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Unidade Auditada:  Reitoria – DSGP 

Nome dos Gestores: 

Fernanda Christina Garcia da 

Costa 

Cargo: 

Diretora Sistêmica Gestão de 

Pessoas 

Ordem de Serviço: 03/2015 

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

processos de acompanhamento dos afastamentos para Mestrado/Doutorado e licenças de 

capacitação; acompanhamento do controle das nomeações em cargos de direção, horário 

especial de estudante e desconto em folha de pagamento por falta. 

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

 

Justificativas acatadas:  

  

    RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 31/2015 

                       

Senhora Gestora, 

  

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

exercício 2015, apresentamos o Relatório de Auditoria referente ao acompanhamento das 

ações previstas no PAINT 2015, realizadas no DSGP - Departamento Sistêmica de Gestão de 

Pessoas do IFMT, conforme descritas abaixo: 

5.14- Acompanhamento dos afastamentos para Mestrado/Doutorado e 

licenças de capacitação; 
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5.15 - Acompanhamento do controle das nomeações em cargos de direção; 

Ação não prevista no PAINT -  Horário especial de estudante e  Desconto 

em folha de pagamento por falta. 

  

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. 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. 

Foram consultados 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 solicitação de pagamento. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES, 

Após análise dos Processos, consultas ao SIAPE e SUAP, pastas funcionais, 

folha de frequência, portarias, foi elaborada a Nota de Auditoria nº 30/2015, encaminhada à 

unidade auditada, que não apresentou manifestação nos prazos estipulados. 

Após análise das constatações foi elaborado este Relatório de Auditoria com 

as constatações que foram mantidas, conforme segue. 
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1- ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DAS NOMEAÇÕES EM CARGOS DE 

DIREÇÃO  

 

Constatação 1.1. Ausência de portaria de nomeação na pasta funcional do servidor F.G.R. -  

de CPF:***.141.541-** . 

. 

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação da unidade. 

 

Análise da AUDIN: Foi consultado no DOU, publicação do dia 

07/05/2015, Portaria nº 1.147 do dia 05 de maio de 2015, a nomeação do servidor no cargo de 

direção, confirmando a existência do ato. Porém, não podemos deixar de observar que os 

assentamentos funcionais são as fontes documentais probatórias, que resguardam direitos e 

deveres da instituição e de seus servidores, constituindo-se em instrumento de apoio à 

administração para análise, tomada de decisão e validação de futuras concessões ou 

restrições. Os documentos oficiais associados à vida do servidor público são obrigatórias nas 

pastas funcionais dos servidores. 

Recomendação 1: Resguardar, conforme as categorias documentais,  os 

documentos comprobatórios funcionais do servidor com a finalidade de agilizar o acesso e a 

preservação das informações constantes nos assentamentos individuais. 

Recomendação 2: Anexar à pasta funcional do servidor a Portaria de 

nomeação ao cargo de direção.  

 

Constatação 1.2.  Ausência de Declaração de Relação de Parentesco, de acordo com o art.1º 

do Decreto nº 6.906/2009. 

 

Iniciais - CPF nº 

A.B. - ***.346.799-** 



 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT 
AUDITORIA INTERNA 

Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP 78043-400 
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br 

Relatório de Auditoria nº 31/2015         

            4 

 

L.C.F. - ***.574.201-** 

 

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação da unidade. 

 

Análise da AUDIN:  De acordo com os arts. 1º  e 4º do Decreto nº 

6.906/2009, todos os ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito do 

Poder Executivo Federal são obrigados a apresentar declaração acerca da existência de 

vínculo matrimonial, de companheirismo ou de parentesco consanguíneo ou afim, em linha 

reta ou colateral, até o terceiro grau. Cabe, sob pena de responsabilidade, aos titulares dos 

órgãos e entidades da administração pública federal direta ou indireta do Poder Executivo 

federal, a observância do disposto neste decreto tomando providências quanto à não 

apresentação da declaração, ou prestação de declaração falsa. 

Recomendação 1:  Requerer dos servidores, após emissão de portaria de 

nomeação ao cargo de direção ou função gratificada, a declaração acerca da existência do 

vínculo familiar.  

Recomendação 2: Anexar à pasta funcional dos servidores a declaração 

acerca do vínculo de parentesco e apurar caso não apresentado. 

 

2 – HORÁRIO ESPECIAL PARA ESTUDANTE. 

Constatação 2.1 Ausência de comprovação da incompatibilidade de horário entre o horário 

escolar e o da repartição do servidor E.L.H., de CPF nº ***.180.091-**, processo nº 

*****.010444.2015-**, de acordo com o art. 98 da Lei nº8.112/90. 

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação da unidade. 

 

Análise da AUDIN:  De acordo com art. 98 da Lei 8.112/90 e o Manual de 

Procedimento da Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas do IFMT é necessário anexar ao 

processo de solicitação de horário especial para estudante a comprovação da 

incompatibilidade de horário entre o horário escolar e o da repartição.  
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Recomendação 1:  Requerer nos processos de solicitação de horário 

especial, a  comprovação da incompatibilidade de horário escolar e o da repartição de acordo 

com a legislação. 

Recomendação 2: Anexar ao processo do servidor a comprovação da 

incompatibilidade de horário escolar com do trabalho, suspendendo o horário especial caso 

não comprovada a incompatibilidade. 

 

3- DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO POR FALTA. 

Constatação 3.1 Ausência  de acompanhamento sobre a hipótese de inassiduidade habitual 

ou  abandono de cargo, pela indicação do período de ausência intencional do servidor ao 

serviço superior a trinta dias, conforme demonstrativo de faltas no sistema SIAPE, de acordo 

com o art. 138 a 140, da Lei nº 8.112/90.  

Iniciais -CPF nº 

A.N.N - ***.140.711-** 

J.C.S. - ***.964.896-** 

M.A.S. - ***.111.341-** 

 

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação da unidade. 

 

Análise da AUDIN: Existe a necessidade da unidade do acompanhamento 

daqueles que apresentam faltas injustificadas em quantidade superior à permitida por lei, 

notificando e apurando hipótese de  inassiduidade habitual ou  abandono de cargo.  

Recomendação: Realizar o levantamento nos casos de servidores faltantes 

para apuração de abandono de cargo. 
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4 - AFASTAMENTO PARA MESTRADO/DOUTORADO. 

Constatação 4.1  Ausência de relatório das atividades desenvolvidas a cada período letivo, 

devidamente comprovado pela instituição ministrante através de parecer do orientador e 

assinatura do coordenador do curso, apresentado até 30 (trinta) dias após o término do 

período letivo a que se refere o relatório, do servidor C.D.C.N., de CPF:  ***.904.571-**, de 

acordo com o inciso I § 1º do art. 25, da Resolução CONSUP/IFMT nº 45/2013. 

 

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação da unidade. 

 

Análise da AUDIN: De acordo com o regulamento, a não observância do 

disposto no inciso I § 1º art. 25 ensejará a suspensão automática do afastamento e da bolsa, 

quando esta for paga pelo IFMT. Em caso de persistência da pendência por não retorno do 

servidor devem ser aplicadas as devidas sanções legais cabíveis. Contudo,  existe a 

deficiência na definição de competências e responsabilidades previstas no regulamento. 

Algumas atribuições e competências do DSGP e da PROPES não estão bem definidas, 

deixando de ser realizadas por ambos os setores, assim, devem ser melhor definidas na 

Resolução CONSUP/ IFMT nº45/2013, bem como o art. 16, da Resolução CONSUP/IFMT 

nº 20/2015. Apesar disso, consta no Regimento Geral do IFMT, as atribuições do DSGP no 

que se refere ao acompanhamento das solicitações realizadas pelos servidores quanto aos 

afastamentos e demais direitos previstos em Lei. 

 

 

Recomendação 1: Implementar, juntamente com a Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Inovação (PROPES),  acompanhamento e controle das entregas dos relatório de 

atividades dos servidores em afastamento para capacitação. 

Recomendação 2: Revisar o Art. 25 da Resolução n. 45/2013 e o art. 16 da 

Resolução n. 20/2015, quanto às atribuições e competências do DSGP e da PROPES. 
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Constatação 4.2 Ausência de cópia do certificado/ata de conclusão do curso em até 60 

(sessenta) dias contados do término do afastamento do servidor, de acordo inciso II  § 1º art. 

25 da Resolução CONSUP/IFMT nº 45/2013. 

Iniciais - CPF nº 

C.D.C.N  - ***.904.571-** 

L.A.L. - ***.720.991-** 

E.S.S. -  ***.707.161-** 

A.M. -  ***.328.901-** 

 

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação da unidade. 

 

Análise da AUDIN: De acordo com o inciso II do § 1° art. 25 da Resolução 

CONSUP/IFMT nº 45/2013 o  descumprimento, por parte do servidor, quanto aos 

compromissos dispostos, deverá ser informado ao Reitor para que haja a apuração dos fatos e, 

quando for o caso, a aplicação das sanções legais, podendo ocasionar o reembolso e/ou 

indenização à Instituição de todas as despesas ocorridas durante o seu afastamento, sem 

prejuízo de outras penalidades previstas em legislação vigente. Contudo,  existe a deficiência 

na definição de competências e responsabilidades previstas no regulamento. Algumas 

atribuições e competências do DSGP e da PROPES não estão bem definidas, deixando de ser 

realizadas por ambos os setores, e devem ser melhor definidas na Resolução CONSUP/ IFMT 

nº45/2013, bem como o art. 16, da Resolução CONSUP/IFMT nº 20/2015. Apesar disso, 

consta no Regimento Geral do IFMT, as atribuições do DSGP no que se refere ao 

acompanhamento das solicitações realizadas pelos servidores quanto aos afastamentos e 

demais direitos previstos em Lei 
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Recomendação 1:  Implementar, juntamente com a Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Inovação (PROPES),  acompanhamento e controle das entregas dos relatório de 

atividades,  

Recomendação 2: Revisar o Art. 25 da Resolução n. 45/2013 e o art. 16 da 

Resolução n. 20/2015, quanto às atribuições e competências do DSGP e da PROPES. 

 

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. 

Causa 4: Deficiência no fluxo de trabalho entre a Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas e 

a Pró- Reitoria de Pesquisa. 

Causa 5: Fragilidade no gerenciamento de riscos no âmbito da Diretoria Sistêmica de Gestão 

de Pessoas do IFMT. 

 

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, 25 de janeiro de 2016. 



 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT 
AUDITORIA INTERNA 

Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP 78043-400 
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br 

Relatório de Auditoria nº 31/2015         

            9 

 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Renata Bueno Contrera Auditora Chefe Substituta    

Edilene Sakuno Maeda 

  

Coordenadora de Auditoria 

na Área de Gestão de Pessoas 
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ANEXO I 

 

ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DAS 

 NOMEAÇÕES NOS CARGOS DE DIREÇÃO  

NOME CPF 

E.N. ***.973.131-** 

G.S.C. ***.806.328-** 

L.C. ***.506.561-** 

F.G.R. ***.141.541-** 

A.B. ***.346.799-** 

L.P.A. ***.042.741-** 

J.L.S. ***.846.871-** 

D.C.S. ***.017.061-** 

C.V.D. ***.050.889-** 

L.C.F. ***.574.201-** 

V.D.S. ***.866.421-** 

 

 

AFASTAMENTO PARA MESTRADO/DOUTORADO 

NOME CPF 

L.A.L. ***.720.991-** 

A.M. ***.328.901-** 

C.D.C.N. ***.904.571-** 

E.S.S. ***.707.161-** 
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HORÁRIO ESPECIAL PARA ESTUDANTE 

NOME PROCESSO Nº 

J.D.A.M. *****.027253.2015-** 

C.F.S. *****.004570.2015-** 

M.O.B. *****.027876.2015-** 

W.A.B. *****.009156.2015-** 

E.L.H. *****.010444.2015-** 

 

 

DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO POR FALTA 

NOME CPF 

M.A.S. ***.111.341-** 

L.C.A.V. ***.288.357-** 

A.N.N. ***.140.711-** 

J.C.S. ***.964.896-** 

E.L.P.J. ***.019.291-** 

 


