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Unidade Auditada:  Reitoria – DSGP e PROAD 

Nome dos Gestores: 

XXXXX 

Cargo: 

Diretora Sistêmica Gestão de 

Pessoas. 

Ordem de Serviço: 03/2015. 

Assuntos auditados: Auditoria sobre a legalidade, legitimidade e conformidade dos 

Benefícios auxílio moradia e ajuda de custo e transporte; Incentivo a qualificação, 

adicional noturno; Avaliação de desempenho em estágio probatório dos servidores e 

Atualização de taxa de ocupação – residência funcional. 

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

Processo nº 23188.026468.2015-73; 23198.008900.2015-25 e 23188.025162.2015-08 não 

foram disponibilizados. 

Justificativas acatadas da Nota de Auditoria nº25/2015: não houve 

 

  

    RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 25/2015 

                      

Senhora Gestor(a), 

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

exercícios de 2015, apresentamos a Nota de Auditoria referente ao acompanhamento da 

execução de recursos orçamentários do IFMT, realizada na Reitoria – Diretoria Sistêmica 

Gestão de Pessoas – DSGP e Pró-reitoria de Administração - PROAD, conforme descrita 

abaixo: 

1. Benefícios de Auxílio Moradia, Ajuda de Custo e Transporte. 
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2. Incentivo a Qualificação. 

3. Adicional Noturno. 

4. Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório. 

5. Atualização da Taxa Ocupacional - Residencia Funcional. 

 

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 sistemas SUAP e SIAPE - ficha financeira, cadastro, 

ocorrências afastamentos, licenças, faltas, folha de frequência no período de 2015, pastas 

funcionais dos servidores, portarias, processos de desempenho em estágio probatório e 

processos de pagamentos. 

As amostras que não ocorreram constatações são referentes aos 

assuntos: Benefícios de Auxílio Moradia, Ajuda de Custo e Transporte; Incentivo a 

Qualificação; Adicional Noturno e Atualização da Taxa Ocupacional - Residencia Funcional. 

Durante a avaliação das execuções/procedimentos na DSGP sobre os 

assuntos analisados foram verificadas como melhora os controles de pagamento aos 

servidores que fazem jus ao Benefício de Auxilio Moradia. 
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II – RESULTADO DOS EXAMES, 

 

1-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO 

 

Constatação 1.1. Ausência de periodicidade nas etapas de avaliação de desempenho em 

estágio probatório, em desacordo com inciso I a III, art.6º, da Resolução CONSUP/IFMT nº 

48/2012: 

 

Matricula nº Descrição 

XX142XX ● Ausência de cumprimento de prazos nas 

etapas dos três períodos avaliativos, 

processos nº23188.002732/2013-11, 

23194.000234.2014-36 e 

23194.002112.2015-65. 

XX357XX ● Ausência de cumprimento de prazos nas 

etapas dos três períodos avaliativos, 

processos nº23188.001450.2013-05, 

23188.025567.2014-57 e 

23188.025569.2014-46. 

XX6332XX ● Ausência de cumprimento de prazos nas 

etapas dos três períodos avaliativos, 

processos nº23195.002304.2014-81, 

23195.002305.2014-25 e 

23195.002306.2014-70. 

XX459XX ● Ausência de cumprimento de prazos nas 

etapas dos três períodos avaliativos, 

processos nº23188.002711/2013-04, 

23188.002713/2013-95 e 

23188.017772.2014-49. 

 

 

 Manifestação da Unidade: “nos anos de 2011, 2012 e 2013 como já esboçado em 

justificativas anteriores passamos por uma expansão com entrada e saída de novos servidores no 
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IFMT que não foi acompanhada simultaneamente na composição do quadro de pessoal da diretoria, 

acarretando em acúmulo de trabalho, de tarefas e em atraso de processos. Cabe lembrar também que 

a avaliação do estágio probatório depende de que todas as partes envolvidas cumpram os prazos 

estabelecidos na resolução e no que cabe a Diretoria, embora a diretoria não detenha de servidores 

suficientes para todos os trabalhos existentes na coordenação responsável, temos tentado 

acompanhar e cobrar dos avaliadores e das comissões que os prazos da resolução sejam cumpridos” 

 

Análise da AUDIN: Concordamos com o Gestor sobre a dificuldade de uma eficiente 

execução de atividades da Gestão de Pessoas quando há uma quantidade reduzida de 

servidores, porém esse fato não pode ser motivo para não realização das atribuições nos 

prazos legais, gerando risco para o servidor de ser penalizado com a não concessão de seus 

direitos.  O gerenciamento e monitoramento pela DSGP, da execução dos trabalhos a serem 

realizados pelas comissões avaliação é essencial para o alcance dos objetivos na qual é 

submetido o servidor após a entrada de exercício no cargo que foi nomeado, de acordo com os 

incisos I ao V,  art. 2, da Resolução CONSUP nº48/2012. 

 

Art. 2º - São objetivos da Avaliação de Desempenho no Estágio Probatório: 

I- Avaliar o servidor, a fim de confirmá-lo ou não no cargo para o qual foi nomeado; 

II- Constatar a aptidão técnica e comportamental para o cargo ocupado; 

III- Identificar dificuldades no desempenho do servidor que possam ser superadas através 

de acompanhamento e de ações para a capacitação e desenvolvimento pessoal e profissional 

do servidor; 

IV- Integrar o servidor aos objetivos e metas de seu ambiente de trabalho; 

V- Promover o crescimento profissional e a integração institucional do servidor de forma 

democrática e participativa, sem perder o interesse do serviço público 

 

Esta constatação será monitorada através do PPP - Plano de Providências Permanente 

com o objetivo de acompanhar melhorias na rotina dessas avaliações. 

 

Recomendação 1: Capacitar os membros da Comissão de Avaliação Especial, para 

melhoria da eficácia e efetividade das avaliações. 
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Recomendação 2: Estabelecer um  cronograma de trabalho do Programa de 

Avaliação de Desempenho em estágio probatório. 

 

Constatação 1.2. Portaria do resultado final da avaliação do Estágio Probatório, homologado 

pelo Reitor, superior ao prazo máximo de até o trigésimo segundo mês do inicio do exercício, 

em desconformidade com o art. 21, da Resolução CONSUP/IFMT Nº 48/2012, esta 

constatação é reincidente conforme constatação 6.3, do Relatório de Auditoria nº16/2014:  

  

Processo nº Descrição 

23194.011098.2015-91 Homologação da aprovação do estágio 

probatório com 40 (quarenta) meses após o 

inicio do exercício do servidor matricula nº 

XX142XX. 

23188.0177770.2015-31 

 

Homologação da aprovação do estágio 

probatório com 37(trinta e sete) meses após o 

inicio do exercício do servidor matricula nº 

XX357XX. 

231195.006522.2015-75 Homologação da aprovação do estágio 

probatório com 37(trinta e sete) meses após o 

inicio do exercício do servidor matricula nº XX 

6332XX. 

23188.017825.2015-11 Homologação da aprovação do estágio 

probatório com 51(cinquenta e um) meses após o 

inicio do exercício do servidor matricula nº 

XX459XX. 

 

Manifestação da Unidade:  “o atraso na expedição das portarias se dá pelos mesmos 

motivos expostos na constatação 1.1 acrescentando que a norma regulamentadora do estágio 

probatório foi aprovada em 28 de setembro de 2012, a partir da qual iniciamos a 

regularização de todos os processos de avaliação dos servidores que foram admitidos após a 

criação do Instituto ” 
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Análise da AUDIN: A avaliação de desempenho em estágio probatório se baseia-se 

no interesse da Administração em estabilizar ou não o servidor conforme o desempenho no 

cargo  em que o servidor iniciou o seu exercício. Cabe a Administração adotar medidas que  

viabilize a oportunidade do servidor questionar as avaliações, nos casos em que o servidor 

não obteve desempenho satisfatório nas suas avaliações. A inércia da administração na 

observância dos prazos, de acordo com a Resolução CONSUP nº48/2012, poderá causar a 

inviabilidade da avaliação de desempenho, causando por consequência a inefetividade de todo 

o processo. 

Recomendação 1: Criar mecanismos de controle mensal de procedimentos dos 

processos de desempenho em estágio probatório, bem como do cumprimento dos prazos da 

Resolução CONSUP nº48/2012. 

Recomendação 2: Exigir da Comissão de Avaliação Especial o cumprimento dos 

prazos para avaliação de desempenho em estágio probatório, em observância à 

regulamentação interna do IFMT. 

 

2 – BENEFÍCIO DE AUX. MORADIA e AJUDA DE CUSTO e TRANSPORTE 

 Não há constatação. 

3-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO. 

Não há constatação. 

4- ADICIONAL NOTURNO. 

Não há constatação. 

5- TAXA OCUPACIONAL. 

Não há constatação. 
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III – Conclusão 

 

Considerando as impropriedades detectadas e explanadas, solicitamos o 

encaminhamento de manifestação, com justificativas e providências adotadas com fins ao 

saneamento das constatações apontadas, acompanhadas de comprovantes e/ou justificativas, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento desta Nota de Auditoria. 

Solicitamos adotar providências necessárias para saneamento de todas as 

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

 

                Cuiabá,06 de novembro de 2015. 

Autores: 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jeronimo Nobre Auditor Chefe   

Edilene Sakuno Maeda 

  

Coordenadora de 

Auditoria na Área de 

Gestão de Pessoas 
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    ANEXO I  

           ADICIONAL NOTURNO   

CPF. 

 xxx.753.921-xx 

 xxx.030.920-xx 

xxx.765.191-xx 

xxx.340.309-xx 

xxx.587.901-xx 

xxx.227.501-xx 

 

                       BENEFÍCIO DE AUX. MORADIA, AJUDA DE CUSTO 

                           E TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO 

      PROCESSOS Nº 

23188.026469.2015-58 

23188.026468.2015-73 

23188.026467.2015-29 

23188.008698.2015-51 

23188.007582.2015-02 

23188.006505.2015-27 

23188.006503.2015-38 

23188.006502.2015-93 
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 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO 

PROCESSO Nº 

23198.016464.2015-68 

23194.007058.2015-44 

23190.002580.2015-70 

23196.016380.2015-44 

23188.015575.2015-76 

23188.006603.2015-64 

               

                                 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO 

PROCESSO Nº 

23195.006522.2015-75 

23198.008900.2015-25 

23188.017770.2015-31 

23194.011098.2015-91 

23188.025162.2015-08 

23188.017825.2015-11 

 

TAXA OCUPACIONAL - IMÓVEL FUNCIONAL 

CPF CPF 

xxx.085.511-xx  xxx.411.941-xx  

 xxx.869.146-xx  xxx.260.201-xx 

 xxx.520.080-xx xxx.444.531-xx 

xxx.485.069-xx  - 

 

 


