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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: 

13/2015 

Assuntos auditados: Cessão/Requisição e Aposentadoria e Pensão. 

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

Observação:  

Justificativas acatadas da Nota de Auditoria nº13/2015: 

Constatação 1.2 – matricula n. XX721XX e XX193XX. 

Constatação 1.3 – matricula n.XX493XX 

Constatação 1.4 e 1.5. 

 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 16/2015  

 

 

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 Sistêmica de Gestão de Pessoas na Reitoria do IFMT, conforme 

descritas abaixo: 

1. Cessão/Requisição; 

2. Aposentadoria e Pensão. 
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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 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, 

pastas funcionais dos servidores, Portarias, consulta ao sistema SISAC – Módulo 

aposentadoria e pensão, de acordo com a IN TCU nº 55/2007 e consulta as Trilhas do 

CGU. 

    Durante a avaliação das execuções/procedimentos da DSGP foi 

verificada como boa prática:   Melhoria na tempestividade dos lançamentos no 

SISAC. 

 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 
 

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

Pastas funcionais, Portarias foi elaborada a Nota de Auditoria nº 13/2015, 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- CESSÃO/REQUISIÇÃO 
 

 

Constatação 1.1. Ausência do comunicado de frequência, mensal, por parte do 

órgão cessionária no processo do servidor, em desacordo com as Portarias de cessão 

emitidas aos servidores.  
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Processo nº/ Matrícula. Descrição 

23188.001984/2013-23 

(CCPN) 

Matrícula XX721XX 

Não foi localizada no processo de cessão do 

servidor os comunicados de frequência , 

mensal, a serem emitidos pelo órgão 

cessionário ao órgão cedente, conforme 

Portaria nº612/2013, do dia 16 de julho de 

2013, publicada no DOU em 17/07/2013.  

 

23188.029012.2014-84 

(AVA) 

Matrícula XX722XX 

Não foi localizada no processo de cessão do 

servidor os comunicados de frequência , 

mensal, a serem emitidos pelo órgão 

cessionário ao órgão cedente, conforme 

Portaria nº806, do dia 05 de dezembro de 

2014, publicada no DOU em 10/12/2014. 

 

(AB) 

Matrícula XX193XX 

Não foi localizada no processo de cessão do 

servidor os comunicados de frequência, 

mensal, a serem emitidos pelo órgão 

cessionário ao órgão cedente, conforme 

Portarias emitidas e publicadas no DOU, 

deste a concessão da cessão do servidor e 

suas prorrogações. 

Manifestação da Unidade: 

“Referente ao processo de cessão nº 23188.001984/2013-23 de ... Matrícula 

XX721XX. 

R.: Os Órgãos cessionários, mesmo cientes dos termos no art. 4º da Portaria de 

cessão não nos enviam os comunicados de frequência. Considerando a orientação desta 

Nota de Auditoria estaremos solicitando junto aos Departamentos responsáveis dos 

órgãos cessionários a necessidade desta disposição, para que nos enviem nos próximos 

meses os comunicados de presença dos servidores cedidos. 

Referente ao processo de cessão nº 23188.029012.2014-84 de cessão do 

servidor ..., mat. SIAPE nº XX722XX: 

R.: sobre os comunicados de frequência. idem à Resposta anterior. 

Referente ao processo de cessão nº 23188.000348/2013-84 de cessão do 

servidor ..., mat. SIAPE nº XX193XX: 

R.: sobre os comunicados de frequência. idem à Resposta anterior.” 
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Análise da AUDIN: Apesar de ser competência do órgão cessionário comprovar 

a frequência do servidor  no período em que permaneceu no órgão, cabe ao órgão cedente 

zelar pela regularidade da situação funcional do servidor integrante do seu quadro de 

pessoal,  estando  o servidor  cedido, cumpre-lhe exercer um controle efetivo sobre o 

prazo de vigência da cessão, a frequência no órgão cessionário, e que eventuais 

prorrogações sejam efetuadas antes do termo final da cessão. 

 

Recomendação 1: Controlar, mensalmente, os comprovantes (comunicados) de 

frequência do servidor cedido.  

 

Constatação 1.2. Ausência de acompanhamento da comprovação dos 

recolhimentos das GRU de reembolso, em desacordo com §3º, art.4º, do Decreto 

nº4.050/2001. 

 

Processo nº Descrição 

23188.001984/2013-23 

(CCPN) 

Matrícula XX721XX 

Não foi localizada no processo de cessão do 

servidor os comprovantes de recolhimento 

das GRU de reembolso dos meses 06 e 

07/2014 e a emissão e recolhimento das 

GRU dos meses 01 a 04/2015.  

23188.029012.2014-84 

(AVA) 

Matrícula XX722XX 

Não foi localizada no processo de cessão do 

servidor os comprovantes a emissão e 

recolhimento das GRU dos meses 01 a 

04/2015. 

23188.000348.2013-84 

(AB) 

Matricula XX193XX 

Não foi localizada no processo de cessão do 

servidor os comprovantes de recolhimento 

das GRU de reembolso ao órgão cedente 

ano de 2014. 

 

Manifestação da Unidade: 

“Referente ao processo nº 23188.001984/2013-23 de cessão do servidor..., mat. 

XX721XX: Anexo Cópia dos Ofícios nº 386/2014/DSGP/IFMT  e  

149/2015/DSGP/IFMT, de encaminhamento das documentações que tratam do ônus da 

cessão do servidor no período de junho a setembro/2014 e janeiro a abril/2015 junto a 

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso - 

AGER, bem como os comprovantes de pagamento. 
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Referente ao processo nº 23188.029012.2014-84 de cessão do servidor..., mat. 

XX722XX: 

O servidor ... foi nomeado pelo Governo do Estado de Mato Grosso em 

03/09/2014, através do Ato nº 22.472/2014  e exonerado em 03/12/2014, pelo ato 

Governamental nº 23.861/2014, do cargo de Secretário Adjunto do SECITEC. 

A portaria de cessão do servidor só foi publicada em 10/12/2012, no período de 

janeiro a abril/2015 o servidor já não se encontrava cedido, tendo em vista ser 

exonerado em 03/12/2014. 

O ressarcimento do ônus do período em que esteve cedido foi solicitado através 

do Ofício nº 154/2015/DSGP/IFMT  e retificação decorrente ao período através do 

Ofício nº 191/2015/DSGP/IFMT. Anexo os Ofícios de encaminhamento das 

documentações, bem como as portarias de Nomeação e Exoneração,  do servidor. 

Estamos aguardando a disposição do comprovante de pagamento no SIAFI.   

Referente ao processo nº 23188.000348.2013-84 de cessão do servidor ..., mat. 

SIAPE nº XX193XX: Anexo Cópia dos Ofícios nº 048/2014/DSGP/IFMT, 

219/2014/DSGP/IFMT  e  383/2014/DSGP/IFMT, de encaminhamento das 

documentações que tratam do ônus da cessão do servidor no período de janeiro a 

julho/2014 junto a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Governo de Mato 

Grosso, bem como os comprovantes de pagamento, devendo ser observado o ato de 

exoneração nº 22.006/2014 de 06/08/2014 também anexo.” 

 

Análise da AUDIN: Em conformidade com o Decreto nº4.050/2001, o valor a 

ser reembolsado será apresentado mensalmente ao cessionário pelo cedente, 

discriminando por parcela remuneratória e servidor, e o reembolso deverá ser efetuado 

no mês subsequente. A não apresentação das comprovações solicitadas, além de obstar 

conclusão sobre a ocorrência ou não dos ressarcimentos devidos, denota a ausência de 

controles adequados, necessários tanto para subsidiar o Setor de Pessoal na adoção das 

medidas previstas em normas nos casos de não ressarcimento, assim, implicando no 

término da cessão, conforme o §2º, do art. 4º do referido Decreto. Devido ao aguardo 

dos comprovantes de pagamento no SIAFI, pelo órgão cessionário, do servidor (AVA) 

matricula n. XX722XX, a constatação será acompanhada no PPP até a finalização do 

pagamento no SIAFI. 

 

Recomendação 1 : Implementar controle de forma a manter atualizadas as 

informações relativas à cobrança e quitação dos valores devidos por conta de servidores 

cedidos. 
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Constatação 1.3. Ausência de Portaria de prorrogação do servidor cedido por 

um ano, em desacordo com o paragrafo único, art.2º do decreto 4.050/2001. 

 

Processo nº Descrição 

23188.001984/2013-23 

(CCPN) 

Matrícula XX721XX 

Não foi localizada no processo de cessão do 

servidor Portaria de prorrogação do servidor 

cedido pela Portaria nº612 de 16 de julho de 

2013; art. 1º.  

23188.001551/2011-14 

23188.002348/2012-38 

(AH) 

Matricula XX493XX 

Não foi localizada no processo de cessão do 

servidor Portaria de prorrogação do servidor 

cedido pela Portaria 929, de 19 de julho de 

2011 e Portaria de prorrogação 865, de 16 

de julho de 2012. 

Manifestação da Unidade:   

“Referente ao processo nº 23188.001984/2013-23 de cessão do servidor ..., 

mat. SIAPE nº XX721XX:  Apresentamos anexo a Portaria nº 877 de 31/12/2014, dou 

de 06/01/2015 da prorrogação da cessão do servidor....  Salientamos que a pendência 

já foi regularizada e que os documentos inerentes ao ato de cessão já se encontram 

organizados no processo na forma e de acordo com as regulamentações em vigor. 

Referente ao processo nº 23188.001551/2011-14 de cessão da servidora ..., 

mat. SIAPE nº XX493XX:  Apresentamos anexo as Portarias nº 1.300 de 2/08/2013, 

DOU de 6/08/2013 e nº 1.081 de 25/06/2014, DOU de 30/06/2014 que trata dos atos de 

prorrogação da cessão da servidora ..., Matrícula SIAPE nº XX493XX, constante nos 

autos do processo nº 23188.015812.2014-18 apensado ao processo nº 

23188.001551/2011-14 e juntamente o processo nº 23188.002348/2012-38. Justificamos 

que já regularizamos a pendência junto aos processos de cessão estando os documentos 

inerentes ao ato de cessão organizados na forma e de acordo com as regulamentações 

em vigor.” 

 

Análise da AUDIN: Verificasse no andamento do processo que ocorreu um 

lapso temporal no ato de publicação da prorrogação e da impossibilidade de prorrogação 

com efeitos retroativos, do servidor de matricula n. XX721XX. De acordo com a Nota 

Técnica Consolidada nº02/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, na qual, cabe ao órgão 

cedente a publicação do boletim de serviço do ato de prorrogação, assim como compete  

ao órgão ou entidade cessionária acompanhar a frequência do servidor durante o período 

da cessão e informar ao órgão cedente a ocorrência de faltas não justificadas ou em 

desacordo com a legislação vigente, no período em que permaneceu no órgão sem o ato 

de prorrogação. Para tanto, a finalidade é de prevenir eventuais prejuízos futuros ou 
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questionamentos acerca da regularidade dos procedimentos, comprovando de fato que a 

cessão continuou, ainda que carente de ato prorrogatório. 

 

Recomendação 1: Acompanhar e controlar os atos de cessão, do inicio ao fim, 

com o intuito de prevenir eventuais prejuízos que podem ocorrer ao servidor. 

Recomendação 2: Publicar, no boletim de serviço do IFMT, a cessão e 

prorrogação de cessão do servidor, nos casos de prorrogação que houver necessidade 

conforme Nota Técnica Consolidada nº02/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP. 

 

 

B -CAUSAS DE IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES 

 

Causa 1: Fragilidade na formalização de processos e documentos. 

Causa 2: Fragilidade nos controles internos administrativos. 

Causa 3: Fragilidade nos procedimentos do departamento. 

Causa 4: Ausência de mecanismo de controle que, com agilidade e de forma 

tempestiva, minucie o gestor com a informações sobre a matéria aqui tratada. 

 

                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, 03 de agosto de 2015. 

Equipe AUDIN: 
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Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 
 

Edilene Sakuno Maeda Coordenadora de Auditoria na 

Área de Gestão de Pessoas. 

 

 

 

                            

ANEXO I 

    

CESSÃO/REQUISIÇÃO 
CPF: CPF: 

***.825.001-** (AVA) ***.661.571-**(AH) 

***.346.799-** (AB) ***.572.931-**(TNB) 

***.873.551-**(DTS) ***.771.041-**(CKF) 

***.761.771-** (CCPN)  

 

       

              APOSENTADORIA E PENSÃO 
CPF: CPF: 

***.623.360-**(ACM) ***.863.711-**  (VS) 

***.894.027-**(EFC) ***.972.681-**(MPCR) 

***.610.582-** (MNAM) ***.706.481-**(ZASV) 

***.209.381-**(CPS) ***.083.171-**(OSA) 

***.973.571-**  (AJMF) ***.190.471-** (SJQ) 

***.269.831-**(FAPR) ***.883.591-** (JSC) 

***.706.971-** (DP) ***.733.821-** (AASS) 

 

 


