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Unidade Auditada:Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas – DSGP 

 

Nome dos Gestores: 

Fernanda Christina Garcia da Costa. 

 

 

Cargos: 

Diretora do DSGP. 

 

 

Ordem de Serviço: 03/2017 

Houve restrição ao trabalho de Auditoria? (  x  )Sim   (    )Não 

Descrição da restrição: não foi disponibilizado o processo nº23188.026210.2016-58, 

requisitado através da SA n.03/2017. 

 

Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de Auditoria nº. 

04/2017: Processo nº23188.007497.2016-17 e Constatação 1.7. 

 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 04/2017 

 

 

Senhora Gestora, 

 

Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2017, referente ao 

exercício de 2016 e exercício de 2017 (Janeiro a fevereiro), objetivando o acompanhamento 

preventivo dos atos e fatos de gestão ocorridos durante o exercício analisado, apresentamos o 

Relatório de Auditoria referente ao acompanhamento das ações previstas na área 5 – Gestão 

de Recursos Humanos no PAINT 2017, realizadas pela Diretoria Sistêmica de Gestão de 

Pessoas , conforme descritas abaixo: 

  5.1. Verificação de redistribuições, remoções, alterações de regime de trabalho e 

indenização ao erário; 

  5.2. Acompanhamento dos procedimentos para licença tratamento de saúde; 

  5.3. Benefícios (auxílio moradia e ajuda de custo). 
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I – ESCOPO DO TRABALHO 

 

Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria aplicáveis ao 

Serviço Público Federal. 

 Foram analisados os processos relacionados no Anexo I, de acordo com os 

percentuais de amostras contidas na Matriz de Risco desta Auditoria Interna.   

Foi verificado o uso do SUAP – módulos: Recurso Humanos e processo e consulta no 

sistema SIAPE e SIAFI, além disso, foi consultado legislações, normativas e regulamentos do 

IFMT. 

Foi realizada reunião com a Diretora Sistêmica de Gestão de Pessoas. 

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. 

Durante a análise de conformidades do DSGP foi verificada a seguinte boa prática: 

● Arquivamento digital. 

 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Foi elaborada a Nota de Auditoria nº 04/2017, encaminhada à unidade auditada, que 

apresentou manifestação via google docs em 01/05/2017. Após análise das manifestações 

pelos Auditores Internos, foi elaborado este Relatório de Auditoria com as constatações que 

foram mantidas, conforme segue. 

 

 REDISTRIBUIÇÃO 

Constatação 1.1 Fragilidade na formalização nos processos de procedimentos de 

redistribuição de servidor, de acordo com as Resoluções CONSUP/IFMT nº94/2014 e a Lei 

nºLEI 8.112/90, Portaria MPOG nº57/2000, Ofício-Circular nº 27 /SRH-MP, Manual de 

procedimentos do DSGP,  conforme abaixo discriminado: 
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PROCESSO Nº/ SERVIDOR/CPF DESCRIÇÃO 

23188.007497.2016-17 

Servidor: PSRS 

CPF:***.061.690-** 

1-  ausência de solicitação de redistribuição 

da instituição/servidor interessado; 

2- Ausência abertura e instrução do processo 

de redistribuição na CGP do campus ou 

reitoria; 

3- Ausência de manifestação do reitor 

assinando a anuência da redistribuição 

23188.011883.2016-11 

Servidor: FBM 

CPF:***.674.771-** 

1- Ausência de análise do pedido e anuência 

pela chefia imediata/diretor geral; 

2- Ausência da instrução do processo pela 

CLN/DSGP; 

3-Ausência da manifestação do reitor 

assinando a anuência da redistribuição do 

servidor. 

23188.0122316.2016-74 

Servidor: EAM 

CPF: ***.861.493-** 

1- Ausência da conclusão do parecer da 

CLN/DSGP (fl.07). 

 

Manifestação da Unidade: 

“Quanto aos processos de redistribuição acima mencionados, prestamos as seguintes 

informações: 

Processo 23188.007497.2016-17 - A solicitação de redistribuição da servidora 

P.S.R.S encontra-se às fls. 02, sendo que, após a chegada do Processo 23098.001593.2016-

61 do IF - Brasília, foi aberto o Processo 23188.007497.2016-17 na Reitoria deste IFMT 

bem como houve a instrução da Coordenação de Legislação e Normas às fls. 23 a 24 e 

anuência do Reitor junto ao Ofício nº. 219/2016, fls. 26. 

Processo 23188.007497.2016-17 - A Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas 
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manifestou-se favorável quanto ao pedido de redistribuição do servidor F.R.M às fls. 03 e 04 

bem como houve anuência do Reitor junto ao Ofício nº. 230/2016, fls. 05. Quanto a ausência 

de instrução de processo pela Coordenação de Legislação e Normas, iremos aumentar o 

controle e atenção na formalização dos próximos processos de redistribuição no âmbito deste 

IFMT. 

Processo 23188.0122316.2016-74 - A conclusão do Parecer da Coordenação de 

Legislação e Normas encontra-se às fls. 07, sendo que a via original do processo, assim 

como todos os documentos dos servidores redistribuídos, foi devidamente encaminhado ao 

órgão de destino. Houve uma falha no momento da digitalização do referido processo e 

solicitamos ao servidor responsável, ocupante do cargo de Arquivista, aumento no controle 

nas digitalizações de documentos.” 

Causa 1: Fragilidade no controle e monitoramento dos documentos digitalizados. 

Causa 2: Fragilidade no controle de Gestão de Pessoas. 

Análise da AUDIN: Os processos de redistribuição de servidores para outros órgãos 

devem ser resguardamos em arquivos, mesmo que o servidor já tenha sido redistribuído para 

o outro órgão. No entanto é necessário que os documentos sejam digitalizados corretamente 

conforme o documento físico, a fim de garantir a fidedignidade das documentações e não 

ocorra prejuízos ao servidor, dependendo da necessidade e importância de quem o requerer; 

conforme o processo nº 23188.0122316.2016-74.  No processo nº23188.007497.2016-17, 

atenta-se que a solicitação do Reitor a Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas foi de dois 

casos distintos, o que se refere ao Ofício 148/GR-2016 e pertence ao processo citado, não 

houve manifestação da Diretora (fls. 03 e 04), assim como o parecer da CLN/DSGP.   

Recomendação 1: Criar rotinas de averiguação após a digitalização dos documentos, 

para conferência da fidedignidade das documentações digitalizadas. 

Recomendação 2: Adotar cheklist  de procedimentos nos processos de redistribuição. 

 

REMOÇÃO 

Constatação 1.2 Intempestividade no pedido de afastamento de servidor. O protocolo 

do Processo nº23194.009098.2016-10  ocorreu no dia 31/03/2016, sendo que a concessão do 

afastamento foi desde 27/03/2017, conforme explicitado na Portaria nº1.029, do dia 
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25/04/2016, para participar de pós-graduação, em nível de doutorado, em desacordo com a 

Resolução CONSUP/IFMT nº54/2013. 

Manifestação da Unidade: 

“Ao analisar a Resolução CONSUP/IFMT nº. 54/2013, verificamos que a mesma 

trata de processo de consulta para escolha de representantes do Conselho Superior, não 

tendo relação com a Constatação, entretanto, quanto a intempestividade ocorrida no pedido 

de afastamento junto ao Processo nº. 23194.009098.2016-10, esta Diretoria se compromete a 

prestar esclarecimentos quanto aos prazos para formalização de solicitações - abertura de 

processos - no próximo Encontro de Coordenadores Gerais de Gestão de Pessoas dos 

campi.” 

 Causa: Fragilidade na orientanção/capacitação das CGP - Coordenações de Gestão de 

Pessoas  dos campi. 

Análise da AUDIN: Ocorreu um equívoco de digitação referente ao ano da 

Resolução, o correto é a Resolução CONSUP/IFMT nº20/2015. O regulamento de 

afastamento do IFMT, não citou prazos para que o servidor protocole o processo de pedido de 

afastamento, porém não é razoável que o pedido seja protocolado após o período de seu 

afastamento. Assim, é conveniente que se crie controle  e oriente as Coordenações Gerais de 

Gestão de Pessoas nos campi e Reitoria sobre os processos de pedido de afastamento, assim 

como, nas fases de instrução do processo, seja observada as datas de protocolo do pedido. 

Recomendação 1: Prever no regulamento do IFMT, prazos mínimos para protocolar 

processos de afastamento dos servidores para capacitação. 

Recomendação 2: Adotar cheklist nos processos de afastamento para capacitação. 

 

Constatação 1.3 Ausência de razoabilidade na decisão da remoção, de ofício. No 

processo nº23188.008411.2016-73, o servidor foi removido de ofìcio por interesse da 

administração para assumir função de coordenação (FCC) em outro campus, porém após 

3(três) dias na função ocorreu o afastamento para participar de pós-graduação, em nível de 

doutorado, de acordo com o processo nº23194.009098.2016-10. 

Manifestação da Unidade: “O servidor iniciou o curso de pós-graduação, em nível 

de doutorado, em 11.03.2014, 02 (dois) anos anteriores a remoção ocorrida, tratando-se de 
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Doutorado Interinstitucional regularmente instituído por este IFMT e o afastamento, iniciado 

em  27.03.2016, ocorreu a fim de realização de estágio obrigatório no curso, todavia o 

afastamento não fora mencionado no processo de remoção e a Direção Geral do campus 

manifestou sua concordância no processo nº 23194.009098.2016-10.” 

Causa: Fragilidade na análise da vida funcional de servidor, para concessões, licenças 

e afastamentos. 

Análise da AUDIN: De acordo com a Resolução CONSUP/IFMT nº54/2012, na qual 

regulamenta a movimentação de pessoal do IFMT, elenca 5 (cinco) modalidades de remoção 

do servidor. No caso do servidor do processo nº23188.008411.2016-73,o memorando nº167-

GR/16, do dia 24/03/2016, designa o servidor para assumir a Função de Coordenador Geral 

do Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, assim como o Memorando 

nº58/2016-GR/IFMT, do dia 24/03/2016, o Reitor solicita remoção para assumir função FCC, 

e na instrução do processo ratifica a remoção de ofício para expedição de portaria. No 

entanto, o regulamento elenca no item V - Lotação provisória, de ofício para exercício de 

função gratificada ou cargo de direção ou exercício de atividade pré determinada com vistas a 

atender a necessidade específica do campus/reitoria por tempo determinado. No entanto, a 

Portaria nº720 de 24/03/2016, designa o servidor para a função de coordenação e a Portaria 

nº721, do dia 24/03/2016, Remove de Ofício, o servidor do Campus Barra do Garças para o 

Campus Cuiabá- Cel. Octayde Jorge da Silva e não como Lotação provisória. Além, disso, foi 

observado que o servidor no dia 27/03/016, três dias após a sua remoção para assumir a 

Função de Coordenador de curso - FCC, foi afastado para usufruir de estágio obrigatório no 

Programa de pó-graduação em Ciências Políticas na UFPE, no período de 27/03/2016 a 

26/01/2017, conforme memorando nº1.029, do dia 25/04/2016. Considerando o exposto, o 

Gestor não analisou a vida funcional do servidor antes da tomada de decisão, gerando um 

conflito do objeto da remoção  com o afastamento do servidor. 

Recomendação 1: Analisar a vida funcional do servidor antes da concessão da 

remoção. 

Recomendação 2: Optar pela remoção por ofício - lotação provisória quando o 

motivo for para assumir uma função provisória. 

Recomendação 3: Adotar rotinas para análises de concessões, licenças e 
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afastamentos. 

 

Constatação 1.4 Fragilidade de formalização nos processos de procedimentos de 

remoção de servidor, de acordo com as Resoluções CONSUP/IFMT nº54/2012  nº94/2014 

conforme abaixo discriminado: 

 

PROCESSO Nº/ SERVIDOR/CPF DESCRIÇÃO 

23748.018783.2016-15, 

Servidor: BCGE 

CPF:***.435.141-** 

1- Ausência de paginação no processo; 

2- Ausência de  Autuação de documento 

avulso para formação de processo que 

comprove qual a  modalidade de remoção do 

servidor; 

3-Ausência do ato expedido pelo Reitor do 

IFMT; 

4- Abertura e encerramento de volumes. 

 

23748.021976.2016-53, 

Servidor:  MNS 

CPF:***.334.365-** 

1-Ausência de documento avulso para 

formação de processo que comprove qual a  

modalidade de remoção do servidor; 

2-  Abertura e encerramento de volumes. 

Processo seletivo de remoção 

 Edital nº41/2016 

Processos 23188.011709.2016-61 

 

1-Ausência de abertura do processo (início e 

fim); 

2- Ausência de Paginação e documentação 

sequencial; 

3- Ausência de documentos que motivou a 

abertura do processo seletivo de remoção, 

quando da abertura de vagas por vacância 

(cargos equivalentes) ou novas autorizações 
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de provimento de vagas pelo governo 

federal; 

4- ausência de documento que comprove o 

requisito para inscrição do edital; item d) da 

3.1, página 02; 

 

 

Manifestação da Unidade: “Quanto aos processos de remoção acima mencionados, 

prestamos as seguintes informações: 

Os processos nº 23188.007497.2016-17 e nº 23748.021976.2016-53 tratam apenas de 

encaminhamento de “nada consta” dos servidores B.C.G.E e M.N.S, respectivamente, e 

houve equívoco no assunto de abertura informado no processo, no campus, uma vez que não 

tratam de processos de remoção. 

Quanto a formalização do  processo do Processo nº 23188.011709.2016-61, referente 

ao processo seletivo  de remoção Edital nº41/2016, solicitaremos à comissão organizadora , 

o saneamento das falhas constatadas.” 

Causa 1: Fragilidade na formalização de processos de remoção. 

Causa 2: Fragilidade no controle e monitoramento dos processos de remoção. 

Análise da AUDIN:Considerando o que dispõe as normas que obrigam a observância 

ao princípio da legalidade e da transparência, todos os atos administrativos, como limite dos 

atos do administrador. a lei 9.784, DE 1999, regulamenta o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública Federal, art.22, caput e § 4º, que frisa que os atos de 

qualquer processo administrativo não dependem de forma determinada senão quando a lei 

expressamente a exigir e que suas páginas devem ser numeradas sequencialmente e 

rubricadas. 

No caso, ocorreu no andamento do processo a falta de numeração sequencial no 

processo, devendo os servidores orientados a seguir o Manual de protocolo do IFMT, no item 

2.6. 

A juntada de processo(s) a processo somente poderá ser executada pelos setores de 

protocolo dos Campi e/ou da Reitoria, enquanto que a juntada de documento(s) avulso(s) a 
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processo poderá ser executada pelas unidades administrativas dos Campi e/ou da Reitoria em 

que o processo estiver sendo instruído. 

Devemos observar que num processo físico é a face objetiva e visível dessa 

sequência, não se trata de mero formalismo nos processos administrativos existe a 

necessidade de se demonstrar a correta sequência cronológica dos atos. 

Recomendação 1: Formalizar adequadamente os processos analisados, conforme o 

Manual de Procedimentos Protocolo do IFMT - Resolução CONSUP/IFMT nº 94/2014. 

Recomendação 2: Orientar/Capacitar servidores quanto a correta autuação de 

processos, conforme o Manual de Procedimentos Protocolo do IFMT - Resolução 

CONSUP/IFMT nº 94/2014. 

 

INDENIZAÇÃO AO ERÁRIO 

Não há constatação. 

 

ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO 

Constatação 1.5: Ausência de manifestação da Chefia Imediata do servidor conforme 

parecer da CLN/DSGP(fls.04 e 05),  no processo nº23188.031433.2016-37, para alteração de 

regime de trabalho. 

Manifestação da Unidade: “Esta Diretoria irá informar e solicitar ao setor 

responsável, Coordenação de Legislação e Apoio à Gestão de Pessoas, maior observância 

aos trâmites necessários para alteração de regime de trabalho.” 

Causa: Fragilidade no controle interno quanto a Gestão de Pessoas. 

Análise da AUDIN: O Manual de procedimentos do DSGP visa padronizar os 

procedimentos e rotinas referentes à autuação de processos, com vistas à redução das 

possibilidades de erro, agilizando a gestão pública, e assegurando ao cidadão o direito de 

obter informações de seu interesse particular ou coletivo de modo mais eficiente. A adoção de 

um cheklist de procedimentos nos processos de alteração de trabalho auxilia a gestão a evitar 

ausência de documentação que compõe o processo. 

Recomendação 1: Adotar cheklist nos procedimentos de alteração de regime de 

trabalho. 
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Constatação 1.6:  Ausência de explicitação, no processo nº 23190.013785/2016-61, 

da justificativa do colegiado de departamento, quanto a necessidade de exclusividade do 

docente ao IFMT, vinculada ao objetivo para a concessão e manutenção do regime de 

Dedicação Exclusiva, conforme art.6º Resolução CONSUP /IFMT nº29/2011. 

Manifestação da Unidade: “Apesar de não constar na Resolução que o colegiado 

deve manifestar acerca da alteração do regime de trabalho, esta Diretoria irá orientar aos 

campi, a necessidade de maior análise no pedido e não somente o acordo da chefia imediata 

nos procedimentos para alteração do regime de trabalho.” 

Causa 1: Fragilidade no controle interno quanto a Gestão de Pessoas 

Análise da AUDIN:O art.6º da Resolução CONSUP/IFMT nº29/2011, não explicita a 

necessidade de parecer do colegiado, mas define a necessidade da exclusividade do docente 

do IFMT ser vinculada aos objetivos de concessão e manutenção do regime de trabalho - DE 

(dedicação exclusiva). Essa manifestação de exclusividade deve ser emitida pela Chefia 

Imediata, Colegiados de Departamentos  e pela NPPD  - Núcleo Permanente de Pessoal 

Docente.   Nesse sentido, o próprio Manual de procedimentos do DSGP, orienta, como 

procedimento e trâmite para alteração do regime de trabalho dos docentes, a manifestação da 

Chefia Imediata, do Colegiado do Departamento e da NPPD (quando docentes), como segue 

a página  40, do Manual : 

 

 

Sendo assim, quando o chefe Imediato for o Presidente do colegiado de Departamento 
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é recomendável manifestação em separado, e na do Colegiado detalhar data de realização de 

reunião do Colegiado. 

Recomendação 1: Adotar cheklist nos procedimentos de alteração de regime de 

trabalho e orientar as coordenações dos campi. 

Recomendação 2: Adotar os procedimentos instruídos no Manual de procedimentos 

do DSGP. 

 

 LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 

Não há constatação. 

 

BENEFÍCIO DO AUXÍLIO MORADIA E AJUDA DE CUSTO 

Não há constatação. 

 

III – CONCLUSÃO 

 

Considerando as verificações realizadas, somos de opinião que a Unidade Gestora 

deve adotar medidas corretivas com vistas a elidirem os pontos ressalvados nas constatações 

acima registradas dos processos analisados, e também para para saneamento de todas as 

inconsistências similares nos processos futuros, 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, 25/05/2017 

Autores: 

    

Nome 

   

    

Cargo  

    

Assinatura 
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Edson  Jeronimo Nobre 

    

Auditor chefe    

   

  

    

Edilene Sakuno Maeda 

    

    

   

    

Coordenadora  de 

Auditoria na Área de 

Gestão de Pessoas 

    

    

   

    

Deuzimar  Lira de Matos 

   

   

Assistente em 

Administração 
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ANEXO I 

 

AUXÍLIO MORADIA 

CPF- INICIAIS 

***.278.190-** - JGR 

***.544.891-**- MTW 

***.356.301-**- VOPS 

 

  

BENEFÍCIO DE AJUDA DE CUSTO 

PROCESSOS Nº 

23188.006.505.2015-27 
23188.006.502.2015-93 
23188.006.503.2015-38 
23195.011.119.2015-68 
23195.010.500.2015-18 

 

 

 

INDENIZAÇÃO AO ERÁRIO 

PROCESSOS Nº 

23188.028444.2016-30 
23188.028443.2016-95 
23188.027844.2016-28 
23188.023284.2016-32 
23188.023280.2016-54 
23188.019939.2016-78 
23198.011419.2016-06 
23188.005609.2016-03 
23188.005234.2016-73 
23188.005083.2016-53 
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LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 

PROCESSOS Nº 

23188.001817.2017-14 
23188.001450.2017-21 
23196.000500.2017-53 
23749.002427.2017-51 

 

 

ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO 

PROCESSOS Nº 

23188.031433.2016-37 
23194.019381.2016-41 
23196.018860.2016-21 
23190.013785.2016-61 
23196.011850.2016-64 
23188.011693.2016-96 
23194.0103022016-37 

 

 

REDISTRIBUIÇÃO 

PROCESSOS Nº 

23188.009943.2016-28 
23748.017293.2016-00 
23188.012316.2016-74 
23188.026210.2016-58 
23190.009282.2016-91 
23192.041694.2016-04 
23188.014379.2016-65 
23188.011883.2016-11 
23192.003776.2016-42 
23188.014902.2016-53 
23188.007497.2016-17 
23188.033589.2016-52 

 

 

REMOÇÃO 

PROCESSOS Nº 

23195.023967.2016-09 
23188.002230.2016-33 
23192.013882.2016-34 
23188.000873.2017-23 
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23748.021976.2016-53 
23188.024946.2016-91 
23188.005609.2016-03 
23748.018783.2016-15 
23188.008411.2016-73 

 

 


