data da 

portaria de localização, concessão, redução ou cancelamento, para ambientes já 

periciados e declarados insalubres e/ou perigosos, que deverão ser publicadas em 

boletim de pessoal ou de serviço.” 

Recomendação 1: Providenciar a formalização das concessões de adicionais, 

regularizando a situação dos servidores. 

Recomendação 2: Averiguar os servidores que recebem os adicionais de 

insalubridade e periculosidade se estão formalmente  amparados conforme exige a 

legislação e normativas vigentes. 

 

Constatação 2.3. Pagamento de adicional de periculosidade a servidor em período de 

afastamento, em desacordo com art.14 e 15 da ON SEGEP Nº06/2013. 

CPF: Descrição 

   XXX.768.307-XX Servidor ocupante do cargo de professor, lotado no 

Campus Cuiabá- Octayde Jorge da Silva, afastado 

integralmente de suas funções pelo período de 10 meses, de 

09/04/2012 a 09/02/2013, conforme Portaria 747, de 02 de 

julho de 2012. 

Portaria nº 1.193, de 03/09/2012, suspendendo a partir de 

abril de 2012 o Adicional de periculosidade do servidor. 

Conforme verificado na ficha financeira do servidor, no 

SIAPE, ocorreram pagamentos de adicionais de 

periculosidade nos meses de abril a setembro de 2012, e 

não foi identificado o ressarcimento. 

   XXX.417.211-XX Servidor ocupante do cargo de professor, lotado no 

Campus Cuiabá- Octayde Jorge da Silva, afastado para 

capacitação em mestrado/doutorado e licença capacitação, 

no período de 02/04/2012 a 02/12/2012, dados levantados 

no SIAPE. 

Conforme verificado na ficha financeira do servidor, no 

SIAPE, ocorreram pagamentos de adicionais de 

periculosidade nos meses de abril a dezembro de 2012, e 

não foi identificado o ressarcimento. 



Manifestação da Unidade: “as notificações foram confeccionadas e os 

servidores estão sendo notificados”. 

Análise da AUDIN: O pagamento dos adicionais será suspenso quando cessar o 

risco ou quando o servidor for afastado do local ou da atividade que deu origem à 

concessão. Cabe a unidade realizar atualização permanente dos servidores que fazem jus 

aos adicionais no respectivo módulo do SIAPENet, conforme movimentação do 

pessoal, procedendo a suspensão do pagamento, assim como da comunicação oficial ao 

servidor.  A unidade confeccionou as notificações 67 e 68/2015 aos respectivos 

servidores, porém não demonstrou a ciência do recebimento pelos servidores. Assim, a 

constatação será acompanhada até o ressarcimento dos valores indevidos ao erário. 

Recomendação 1: Providenciar controle e acompanhamento das concessões de 

adicionais  a servidores que recebem  insalubridade  e periculosidade. 

Recomendação 2: Verificar e providenciar regularização dos servidores que 

receberam os adicionais no período em se encontraram afastados de sua lotação. 

 

Constatação 2.4. Concessão de adicional de periculosidade pago a servidor que não 

esta em ambiente insalubre ou periculoso, em desacordo com art.11º da ON 

SEGEP/MPOG Nº06/2013. 

 

CPF: Descrição 

   XXX.729.441-XX 

 

O ultimo Relatório de Avaliação Ambiental, realizado pela 

Empresa XXXXX, no Campus Cáceres em 2006, em seu anexo - 

142, refere-se ao Laudo individual do servidor, vinculado ao 

anexo - 145 o Laudo ambiental do localizado no Recurso 

Humanos no setor administrativo não foi caracterizado como 

insalubre ou periculoso. 

 

Manifestação da Unidade:  :  “as notificações foram confeccionadas e os 

servidores estão sendo notificados para devolução ao erário”. 

Análise da AUDIN: Conforme a orientação normativa não geram direito aos 

adicionais de insalubridade e periculosidade as atividades de exposição circunstânciais 

ou condições insalubres ou perigosas que seja eventual ou esporádica; as atividades 

meio ou de suporte em que não há obrigatoriedade e habitualidade do contato. A 

inconsistência encontrada  relata  que a concessão do adicional é indevido ao servidor 

por não esta lotado em local insalubre ou periculoso, e sim lotado em local salubre 

evidenciado no LTCAT de 2006 - do campus Cáceres. Apesar da unidade apresentar a 

Notificação DSGP nº69/2015, a respeito dos pagamentos indevidos, não há a ciência 

 por parte do servidor. Assim, a constatação será acompanhada até o ressarcimento dos 

valores indevidos ao erário. 

Recomendação 1: Providenciar a regularidade da situação do servidor, bem 

como o devido ressarcimento. 

 

 

 



3-PAGAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 

Não foi identificada nenhuma inconsistência nos processos elencados na S.A - 

AUDIN Nº03/2015. 

 

4- DOCENTES EM REGIME DE  DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. 

Não foi identificada nenhuma inconsistência nas pastas funcionais elencados na 

S.A - AUDIN Nº03/2015. 

 

B -CAUSAS DE IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES 

Causa 1: Fragilidade na formalização de processos 

Causa 2: Fragilidade nos controles internos administrativos 

Causa 3: Fragilidade nos procedimentos do departamento.  

 

                III – Conclusão 
Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de todas as 

inconsistências relatadas nos processos em andamento e nos processos futuros, e não 

apenas nos processos analisados, assumindo os riscos pela não implementação das 

recomendações emitidas neste relatório. 

Informamos que as providências tomadas pelo Gestor, em relação às 

recomendações descritas neste relatório de auditoria, serão acompanhadas ao longo do 

exercício por esta Auditoria Interna do IFMT, através do plano permanente de 

providências. 

                                                          

Cuiabá, 11 de maio de 2015. 

 

Equipe AUDIN: 

 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 

 

Edilene Sakuno Maeda Coordenadora de Auditoria na 

Área de Gestão de Pessoas. 

 

 

                            

 

 



 

                      ANEXO I     
     
ACÚMULO DE CARGO 

CPF: CPF: 

(E.O.) XXX.119.071-XX (L.C.A.F.) XXX.295.871-XX 

(A.S.S.)XXX.069.541-XX (J.E.C.S.) XXX.472.278-XX 

(E.C.B.)XXX.296.791-XX (R.J.P.) XXX.160.331-XX 

(F.H.O.S.)XXX.183.961-XX (P.L.S.) XXX.899.901-XX 

(F.A.S.)XXX.037.084-XX (V.L.D.) XXX.598.601-XX 

(H.R.S.P.)XXX.915.234-XX (S.D.J.A.) XXX.182.141-XX 

(I.J.V.J.)XXX.230.231-XX (M.W.O.) XXX.033.861-XX 

(J.V.C.)XXX.156.827-XX (T.M.R.V.F.) XXX.216.231-XX 

(M.M.A.) XXX.304.431-XX (S.T.C.) XXX.078.937-XX 

(L.M.A.) XXX. 721.871-XX (P.L.S.) XXX.899.901-XX 

(O.A.N.) XXX.980.091-XX (V.L.D.) XXX.598.601-XX 

(R.B.P.) XXX.771.301-XX - 

 
       

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE 

CPF: CPF:  

(A.P.O.) XXX.726.198-XX (J.T.) XXX.432.891-XX 

(C.M.A.V.) XXX.459.271-XX (K.F.A.R.) XXX.146.391-XX 

(C.D.O.B.) XXX.455.066-XX (M.C.G.) XXX.409.388-XX 

(D.A.T.) XXX.122.601-XX (M.V.B.S.) XXX.885.807-XX 

(E.D.A.) XXX.278.041-XX (O.I.P.) XXX.951.121-XX 

(F.M.D.) XXX.872.811-XX (V.A.T.) XXX.671.901-XX 

(J.M.M.) XXX.863.471-XX (C.N.S.) XXX.729.441-XX 

(E.P.S.) XXX.768.307-XX (I.A.S.) XXX.564.791-XX 

(M.A.C.) XXX.417.211-XX (V.R.C.M.) XXX.920.791-XX 

 

 



 

PAGAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

CPF: CPF:  

(D.S.C.M.) XXX.021.579-XX (T.C.C.)XXX.200.291-XX 

(J.R.O.) XXX.753.386-XX (V.C.A.S.) XXX.932.571-XX 

(R.A.S.) XXX.541.892-XX (Z.A.S.V.) XXX.706.481-00 

(S.M.C.) XXX.372.071-XX - 

 

DOCENTES EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

CPF: CPF:  

(R.R.G.) XXX.454.351-XX (G.R.M.Q.) XXX.971.481-XX 

(V.D.S.) XXX.866.421-XX (C.K.) XXX.551.939-XX 

(R.C.S.P.) XXX.156.618-XX (S.A.P.) XXX.494.870-XX 

(O.I.P.) XXX.951.121-XX (M.N.G.) XXX.705.181-XX 

(R.R.G.) XXX.605.329-XX (D.R.J.) XXX.801.468-XX 

(Y.O.A.) XXX.206.201-XX (F.F.O.) XXX.563.246-XX 

(A.V.O.) XXX.744.841-XX (P.G.) XXX.152.062-XX 

(M.A.V.M.) XXX.583.341-XX (M.A.S.) XXX.204.851-XX 

 


