
 

 

Unidade Auditada: 
Reitoria - DSGP -Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas 

Nome do Gestor: 
XXXXX 

Cargo: 
Diretora Sistêmica de Gestão 

de Pessoas. 

Ordem de Serviço: 03/2015 Nota de Auditoria: 06/2015 

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

Observação:  

Justificativa acatada referente à Nota de Auditoria n.º 06/2015: Constatação 1.1; 1.3; 1.4; 1.5 e 

2.1 

 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 08/2015  

 

Senhora Gestora, 

 

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 Sistêmica de Gestão de Pessoas na Reitoria do IFMT, conforme 

descritas abaixo: 

1. Provimento de Cargo Público; 

2. Folha de Frequência. 

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 janeiro e 

março de 2015, pastas funcionais dos servidores, Portarias, consulta ao sistema SISAC 

– Módulo admissão, de acordo com a IN TCU nº 55/2007 e consulta as Trilhas do CGU. 

     II – RESULTADO DOS EXAMES 

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

Pastas funcionais, folha de frequência, Portarias foi elaborada a Nota de Auditoria nº 

06/2015, 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- PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO 

 

Constatação 1.1. Falta de formalidade, ausência de ciência do servidor, em 

desacordo com o  art.16º do da LC nº109/2001. 

CPF: Descrição 

***.548.451-** 

(XXXX) 

Na pasta do servidor não foi identificado a assinatura do 

servidor do Termo de oferta do Plano de Benefícios dos 

servidores Públicos Federais do Poder Executivo, ou 

declaração assinada do servidor do órgão da recusa do 

servidor em tomar ciência do Termo. 

Manifestação da Unidade: “Estamos realizando as medidas necessárias para, 

em conjunto com a Coordenação Geral de Gestão de Pessoas do Campus, sanarmos tal 

ocorrência, até 12.06.2015.”  



Análise da AUDIN: Considerando que a LC nº109/2001, faculta a inscrição ao 

Plano Executivo Federal, disponível a qualquer tempo do servidor. No entanto, os 

planos de benefícios devem ser obrigatoriamente, oferecidos a todos os empregados dos 

patrocinadores ou associados dos instituidores, art. 16. Em analise as pastas funcionais 

dos servidores nomeados que o Termo de oferta do Plano de Benefícios dos servidores 

Públicos Federais do Poder Executivo são dados ciências aos novos servidores no 

período da entrega dos documentos em decorrência de sua nomeação, o fato pode ter 

ocorrido por falta de atenção de quem entrega ou recebe os documentos, mas não 

podemos deixar de relevar que existe a possibilidade de recusa do servidor em tomar 

ciência do termo, na qual o mesmo reserva essa possibilidade. 

Recomendação 1:  Criar procedimentos e controles no setor para eliminação de 

erros e irregularidades.  

Recomendação 2:  Providenciar Termo de oferta do Plano de Benefícios dos 

servidores Públicos Federais do Poder Executivo assinado pelo servidor, em sua pasta 

funcional.  

2 – FOLHA DE FREQUÊNCIA. 

 

Constatação 2.1. Ausência de controle efetivo na Folha de Frequência dos 

servidores, pela Coordenação de Gestão de Pessoas dos campi do IFMT, para 

informação das ocorrências relevantes (faltas, licenças, etc), ao DSGP/Reitoria para 

cadastramento tempestivo da folha de pagamento do servidor, caso necessário. 

     

 Manifestação da Unidade: “Anualmente, os Coordenadores Gerais de Gestão 

de Pessoas dos campi são capacitados a fim de sanar tais ocorrências. Informamos 

também que o Campus Diamantino encaminhou posteriormente as folhas de frequência 

da servidora XXXXX.” 

Análise da AUDIN: Considerando os art.8, do Decreto nº 1.590/95 existe a 

necessidade da unidade implementar procedimento e controle para verificação das 

folhas de frequência do mês, contendo as informações das ocorrências verificadas, até o 

quinto dia útil da mês subsequente no mês, mesmo a unidade manifestar que existe 

anualmente reunião com os Coordenadores Gerais de Gestão de Pessoas dos campi para 



sanar as ocorrências, a constatação em questão, será monitorada através do PPP- Plano 

de Providência Permanente, com objetivo de evitar possíveis reincidências. 

Recomendação 1: Criar procedimentos e controle, junto com as Coordenações 

de Gestão de Pessoas, para entrega das folhas de frequências tempestivamente. 

B -CAUSAS DE IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES 

Causa 1: Fragilidade na formalização de processos e documentos. 

Causa 2: Fragilidade nos controles internos administrativos da DSGP. 

                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, 17 de junho 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 

     

FOLHA DE FREQUÊNCIA 

CPF: CPF: 

***.564.951-** (XXX) ***.021.391-**(XXX) 

***.693.481-**(XXX) ***.752.910-**(XXX) 

***.863.191-**(XXX) ***.103.231-**(XXX) 

***.558.391-**(XXX) ***.833.341-**(XXXX) 

***.318.481-**(XXXX) ***.497.101-**(XXXX) 

***.886.241-**(XXX) ***.427.751-**(XXX) 

***.308.706-**(XXX) ***.459.976-**(XXXX) 

***.155.541-**(XXX)  

 

              PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO 

CPF: CPF:  

***.607.791-**(XXX) ***.439.781-**(XXXX) 

***.098.501-**(LCSB) ***.774.161-**(XXX) 

***.121.331-**(XXX) ***.409.343-**(XXX) 

***.710.501-**(XXXX) ***.538.132-**(XXX) 

***.301.756-**(XXX) ***.548.451-**(XXXX) 

***.162.191-**(XXXX) ***.303.191-**(XXX) 

***.774.361-**(XXX) ***.525.261-**(XXXX) 

***.689.289-**(XXX) - 

 

 


