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1. INTRODUÇÃO 
 
 O presente relatório tem por objetivo expor as atividades executadas pelo Núcleo de 
Auditoria Interna (NAIN) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília 
(IFB), no exercício de 2016, em cumprimento as exigências legais, conforme Instruções 
Normativas da Controladoria Geral da União, IN/CGU nº. 24, de 17 de novembro de 2015.  
 As atividades de auditoria interna foram executadas conforme as ações previstas no Plano 
Anual de Auditoria Interna – PAINT 2016, aprovado pelo Conselho Superior do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília – IFB, na 34ª Reunião Ordinária ocorrida em 15 de 
dezembro de 2015, nos termos da Resolução nº 023/2015/CS-IFB, para o exercício de 2016, bem 
como ações críticas ou não planejadas, mas que exigiram atuação do Núcleo de Auditoria. 
 
1.1 Do Núcleo de Auditoria Interna do IFB 
 
 A Unidade de Auditoria Interna do Instituto Federal de Brasília – UNAI/IFB foi instituída 
pela Resolução – RIFB nº 28, de 18 de novembro de 2009, de acordo com o art. 74 da 
Constituição Federal, Lei nº 8.443, de 16 de Julho de 1992, e Decreto n°3.591, de 06 de setembro 
de 2000. Com a Resolução – RIFB nº 22, de 15 de julho de 2011, passou a denominar-se Núcleo 
de Auditoria Interna – NAIN. 
 O Núcleo de Auditoria Interna do IFB, unidade de controle responsável por fortalecer e 
assessorar a gestão, é responsável pela auditoria interna da Instituição, bem como racionalizar as 
ações do IFB e prestar apoio, dentro de suas especificidades, no âmbito da Instituição, aos Órgãos 
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao Tribunal de Contas da União, 
nos termos do art. 26, do Estatuto do IFB e artigos 102 a 106 do Regimento Geral do IFB. 
  O Núcleo de Auditoria Interna está vinculado ao Conselho Superior, sendo vedado delegar 
a vinculação a outro órgão inferior. Essa vinculação, que tem por objetivo proporcionar à Unidade 
de Auditoria Interna um posicionamento suficientemente elevado, de modo a conferir-lhe 
independência no desempenho de suas atribuições, não impede o NAIN o acesso livre, amplo e 
irrestrito a todas as áreas da instituição. 
 O Núcleo de Auditoria Interna se sujeita à orientação normativa e supervisão técnica do 
Órgão Central e dos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, 
em suas respectivas áreas de jurisdição, nos termos do artigo 15, do Decreto 3.591/2000. 
 
1.2 Composição do Núcleo de Auditoria Interna 
 
 O Núcleo de Auditoria Interna é composto, atualmente, pelos seguintes servidores: 
 
ITEM NOME DO 

SERVIDOR 
CARGO / FUNÇÃO FORMAÇÃO ACADÊMICA 

1 Carla Regina Klein Auditora-Chefe Bacharel em Ciências Contábeis 
2 Sarah Lopes Pinto  Auditora Bacharel em Direito 
3 Victor Delábio Ferraz 

de Almeida Meira 
Auditor Bacharel em Direito 

4 Patrícia Maciel da Silva Auditora Bacharel em Direito 
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2. IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

Denominação: 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília 

Denominação abreviada: 

Instituto Federal de Brasília - IFB 

Código UASG: 158143 Código UG/Gestão: 26428 

Situação: Ativa Natureza Jurídica: Autarquia Federal 

Vinculação: 

Poder Executivo Federal – Ministério da Educação 

Principal Atividade: 

Educação Profissional de Nível Tecnológico 

Telefone: (61) 2103 2154 Fax: (61) 2103 2154 

Endereço: 

SGAN 610, Módulos D, E, F e G, Brasília/DF – CEP 70830-450 

CNPJ: 10.791.831/0001-82 

Endereço eletrônico: www.ifb.edu.br 

Campi que compõem o IFB: Brasília, Ceilândia, Estrutural, Gama, Planaltina, Riacho 

Fundo, Samambaia, São Sebastião, Taguatinga e Taguatinga Centro. 

 
3. DESCRIÇÕES DAS AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS 
  

As atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Auditoria Interna, durante o exercício de 
2016, foram direcionadas para o cumprimento do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 
– PAINT 2016. 
 
3.1 Ações que estavam programadas no PAINT 2016 e que foram realizadas. 
 
 As atividades que estavam programadas no PAINT 2016 foram realizadas pelo Núcleo de 
Auditoria Interna durante o exercício, conforme quadro abaixo. 
 

Ordem Ações programadas no plano anual de auditoria Realizadas 

1 
Gestão Patrimonial – Controle, inventário, guarda e conservação de bens 

móveis 
Sim 

2 Gestão de Suprimento de Bens e Serviços - Almoxarifado Sim 

3 Gestão de Pessoas: Admissão de Pessoal Sim 

4 
Gestão de Pessoas – Averiguação do Controle de frequência nos termos da 

Portaria Normativa/IFB n. 0, de 24 de janeiro de 2012 
Sim 
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5 Gestão Financeira: Auditoria Contábil Sim 

6 
Aquisição – Avaliação da Regularidade dos processos licitatórios 

realizados. 
Sim 

7 
Gestão de Pessoas: Concessão de Gratificação por encargo de curso ou 

concurso. 
Não* 

8 
Gestão Operacional: Acompanhamento da Execução dos contratos de 
prestação de serviço contínuo de limpeza e conservação e prestação de 

serviço de vigilância. 
Sim 

9 Acompanhamento da execução do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Sim 

10 
Avaliação da estrutura de controles internos instituída pela unidade 

administrativa. 
Sim 

11 
Aquisições: Análise da Regularidade nos processos de inexigibilidade e 

dispensa de licitação 
Sim 

12 
Gestão Financeira: Acompanhamento da execução da obra – Campus 

Brasília 
Em 

andamento** 

13 Plano de Providências da CGU-PR-DF e do TCU Sim 

14 
Monitoramento das Recomendações do Núcleo de Auditoria Interna – 

NAIN  
Sim 

15 Elaboração do PAINT/2017 Sim 

16 Elaboração do RAINT/2015 Sim 
* Ação não executada, pois não ocorreu nenhum pagamento até o início desta auditoria. 
** A obra do Campus Brasília não foi concluída até o final do ano de 2016. 
 
3.2 Detalhamentos das ações de auditorias realizadas pelo IFB. 
 

Com base nas ações fixadas pelo PAINT 2016, bem como no intuito de melhor visualizar 
as ações efetivadas pela NAIN em 2016, serão expostos nos quadros abaixo as informações 
referentes às ações de auditorias. 
 
3.2.1 Ação 6.1: Gestão Patrimonial – Controle, inventário, guarda e conservação de bens 
móveis. 

Área/setor 
auditado 

Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado dos campi Gama, Taguatinga e 

Riacho Fundo 

Escopo 

Os exames foram realizados por amostra envolvendo três campi: a conferência in 

loco de todos os bens existentes nas coordenações foi aferida, e teve como objeto 
a verificação quanto ao controle, análise dos termos de responsabilidade 
atualizados e assinados, inventário, guarda e conservação ou extravio de bens 
móveis, além de verificar o destino dos bens inservíveis. 

Cronograma/ 
Recursos 
humanos 

11/01/2016 a 26/03/2016 – 200 hh. 

 
3.2.2 Ação 6.2: Gestão do Suprimento de Bens e Serviços – Almoxarifado. 

Área/setor Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado dos Campi Brasília, Planaltina e 
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auditado Taguatinga Centro. 

Escopo 

Os exames foram realizados por amostra envolvendo pelo menos 10 (dez) itens 
dos almoxarifados nos campi. A conferência in loco de todos os itens escolhidos 
e aferidos, teve como objeto a verificação quanto o controle de estoque, guarda e 
conservação, inventário, a distribuição dos pedidos às unidades requisitantes, 
além verificar a existência de Relatório Mensal de Movimentação de Estoques do 
Almoxarifado - RMA que deve ser entregue à contabilidade do IFB. 

Cronograma/ 
Recursos 
humanos 

25/01/2016 a 09/04/2016 – 200 hh. 

 
3.2.3 Ação 6.3: Auditoria de Gestão de Pessoas – Admissão de Pessoal 

Área/setor 
auditado 

Diretoria de Gestão de Pessoas 

Escopo 

Os exames foram realizados em um quantitativo de 20 (vinte) pastas de 
servidores admitidos a partir de julho de 2015 até o início dos trabalhos de 
auditoria, sendo que a seleção das pastas supracitadas foi realizada de forma 
aleatória. Verificou-se os aspectos da legalidade nos procedimentos de Admissão 
de Pessoal, a existência e eficiência de controle interno da DRGP em relação à 
admissão de pessoal. 

Cronograma/ 
Recursos 
humanos 

11/04/2016 a 10/06/2016 – 160hh. 

 
3.2.4 Ação 6.4: Gestão de Pessoas – Averiguação do Controle de frequência nos termos da 
Portaria Normativa/IFB n. 01, de 09 de março de 2015. 

Área/setor 
auditado 

Duas Coordenações em cada campi, sendo uma da área de ensino e uma da área 
administrativa. Na Reitoria, foram auditadas três Pró-reitorias, sendo PREX, PRPI e 
PRAD/Núcleo de Engenharia. 

Escopo 

Averiguou-se a conformidade dos controles internos nas unidades selecionadas, 
referente ao controle de frequência nos termos da Portaria Normativa/IFB n. 01, 
de 09 de março de 2015. 
Realizaram-se os exames por meio do confronto entre a folha de frequência do 
servidor e os preceitos da Portaria Normativa/IFB n. 01, de 09 de março de 2015, 
bem como aos preceitos da Lei 8.112/90, além de aferir a eficácia do controle da 
chefia imediata. 
Foram solicitadas das unidades selecionadas, as folhas de frequência dos 
servidores referente a determinado período, além de cópia do relatório mensal de 
frequência que encaminhou à Coordenação de Gestão de Pessoas nos campi, ou à 
DRGP, no caso de unidades da Reitoria.  
Também foi solicitado às Coordenações de Gestão de Pessoas nos campi ou à 
DRGP, no caso de unidades da Reitoria, cópia dos relatórios mensais de 
frequência contendo as informações encaminhadas pelas unidades selecionadas 
referente ao mesmo período que foi solicitado às unidades, observando para os 
preceitos dos artigos da portaria retromencionada. 

Cronograma/ 
Recursos 
humanos 

04/04/2016 a 04/07/2016 – 480 hh. 
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3.2.5Ação 6.5: Auditoria Contábil 
Área/setor 
auditado 

Coordenação Geral de Contabilidade da Reitoria e campi 

Escopo 

Realizaram-se as analises por amostragem das contas mais relevantes do balanço 
patrimonial, que teve o objetivo de verificar se as demonstrações contábeis da 
entidade representavam adequadamente sua situação patrimonial de acordo com 
os princípios de contabilidade e as normas de contabilidade aplicadas ao setor 
público. 

Cronograma/ 
Recursos 
humanos 

11/04/2016 a 10/06/2016 – 160 hh. 

 
3.2.6Ação 6.6: Aquisições – Avaliação da regularidade dos processos licitatórios realizados. 

Área/setor 
auditado 

Coordenação Geral de Aquisições – CGAQ e Coordenações correspondentes nos 
campi 

Escopo 

Verificaram-se os procedimentos administrativos adotados na execução dos 
processos de aquisição e, em especial, sua consonância com as normas 
pertinentes. Sobre os processos da amostra: identificação do Contratado (nome/razão 
social e CPF/CNPJ); motivação da contratação; modalidade, objeto e valor da 
contratação; conclusão sobre a regularidade dos processos avaliados; avaliação 
quanto à possibilidade de extrapolação das conclusões obtidas a partir dos processos 
analisados para o universo das contratações realizadas. 

Cronograma/ 
Recursos 
humanos 

01/06/2016 a 16/08/2016 – 200hh 

 
3.2.7 Ação 6.7: Gestão de Pessoas: Concessão de gratificação por encargo de curso e 

concursos 
Área/setor 
auditado 

Diretoria de Gestão de Pessoas – DRGP, Coordenação de Gestão de Pessoas – 
CDGP nos Campi, conforme item 20 da Resolução nº 05/2012, do CS do IFB 

Escopo 

Averiguou-se a conformidade dos controles internos nas unidades do IFB 
referente à concessão de Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso. 
Os exames foram realizados por meio confronte entre os fatos ocorridos 
referentes à concessão de Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso e os 
preceitos da Resolução nº 05/2012, do CS do IFB, da Lei 8.112/90 e Decreto 
regulamentador. Os trabalhos foram desenvolvidos por amostragem sobre os 
Processos de concessão de pagamento de gratificação por encargos de curso ou 
concurso referente ao exercício de 2015, durante os meses de janeiro a junho de 
2016. 

Cronograma/ 
Recursos 
humanos 

12/07/2016 a 12/09/2016 – 160h 

 
3.2.8 Ação 6.8: Gestão Operacional – Acompanhamento da Execução dos Contratos de 
prestação de serviço contínuo de Limpeza e do Serviço de Vigilância  

Área/setor 
auditado 

Coordenação de Manutenção e Serviços Gerais – CDMS dos campi: Brasília, 
Taguatinga e Estrutural 

Escopo 
Averiguou-se a conformidade dos controles internos nas unidades do IFB 
referentes aos aspectos da legalidade, economicidade, boas práticas na 
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fiscalização e regularidade na execução dos contratos de limpeza e conservação, e 
prestação de serviço de segurança, bem como aferição in loco no tocante à 
execução dos contratos. 

Cronograma/ 
Recursos 
humanos 

18/07/2016 a 31/10/2016 – 200hh 

 
3.2.9 Ação 6.9: Acompanhamento da execução do Programa Nacional de Acesso ao Ensino e 
Emprego – PRONATEC 

Área/setor 
auditado 

Coordenação Geral do PRONATEC 

Escopo 

Verificou-se a compatibilidade da carga horária de trabalho dos servidores, 
estagiário e terceirizados do IFB que estão concomitantemente desenvolvendo 
atividades junto ao PRONATEC, bem como se verificou o quantitativo de horas 
de trabalho mensal pelo bolsista e seus respectivos pagamentos e se os mesmos 
estavam em consonância com os normativos do programa. No caso de bolsista 
servidor docente, checou-se o quantitativo de horas-aula semanais nos cursos 
ofertados pelo IFB com o quantitativo de horas-aula nos cursos do PRONATEC. 

Cronograma/ 
Recursos 
humanos 

12/09/2016 a 11/11/2016 – 240hh 

 
3.2.10 Ação 6.10: Avaliação da estrutura de controles internos instituída pela unidade 
administrativa. 

Área/setor 
auditado 

Campi Taguatinga Centro, Estrutural, Ceilândia, Riacho Fundo e São Sebastião. 

Escopo 

Verificou-se o alcance da meta mínima 80% de eficácia, no ano de 2016, 1º 
semestre, definindo-se aqui que, o índice de eficácia do Campus será calculado 
pela média aritmética da eficácia de cada turma, medida pela relação entre o 
número de alunos concluintes e o número de vagas ofertadas no processo seletivo 
para cada uma dessas turmas, nos termo de acordo de Metas. Foram utilizadas 
como base as turmas de concludentes do 1º semestre de 2016.  

Cronograma/ 
Recursos 
humanos 

12/09/2016 a 28/11/2016 – 240hh 

 
3.2.11 Ação 6.11: Análise da Regularidade nos Processos de Inexigibilidades e Dispensas de 
Licitações. 

Área/setor 
auditado 

Coordenação Geral de Aquisições e Coordenação de Aquisição e Contratos dos 

campi: Taguatinga Centro, Estrutural, São Sebastião, Ceilândia e Riacho Fundo. 

Escopo 

Verificaram-se os procedimentos administrativos adotados na execução dos 
processos de aquisição, e, em especial, sua consonância com as normas 
pertinentes. Sobre os processos da amostra foram pautados os seguintes itens: 
identificação do Contratado (nome/razão social e CPF/CNPJ); motivação da 
contratação; modalidade, objeto e valor da contratação; conclusão sobre a 
regularidade dos processos avaliados; avaliação quanto à possibilidade de 
extrapolação das conclusões obtidas a partir dos processos analisados para o 
universo das contratações realizadas. 

Cronograma/ 03/10/2016 a 12/12/2016 – 200hh 
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Recursos 
humanos 

 
3.2.12 Ação 6.12: Gestão Financeira: Acompanhamento da execução de obra – Campus 
Brasília 

Área/setor 
auditado 

PRAD – Núcleo de Engenharia (NENG) – Campus Brasília 

Escopo 

Os trabalhos foram desenvolvidos através do acompanhamento da execução da 
obra, conforme cronograma de execução. Foram realizadas também aferições de 
determinados itens de cada uma das medições in loco, assim como os possíveis 
aditivos ao contrato e os reajustes contratuais, conforme a legislação pertinente.  
Foram realizados acompanhamentos e elaborados relatórios de auditoria 
contemplando as aferições de cada medição realizada no período de execução da 
obra. 

Cronograma/ 
Recursos 
humanos 

01/03/2016 a 10/12/2016 – 240hh 

 
3.2.13 Ação 6.13: Elaboração do relatório Anula de Auditoria Interna – RAINT 2015 

Área/setor 
auditado 

Unidade de Auditoria Interna do IFB. 

Escopo 
Demonstraram-se os trabalhos realizados conforme a programação constante no 
PAINT/2015, bem como o acompanhamento preventivo e/ou de assessoramento 
da gestão ocorridos no período de abrangência dos trabalhos. 

Cronograma/ 
Recursos 
humanos 

04/01/2016 a 22/01/2016 – 80hh 

 
3.2.14 Ação 6.14: Plano de Providências CGU – PR – DF e TCU 

Área/setor 
auditado 

Gestão do IFB 

Escopo 

Acompanhamento das providências adotadas pelas unidades do IFB, referentes às 
implementações das recomendações, bem como foram recebidas solicitações da 
CGU, as quais foram encaminhadas aos setores responsáveis e que, depois de 
recebidas as respostas dos setores, consolidaram-se as informações e 
encaminhou-se ao Gabinete do Reitor para posterior envio à CGU, além informar 
no Relatório de Gestão o tratamento das Recomendações do OCI e Tratamento de 
deliberações exaradas em acórdão do TCU. 

Cronograma/ 
Recursos 
humanos 

08/02/2016 a 09/12/2016 – 160hh 

 
3.2.15 Ação 6.15: Monitoramento das recomendações do NAIN 

Área/setor 
auditado 

Todas as unidades do IFB que haja recomendações pendentes de 
implementações. 

Escopo 

Verificaram-se as falhas apontadas nas recomendações exaradas pelo Núcleo de 
Auditoria do IFB e se buscaram soluções/orientações junto aos setores 
envolvidos. As recomendações foram aferidas/acompanhadas/baixadas na 
Planilha de acompanhamento e descritas nos respectivos Relatórios de Auditoria. 
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Cronograma/ 
Recursos 
humanos 

01/03/2016 a 09/12/2016 – 240hh 

 
3.2.16 Ação 6.16: Elaboração do PAINT/2017 

Área/setor 
auditado 

Unidade de Auditoria Interna do IFB. 

Escopo 
Definição das áreas e atividades de acordo com as prioridades institucionais para 
o exercício 2017. 

Cronograma/ 
Recursos 
humanos 

05/09/2016 a 05/10/2016 – 100hh 

 
3.3 Solicitações de auditorias expedidas 
 

Para realizar as ações relacionadas acima foram emitidas 136 (cento e trinta e seis) 
Solicitações de Auditoria durante o exercício de 2016, conforme tabela abaixo:  
 
3.3.1 Quadro resumo das Solicitações de Auditoria – S.A. 

UNIDADE/SETOR 
Quantidade 

de SAs 
SAs 

atendidas/respondidas 

Reitoria 
(28 SAs) 

PRAD 
(16 

SAs) 

Núcleo de Engenharia – NENG 7 7 

Núcleo de Aquisições – NUAQ 4 4 

Coordenação Geral de Contabilidade – 
CGCF 

4 4 

Outros 1 1 

Pró-Reitoria de Ensino – PREN 1 1 

Pró-Reitoria de extensão - PREX 5 5 

Pró-Reitoria de Pesquisa - PRPI 3 3 

Diretoria de Gestão de Pessoas – DRGP 5 5 

Gabinete da Reitoria 1 1 

Campi(105 
SAs) 

Brasília 16 16 

Ceilândia 6 6 

Estrutural 11 11 

Gama 8 8 

Planaltina 12 12 

Riacho Fundo 11 11 

Samambaia 7 7 

São Sebastião 11 11 

Taguatinga 11 11 

Taguatinga Centro 12 12 

Total 136 136 

 
  Registre-se, conforme tabela acima, que 100% das Solicitações de Auditoria foram 
respondidas, embora algumas fora do prazo inicial estabelecido pelo NAIN.   
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3.4 Ações que estavam programadas no PAINT 2016 e que não foram realizadas ou foram 

realizadas parcialmente. 
 

A ação de auditoria prevista no item 6.7 - Gestão de Pessoa – Concessão de Gratificação por 
Encargo de Curso ou Concurso não foi concluída, pois conforme resposta da S.A nº 65/2016, não 
houve nenhum pagamento referente ao encargo de curso ou concurso no período. 

Já em relação ao item 6.12 Gestão Financeira – Acompanhamento da Execução de Obras – 
Campus Brasília, não foi concluída até o final do ano de 2016, pois o contrato foi prorrogado. 
Sendo assim, essa auditoria foi prevista no PAINT de 2017 para continuar o acompanhamento da 
mesma. 

 
3.5 Atividades desenvolvidas pela Unidade de Auditoria que não constava nas atividades 
planejadas 
 
 No exercício de 2016, foi desenvolvida uma atividade não prevista no PAINT/2016 que 
demandou a atuação do Núcleo de Auditoria, conforme quadro abaixo. 
 

Ordem 
Ação não programada no plano 

anual de auditoria 
Realizada Síntese das constatações 

1 

Averiguação referente à denúncia 
anônima, referente à sobreposição 
de horário de um servidor: horário 
de trabalho versus horário de 
estudo, nos anos de 2013 a 2016. 

Sim Denúncia procedente. 

 
4. RECOMENDAÇÕES EMITIDAS E IMPLEMENTADAS NO EXERCÍCIO 

 
O acompanhamento da implantação das recomendações exaradas pelo NAIN é feito por 

intermédio do plano de providencias, via cadastro no Sistema de Gestão Integrada – SGI. Com 
base nos dados e informações coletados durante o monitoramento, a equipe realiza a análise das 
respostas da unidade, podendo ser classificada em uma das seguintes categorias:  implementada, 
não implementada, parcialmente implementada ou em implementação.  Além disso, quando 
necessário, os auditores realizam verificações “in loco” para constatar a implantação das 
recomendações, inclusive quando são realizadas novas ações da mesma natureza na unidade. 
 Registre-se que os Relatórios de Auditoria são encaminhados ao Dirigente Máximo do IFB 
para conhecimento, ciência e assinatura e, logo após, é solicitado que, por intermédio do Gabinete 
do Reitor, uma via do relatório seja encaminhada ao NAIN para o devido arquivamento e outra 
via encaminhada para a área auditada.  

 
4.1 Constatações e Recomendações emitidas no exercício 

 
A partir das ações de auditoria desenvolvidas pelo Núcleo de auditoria no exercício em 

referência, foram formuladas recomendações que visam o aprimoramento da gestão, a partir das 
constatações encontradas nos exames de auditoria. Os quadros abaixo contemplam as 
constatações e recomendações formuladas, bem como as providências adotadas. 
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4.1.1 Relatório de Auditoria nº 001/2016 – Gestão Patrimonial – Controle, inventário, 
guarda e conservação de bens móveis. 
Nº da ação no 
PAINT  

Ação nº 6.1 

Constatação(ões) Constatação 190: Foi constatada a inexistência de controle dos bens 
patrimoniais do Campus Gama por meio de termos de responsabilidade, 
estando todos os bens sob a responsabilidade da DRAP. Por esta razão, 
também não é feito o controle em caso de mudança de responsável, não 
sendo conferidos os bens e nem feita à nova carga patrimonial em nome 
do substituto. Não obstante, constatou-se a inexistência de controle das 
baixas dos bens considerados obsoletos ou inservíveis. Causa: 
Inobservância da IN 205/88 
Constatação 191: Constatou-se que ainda não foi concluído o inventário 
de bens do Campus Gama referente ao ano de 2015, verificando-se 
morosidade na conclusão do inventário anual, tendo em vista que este 
deve comprovar a quantidade e o valor dos bens patrimoniais da unidade 
gestora existentes em 31 de dezembro de cada exercício. Causa: 
Inobservância da IN 205/88 
Constatação 192: Foi constatada a existência apenas parcial de controle 
dos bens patrimoniais do Campus Taguatinga por meio de termos de 
responsabilidade. Além disso, também não é feito o controle em caso de 
mudança de responsável, não sendo conferidos os bens e nem feita à nova 
carga patrimonial em nome do substituto. Não obstante, constatou-se a 
inexistência de controle das baixas dos bens considerados obsoletos ou 
inservíveis, como também, constatou-se a existência de bens, cujos valores 
não estão discriminados nos termos de responsabilidade. Causa: 
Inobservância da IN 205/88. 
Constatação 193: Constatou-se que ainda não foi concluído o inventário 
de bens do Campus Taguatinga referente ao ano de 2015, verificando-se 
morosidade na conclusão do inventário anual, tendo em vista que este 
deve comprovar a quantidade e o valor dos bens patrimoniais da unidade 
gestora existentes em 31 de dezembro de cada exercício.Causa: 
Inobservância da IN 205/88. 
Constatação 194: Foi constatada a inexistência de controle dos bens 
patrimoniais do Campus Riacho Fundo por meio de termos de 
responsabilidade, estando todos os bens sob a responsabilidade da DRAP. 
Por esta razão, também não é feito o controle em caso de mudança de 
responsável, não sendo conferidos os bens e nem feita a nova carga 
patrimonial em nome do substituto. Não obstante, constatou-se a 
inexistência de controle das baixas dos bens considerados obsoletos ou 
inservíveis. Causa: Inobservância da IN 205/88. 

Recomendação(ões) Recomendação 190: Recomenda-se aos gestores (Direção Geral, 
Diretoria de Administração e Coordenação de Patrimônio) o cumprimento 
da Instrução Normativa SEDAP nº 205, de 08/04/1988, publicada no DOU 
de 11/04/1988, observando especialmente: a) que seja realizada a carga de 
todo o equipamento ou material permanente distribuído às unidades do 
Campus Gama, com a emissão dos respectivos Termos de 
Responsabilidade, que deverão conter os elementos necessários à perfeita 
caracterização do material distribuído, bem como ser assinados pelos 
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respectivos consignatários; b) em caso de distribuição ou redistribuição de 
equipamento ou material permanente, que haja atualização do Termo de 
Responsabilidade, para que dele conste a nova localização, seu estado de 
conservação e a assinatura do novo consignatário; 
Recomendação 191: Recomenda-se aos gestores (Direção Geral, 
Diretoria de Administração e Coordenação de Patrimônio) que sejam 
implementadas ações para a conclusão tempestiva dos inventários anuais 
referentes aos bens móveis do Campus Gama, que devem comprovar a 
quantidade e o valor dos bens patrimoniais do acervo da unidade gestora 
existentes em 31 de dezembro de cada exercício, conforme item 8.1, “a”, 
da Instrução Normativa SEDAP nº 205, de 08/04/1988, publicada no 
DOU de 11/04/1988. 
Recomendação 192: Recomenda-se aos gestores (Direção Geral, 
Coordenação de Patrimônio e Diretoria de Administração) o cumprimento 
da Instrução Normativa SEDAP nº 205, de 08/04/1988, publicada no DOU 
de 11/04/1988, observando especialmente: a) que seja realizada a carga de 
todo o equipamento ou material permanente distribuído às unidades do 
Campus Taguatinga, com a emissão dos respectivos Termos de 
Responsabilidade, que deverão conter os elementos necessários à perfeita 
caracterização do material distribuído, bem como serem assinados pelos 
respectivos consignatários; b) em caso de distribuição ou redistribuição de 
equipamento ou material permanente, que haja atualização do Termo de 
Responsabilidade, para que dele conste a nova localização, seu estado de 
conservação e a assinatura do novo consignatário. 
Recomendação 193: Recomenda-se aos gestores (Direção Geral, 
Diretoria de Administração e Coordenação de Patrimônio) que sejam 
implementadas ações para a conclusão tempestiva dos inventários anuais 
referentes aos bens móveis do Campus Taguatinga, que devem comprovar 
a quantidade e o valor dos bens patrimoniais do acervo da unidade gestora 
existentes em 31 de dezembro de cada exercício, conforme item 8.1, “a”, 
da Instrução Normativa SEDAP nº 205, de 08/04/1988, publicada no DOU 
de 11/04/1988. 
Recomendação 194: Recomenda-se aos gestores (Direção Geral, 
Coordenação de Patrimônio e Diretoria de Administração) o cumprimento 
da Instrução Normativa SEDAP nº 205, de 08/04/1988, publicada no DOU 
de 11/04/1988, observando especialmente: a) que seja realizada a carga de 
todo o equipamento ou material permanente distribuído às unidades do 
Campus Riacho Fundo, com a emissão dos respectivos Termos de 
Responsabilidade, que deverão conter os elementos necessários à perfeita 
caracterização do material distribuído, bem como ser assinados pelos 
respectivos consignatários; b) em caso de distribuição ou redistribuição de 
equipamento ou material permanente, que haja atualização do Termo de 
Responsabilidade, para que dele conste a nova localização, seu estado de 
conservação e a assinatura do novo consignatário. 

Situação Todas as recomendações encontram-se pendentes.  
Prazo para 
implementação 

05/08/2016 

Justificativa 
recomendação não 

Recomendação 190: Aguardando implementação do módulo Patrimônio 
no SUAP para inserção dos dados e geração dos termos de 
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implementada responsabilidade 
Recomendação 191: Aguardando a implementação do módulo 
Patrimônio no SUAP. 
Recomendação 192: Não houve justificativa do gestor. 
Recomendação 193: Relatório em fase de conclusão. 
Recomendação 194: Não houve justificativa do gestor. 

 
4.1.2 Relatório de Auditoria nº 002/2016 – Gestão do Suprimento de Bens e Serviços – 
Almoxarifado. 
Nº da ação no 
PAINT  

Ação nº 6.2 

Constatações Constatação 189: Ausência de inventário de almoxarifado. Constatou-se 
que o Campus Samambaia não finalizou os trabalhados para a realização 
do inventário de almoxarifado para o ano de 2015. 

Recomendações Recomendação 189: Recomenda-se ao Campus Samambaia que finalize 
o inventário físico-financeiro do material de consumo existente no 
Almoxarifado do seu respectivo Campus, conforme dispõe a IN/SEDAP 
nº 205, de 08 de abril de 1988. Após o término do inventário, solicita-se o 
seu envio a este Núcleo de Auditoria Interna. 

Situação As recomendações foram solucionadas. 
 

4.1.3 Relatório de Auditoria nº 003/2016 – Admissão de Pessoal 
Nº da ação no 
PAINT  

Ação nº 6.3 

Síntese da(s) 
Constatação(ões) 

Não foram encontradas impropriedades que resultem em constatações e 
recomendações. 

Recomendação(ões) Não foram encontradas impropriedades que resultem em constatações e 
recomendações. 

Situação Não foram exaradas recomendações. 
 

4.1.4 Relatório de Auditoria nº 004/2016 – Auditoria Contábil 
Nº da ação no 
PAINT  

Ação nº 6.5 

Síntese da(s) 
Constatação(ões) 

Constatação 195: Constatou-se que os materiais consumidos no mês não 
são baixados da conta de estoque/material de consumo no Sistema 
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). 
Causa: Macrofunção 021101. 
Constatação 196: Constatou-se que os materiais consumidos no mês não 
são baixados da conta de estoque/material de consumo no Sistema 
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). 
Causa: Macrofunção 021101. 
Constatação 197: Falta do registro de contratos e fracionamento no 
lançamento de contratos. Causa: Inobservância do Princípio da 
Oportunidade. 
Constatação 198: Constatou-se que, pela falta de um sistema de 
gerenciamento de bens permanentes, não é realizada a conciliação dos 
saldos das contas de bens móveis. Desta forma, as contas não espelham o 
saldo correto das contas. Causa: Inobservância da Macrofunção 021101. 
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Constatação 199: Verificou-se no Rol de Responsáveis que a servidora 
Layse Nayara de Melo Bispo (SIAPE 1973894) é responsável pelo 
registro da conformidade de gestão e também é a Coordenadora de 
Planejamento e Orçamento. Sendo que, o responsável pelo registro da 
conformidade dos registros de gestão não pode emitir documentos no 
SIAFI, conforme art. 8º da Instrução Normativa STN nº 06, de 31 de 
outubro de 2007. Causa: Inobservância da Instrução Normativa STN nº 
06. 

Recomendação(ões) Recomendação 195: Recomenda-se à Coordenação Geral de 
Contabilidade realizar a conciliação entre o RMA e a conta de 
estoque/material de consumo do SIAFI e realizar os ajustes necessários 
mensalmente, conforme estabelece a Macrofunção 021101. 
Recomendação 196: Recomenda-se à Contabilidade do Campus 
Planaltina realizar a conciliação entre o RMA e a conta de 
estoque/material de consumo do SIAFI, como também realizar os ajustes 
necessários mensalmente, conforme estabelece a Macrofunção 021101. 
Recomendação 197: Recomenda-se ao campus Planaltina realizar um 
levantamento de todos os contratos e o imediato lançamento dos contratos 
no SIAFI, deixando, assim, de lançar os contratos de forma fracionada e 
produzindo informações integras e tempestivas. 
Recomendação 198: Recomenda-se à reitoria, finalizar a implantação do 
módulo de patrimônio do SUAP, em todas as unidades, bem como, 
mensalmente, emitir o RMB e realizar a conciliação dos saldos apontados 
no RMB com os saldos existentes no SIAFI e, realizar os ajustes 
necessários para que a informação contábil seja fidedigna. 
Recomendação 199: Recomenda-se ao Campus Taguatinga observar o 
art. 8º da Instrução Normativa STN nº 06, de 31 de outubro de 2007: “O 
registro da Conformidade dos Registros de Gestão é de responsabilidade 
de servidor formalmente designado pelo Titular da Unidade Gestora 
Executora, o qual constará no Rol de Responsáveis, juntamente com o 
respectivo substituto, não podendo ter função de emitir documentos.” 
(grifo nosso). Desta forma, o campus deve substituir a servidora 
responsável pelo registro da conformidade de gestão, pois a mesma ocupa 
outra função da qual emite documentos no SIAFI. 

Situação A recomendação 195 foi solucionada. 
As recomendações 196, 197, 198 e 199, encontram-se pendentes. 

Prazo para 
implementação 

30/11/2016 

Justificativa 
recomendação não 
implementada 

Não houve justificativa do gestor. 

 
4.1.5 Relatório de Auditoria nº 005/2016 – Aquisições – Avaliação da regularidade dos 
processos licitatórios realizados. 
Nº da ação no 
PAINT  

Ação nº 6.6 

Síntese da(s) 
Constatação(ões) 

Não foram encontradas impropriedades que resultem em constatações e 
recomendações neste relatório. 

Recomendação(ões) Não foram encontradas impropriedades que resultem em constatações e 
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recomendações neste relatório. 
Situação Não foram exaradas recomendações. 
 
4.1.6 Relatório de Auditoria nº 006/2016 – Gestão de Pessoas – Averiguação do Controle de 
frequência nos termos da Portaria Normativa/IFB nº 01 de 09 de março de 2015 
Nº da ação no 
PAINT  

Ação nº 6.4 

Síntese da(s) 
Constatação(ões) 

Recomendação 200: Constatou-se a existência de falhas na entrega e no 
arquivamento dos referidos dos atestados médicos e comprovantes de 
comparecimento nos campi Brasília, Taguatinga Centro, Planaltina, São 
Sebastião, Gama, Taguatinga, Estrutural e Samambaia, tendo em vista que 
alguns dos servidores das unidades mencionadas não lograram comprovar 
a existência dos documentos em menção aptos a justificar suas ausências 
ao trabalho. Ressalta-se a importância na guarda dos atestados médicos e 
dos comprovantes de comparecimento, dado que estes são os documentos 
hábeis a justificar a ausência do servidor. Dessa maneira, mesmo no caso 
dos comprovantes de comparecimento, que devem ser tratados 
administrativamente pela chefia do setor, os documentos devem estar 
disponíveis para consulta dos órgãos de controle por período de tempo 
adequado. Vale salientar também que, como a recomendação será no 
sentido de orientação e fiscalização e como a falha foi encontrada em 
diversos dos setores auditados, a recomendação será estendida a todos os 
campi e, na Reitoria, será atribuída à Diretoria de Gestão de Pessoas. 
Constatação 201: Constatou-se a existência de falhas no envio dos 
atestados médicos à Coordenação de Gestão de Pessoas/Diretoria de 
Gestão de Pessoas para inclusão no sistema SIAPE, nos campi Brasília, 
Taguatinga Centro, Planaltina, Riacho Fundo, São Sebastião, Gama e 
Samambaia, considerando que alguns servidores possuíam arquivada 
cópia de seus atestados médicos, mas estes não constavam no sistema 
SIAPE. Além disso, os servidores não tiveram condições de comprovar o 
envio dos mencionados documentos à Coordenação de Gestão de Pessoas 
e/ou à Diretoria de Gestão de Pessoas, conforme prevê o artigo 14 da 
Portaria Normativa/IFB nº 01/2015. Vale salientar que, como a 
recomendação será no sentido de orientação e fiscalização e como a falha 
foi encontrada em diversos dos setores auditados, a recomendação será 
estendida a todos os campi e, na Reitoria, será atribuída à Diretoria de 
Gestão de Pessoas. 
Constatação 202: Constatou-se que algumas coordenações do Campus 
Samambaia não têm enviado o Relatório Mensal de Frequência à 
Coordenação de Gestão de Pessoas para consolidação e encaminhamento 
à Diretoria de Gestão de Pessoas. Em razão disso, a Coordenação de 
Gestão de Pessoas tem enviado Relatório Geral de Ocorrências 
incompleto à Diretoria de Gestão de Pessoas. Assim sendo, constata-se 
que não está sendo cumprida a previsão do artigo 13, §§ 1º e 2º, da 
Portaria Normativa/IFB nº 01/2015. 
Constatação 203: Constatou-se que as chefias imediatas nos campi não 
têm observado o prazo de 02 dias úteis para envio do Relatório Mensal de 
Frequência à Coordenação de Gestão de Pessoas. Na Reitoria, foi possível 
observar que o prazo de 05 dias para enviar esse mesmo Relatório à 
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Diretoria de Gestão de Pessoas também não tem sido cumprido. 
Similarmente, o prazo de 05 dias úteis para envio do Relatório Geral de 
Ocorrência não tem sido respeitado pelas Coordenações de Gestão de 
Pessoas nos campi, muitas vezes por causa da não observância do prazo 
de 02 dias úteis pelas demais coordenações. É preciso conscientizar os 
servidores de que o controle de frequência é de responsabilidade da chefia 
imediata a que estiver vinculado o servidor. Nesse sentido, caso não sejam 
cumpridas as regras relacionadas ao controle de frequência dos servidores, 
a exemplo da obrigatoriedade no envio do Relatório Mensal de 
Frequência, a medida cabível é a apuração da responsabilidade da chefia 
através de procedimento disciplinar. 
Constatação 204: Constatou-se que alguns dos servidores dos setores 
auditados não têm observado o intervalo mínimo intrajornada de uma 
hora, conforme previsto pelo artigo 5º, § 2º, do Decreto nº 1.590/95, in 

verbis:“§ 2º O intervalo para refeição não poderá ser inferior a uma hora nem 

superior a três horas.” Observou-se, também, que orientar os servidores não 
tem sido capaz de fazê-los cumprir o referido intervalo. Por este motivo, a 
recomendação a seguir será dirigida ao Núcleo de Tecnologia da 
Informação e Comunicação, a fim de que o SUAP calcule 
automaticamente o tempo mínimo de intervalo intrajornada, de maneira a 
evitar o registro de intervalo inferior ao previsto na legislação. Vale 
lembrar que tal medida já foi objeto de constatação da CGU no Relatório 
de Auditoria Anual de Contas, que enumerou como inconsistência no 
Instituto Federal de Brasília que: “a) o SUAP não calcula o intervalo 
mínimo de uma hora para refeição, conforme § 2º do art. 5º do Decreto nº 
1.590/95”. 
Constatação 205: Constatou-se que alguns servidores dos campi Brasília, 
Estrutural, Gama, Planaltina e Taguatinga laboraram em dias em que se 
encontravam no gozo de férias, demonstrando o descumprimento do 
artigo 80 da Lei 8.112/90, que somente permite a interrupção das férias 
dos servidores nas situações excepcionais por ele enumeradas. 
Constatação 206: Constatou-se que os servidores listados nas tabelas a 
seguir, lotados nos campi Brasília, Gama, Estrutural, Planaltina, Riacho 
Fundo, Samambaia, São Sebastião, Taguatinga e Taguatinga Centro, bem 
como da Pró-Reitoria de Administração (Núcleo de Engenharia), da Pró-
Reitoria de Extensão e da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, 
terminaram o período entre novembro de 2015 a março de 2016 com 
saldo negativo de horas.  
Constatação 207: Constatou-se alguns dos setores auditados têm 
descumprido a previsão do Art. 1º, caput, do Decreto n. 1.867/96, o qual 
dispõe que:  “O registro de assiduidade e pontualidade dos servidores 
públicos  federais  da  Administração  Pública  Federal  direta,  autárquica  
e  fundacional  será realizado mediante controle eletrônico de ponto.” 
Constatação 208: Constatou-se que muitas das inconsistências 
encontradas durantes a presente auditoria foram causadas pelo 
desconhecimento, por parte dos servidores e das chefias imediatas, da 
legislação que trata do controle de frequência dos servidores públicos da 
Administração Pública Federal, bem como das regras internas do Instituto 
definidas na Portaria Normativa/IFB nº 01/2015. Desta forma, é patente a 
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necessidade de que seja redigido um manual do controle de frequência 
para o Instituto, assim como já existem manuais em diversos órgãos e 
entidades públicas, inclusive da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica. 

Recomendação(ões) Recomendação 200: Recomenda-se aos gestores máximos dos campi 
Brasília, Ceilândia, Estrutural, Gama, Planaltina, Riacho Fundo, 
Samambaia, São Sebastião, Taguatinga e Taguatinga Centro, que 
orientem e fiscalizem suas diretorias e coordenações no sentido de que 
todos os chefes imediatos devem ser diligentes em cobrar de seus 
subordinados a entrega dos comprovantes de comparecimento e dos 
atestados médicos, bem como em manter arquivados nos próprios setores 
cópias dos referidos atestados e comprovantes para fins de eventual 
consulta dos órgãos de controle, ao menos até o fim do exercício seguinte 
àquele em que foi necessária a licença ou liberação. Na Reitoria, 
recomenda-se à Diretoria de Gestão de Pessoas que oriente todos os 
setores neste sentido. 
Recomendação 201: Recomenda-se aos gestores máximos dos campi 
Brasília, Ceilândia, Estrutural, Gama, Planaltina, Riacho Fundo, 
Samambaia, São Sebastião, Taguatinga e Taguatinga Centro, que 
orientem e fiscalizem suas diretorias e coordenações acerca da 
obrigatoriedade do envio à Coordenação de Gestão de Pessoas ou à 
Diretoria de Gestão de Pessoas, para inclusão no SIAPE, dos atestados 
médicos comprobatórios de licença para tratamento da saúde do próprio 
servidor ou de sua família. Na Reitoria, recomenda-se à Diretoria de 
Gestão de Pessoas que oriente todos os setores neste sentido. 
Recomendação 202: Recomenda-se à Direção Geral do Campus 
Samambaia que oriente e fiscalize as suas coordenações e diretorias no 
sentido de que é obrigatório o envio do Relatório Mensal de Frequência à 
Coordenação de Gestão de Pessoas. 
Recomendação 203: Recomenda-se aos Campi Brasília, Ceilândia, 
Estrutural, Gama, Planaltina, Riacho Fundo, Samambaia, São Sebastião, 
Taguatinga e Taguatinga Centro que orientem e fiscalizem suas 
coordenações e diretorias no cumprimento do prazo de 02 dias úteis para 
envio do Relatório Mensal de Frequência de seus respectivos servidores, 
bem como fiscalize a observância do prazo de 05 dias úteis para envio do 
Relatório Geral de Ocorrência pelas suas Coordenações de Gestão de 
Pessoas, conforme previsão do artigo 13, § 2º, da Portaria Normativa/IFB 
nº 01/2015.Na Reitoria, recomenda-se à Diretoria de Gestão de Pessoas 
que oriente todos os setores a cumprirem o prazo de 5 dias úteis para 
envio do Relatório Mensal de Frequência. 
Recomendação 204: Recomenda-se ao Núcleo de Tecnologia da 
Informação e Comunicação que implemente modificações no SUAP para 
que o sistema calcule automaticamente o intervalo intrajornada mínimo de 
uma hora, conforme previsão do artigo 5º, §2º, do Decreto nº 1.590/95. O 
sistema deve efetuar o cálculo automático quando o servidor submetido à 
jornada semanal de 40 horas registrar intervalo inferior a uma hora 
(exceto se já houver outro registro de intervalo superior a uma hora no 
mesmo dia) ou quando o servidor submetido à jornada semanal de 40 
horas não registrar intervalo no dia (exceto se, naquele dia, ele tiver 
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laborado 6 horas ou menos). Para os servidores submetidos às jornadas de 
30 horas semanais (com redução proporcional ou por flexibilização) de 20 
horas semanais (com redução proporcional), o tempo mínimo de intervalo 
só deve ser calculado automaticamente caso o servidor trabalhe mais de 
06 horas no mesmo dia, ininterruptas ou não. 
Recomendação 205: Recomenda-se aos campi Brasília, Estrutural, 
Gama, Planaltina e Taguatinga que orientem e fiscalizem seus servidores 
e seus chefes imediatos no sentido de que, uma vez que as férias já estão 
programadas pelo servidor e já possuem anuência da chefia, elas não 
podem ser interrompidas, salvo pela ocorrência de um dos motivos 
elencados no artigo 80, caput, da Lei 8.112/90, quais sejam calamidade 
pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou 
eleitoral, ou necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do 
órgão ou entidade. 
Recomendação 206: Recomenda-se aos Campi Brasília, Estrutural, 
Gama, Planaltina, Riacho Fundo, Samambaia São Sebastião, Taguatinga e 
Taguatinga Centro, bem como à Pró-Reitoria de Administração, à Pró-
Reitoria de Extensão e à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, que tomem 
as providências necessárias junto aos servidores constantes das tabelas 1 a 
12 para que estes compensem as horas ou restitui-na em pecúnia o valor 
referente ao recesso de final de ano de 2015 e/ou ao período de novembro 
de 2015 a março de 2016. Em virtude da demora na reposição das horas 
referentes à Auditoria de Frequência do ano de 2015, será estabelecido um 
prazo máximo de 03 meses contados da assinatura do presente relatório 
para que os servidores realizem o pagamento das horas especificadas nas 
tabelas acima. Caso os servidores não cumpram a recomendação no 
período de 03 meses, recomenda-se o desconto em folha dos valores 
correspondentes e a apuração da responsabilidade do servidor e da chefia 
imediata. 
Recomendação 207: Recomenda-se aos campi Brasília, Ceilândia, 
Estrutural, Gama, Planaltina, Riacho Fundo, Samambaia, São Sebastião, 
Taguatinga e Taguatinga Centro, bem como à Diretoria de Gestão de 
Pessoas, que identifiquem todos os servidores do Instituto que, por não 
conseguirem cadastrar sua digital no SUAP, utilizam controle manual de 
ponto, e realizem o cadastro dos servidores mencionados para que estes 
tenham acesso ao controle eletrônico de ponto e registrem sua assiduidade 
e pontualidade exclusivamente pelo SUAP, conforme obriga o Artigo 1º, 
caput, do Decreto nº 1.867/96. 
Recomendação 208: Recomenda-se à Diretoria de Gestão de Pessoas que 
elabore e divulgue amplamente um manual de controle de frequência para 
o Instituto Federal de Brasília, abordando as exigências da legislação 
Federal e da Portaria Normativa/IFB nº 01/2015, bem como os pontos que 
geraram as inconsistências descritas no presente Relatório de Auditoria 
Interna. Recomenda-se, ainda, que a DRGP realize um treinamento com 
os servidores e chefias imediatas acerca das regras em vigência no SUAP. 

Situação As recomendações 203/CCEI, 207/CCEI e 207/CSAM foram 
solucionadas. As recomendações 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 e 
208 das demais unidades encontram-se pendentes. 

Prazo para 08/02/2017 
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implementação 
Justificativa 
recomendação não 
implementada 

As recomendações encontram-se no prazo para atendimento. 

 
4.1.7 Relatório de Auditoria nº 007/2016 – Aquisições – Dispensa e Inexigibilidade de 
Licitações 
Nº da ação no 
PAINT  

Ação nº 6.11 

Síntese da(s) 
Constatação(ões) 

Não foram encontradas impropriedades que resultem em constatações e 
recomendações neste relatório. 

Recomendação(ões) Não foram encontradas impropriedades que resultem em constatações e 
recomendações neste relatório. 

Situação Não foram exaradas recomendações. 
 

4.1.8 Relatório de Auditoria nº 008/2016 – Gestão Operacional – Acompanhamento da 
Execução dos contratos de Prestação de Serviços Contínuo de limpeza e Conservação e 
Prestação de Serviços de Vigilância. 
Nº da ação no 
PAINT  

Ação nº 6.8 

Síntese da(s) 
Constatação(ões) 

Constatação 209: Constatou-se a ausência de observância pelos campi 
auditados da previsão legal contida no artigo 7º do Decreto nº 2.271/97. 
Constatação 210: Constatou-se que, embora os contratos de prestação de 
serviços auditados tenham trazido a obrigação das empresas contratadas 
de fornecer e instalar relógios de ponto no local de prestação de serviços, 
os servidores terceirizados têm sua frequência controlada mediante folha 
manual de ponto. Demais disso, em vários casos, constatou-se que as 
folhas manuais utilizadas apresentavam horários de entrada e saída 
uniformes. Todavia, salienta-se que, conforme o item III da Súmula nº 
338 do Tribunal Superior do Trabalho, os cartões de ponto que 
apresentam horários de entrada e saída padronizados são inválidos como 
meio de prova, conforme se segue: “Súmula nº 338 do TSTJORNADA 
DE TRABALHO. REGISTRO. ÔNUS DA PROVA (incorporadas as 
Orientações Jurisprudenciais n. 234 e 306 da SBDI-1) - Res. 129/2005, 
DJ 20, 22 e 25.04.2005[...]III - Os cartões de ponto que demonstram 
horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de 
prova, invertendo-se o ônus da prova, relativo às horas extras, que passa a 
ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se 
desincumbir. (ex-OJ nº 306 da SBDI-1- DJ 11.08.2003)” (grifo nosso). 
Dessarte, considerando a Súmula supramencionada, assim como a 
obrigação contratual da empresa contratada de manter relógio de ponto 
em funcionamento no local de prestação de serviços, a conclusão 
necessária é de que os trabalhadores terceirizados devem ter sua jornada 
de trabalho diária controlada por intermédio de ponto eletrônico. 

Recomendação(ões) Recomendação 209: Recomenda-se aos campi Estrutural e Taguatinga, 
que cumpram a exigência do artigo 7º do Decreto nº 2.271/97, no sentido 
de divulgar ou manter em local visível e acessível ao público, listagem 
mensalmente atualizada dos contratos firmados, indicando a contratada, o 
objeto, valor mensal e quantitativo de empregados envolvidos em cada 



 

22 
 

contrato de prestação de serviços. 
Recomendação 210: Recomenda-se aos campi Estrutural e Taguatinga, 
que tomem providências junto às empresas prestadoras de serviços de 
Limpeza e Conservação e de Vigilância e Segurança Patrimonial, para que 
os funcionários terceirizados tenham sua frequência controlada mediante 
ponto eletrônico. Caso as empresas não estejam cumprindo a obrigação 
contratual de manter relógio de ponto em funcionamento no local de 
prestação de serviços, os campi devem providenciar junto às empresas o 
fornecimento e a instalação do ponto eletrônico em local a ser 
determinado pelo campus. 

Situação As recomendações 209 e 210 encontram-se pendentes. 
Prazo para 
implementação 

09/03/2017 

Justificativa 
recomendação não 
implementada 

As recomendações encontram-se no prazo de atendimento. 

 
4.1.9 Relatório de Auditoria nº 009/2016 –Aquisições – Dispensa e Inexigibilidade de 
Licitações 
Nº da ação no 
PAINT  

Ação nº 6.9 

Síntese da(s) 
Constatação(ões) 

Não foram encontradas impropriedades que resultem em constatações e 
recomendações neste relatório. 

Recomendação(ões) Não foram encontradas impropriedades que resultem em constatações e 
recomendações neste relatório. 

Situação Não foram exaradas recomendações. 
 
4.1.10 Relatório de Auditoria nº 010/2016 – Auditoria de Avaliação da Estrutura de 
Controles Internos – Acordo de Metas (TAM) SETEC e IFB 
Nº da ação no 
PAINT  

Ação nº 6.10 

Síntese da(s) 
Constatação(ões) 

Constatação 211: Não atingimento dos indicadores firmados no Acordo 
de Metas e Compromissos - TAM, Meta 02 – Índice de eficácia da 
Instituição em 2016, nos Campi Riacho Fundo, Taguatinga Centro, 
Ceilândia, São Sebastião e Estrutural. 

Recomendação(ões) Recomendação 211: Recomenda-se aos Campi Riacho Fundo, 
Taguatinga Centro, Ceilândia, São Sebastião e Estrutural que: a) 
promovam ações que visem o acompanhamento e a avaliação da metas e 
planos estabelecidos. Tais ações têm como objetivo subsidiar os gestores 
de informações e relatórios gerenciais, a fim de garantir maior eficiência e 
eficácia no processo de tomada de decisões; b) aprimoramento dos 
procedimentos e fluxos do processo formativo, buscando acompanhar e 
controlar a evasão e repetência por meio da implantação de ações 
preventivas e corretivas em relação às metodologias de ensino utilizadas e 
às ações afirmativas desenvolvidas, com vistas à permanência qualificada 
dos discentes em vulnerabilidade social e/ou com dificuldades cognitivas, 
visando à elevação do índice de eficácia do IFB, bem como a ocupação 
das estruturas físicas disponíveis; c) desenvolvimento de plano de ação 
para combater a evasão e implementação de políticas e ações que 
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favoreçam o sucesso escolar de seus estudantes, mantendo a sua qualidade 
do ensino, bem como estudo das causas que levam à baixa procura de 
candidatos por determinados cursos, e se for o caso, propiciar criação de 
novos cursos que atenda os anseios da comunidade e do mercado de 
trabalho. 

Situação A recomendação 211 encontra-se pendente. 
Prazo para 
implementação 

05/03/2017 

Justificativa 
recomendação não 
implementada 

A recomendação encontra-se no prazo de atendimento. 

 
5. TRATAMENTO DAS RECOEMNDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO 
 

A informação está estruturada em dois demonstrativos. O primeiro relacionado com as 
recomendações do Órgão de Controle Interno, atendidas pelo IFB no exercício de 2016, 
independentemente do exercício em que tiveram origem, enquanto o segundo refere-se às 
recomendações que permaneceram pendentes de atendimento até o final do exercício de 
referência do relatório de gestão, também independentemente do exercício em que tiveram 
origem.  
 
5.1 Recomendações Atendidas no Exercício 
 

Os Quadros abaixo contêm as informações sobre as providências adotadas pelo IFB para 
atender às recomendações expedidas pelo Órgão de Controle Interno (OCI).  
 
5.1.1Recomendação nº 141222 

Nº do Relatório 201405747 

Texto da  
Recomendação 

Formalizar o Plano de Trabalho Docente (PIT) e instituir 
formalmente o Relatório de Trabalho Docente (RIT), ambos com 
periodicidade semestral, com fluxos e linhas de aprovação, além 
de definir conceitualmente as atividades previstas nesses 
instrumentos de controle. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

O Gestor informou que o PIT e o RIT foram institucionalizados 
por meio da Resolução nº 05/2016. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 

O Gestor informou que o PIT e o RIT foram institucionalizados 
por meio da Resolução nº 05/2016. 

 
5.1.2 Recomendação nº 141225 

Nº do Relatório  201405747 

Texto da  
Recomendação 

Apresentar plano de ação para a criação de curso técnico regular 
nos campi Brasília e Gama com o intuito de melhorar o 
aproveitamento da força de trabalho docente. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

Com o objetivo de concluir a resposta à recomendação 
141225/SFC/DS/CGEDUB, da Controladoria Geral da União 
(CGU), que orienta o Instituto Federal de Brasília (IFB) a 
“apresentar plano de ação para a criação de curso técnico regular 
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nos campi Brasília e Gama com o intuito de melhorar o 
aproveitamento da força de trabalho docente”, vimos apresentar os 
seguintes esclarecimentos: o IFB reitera que as ações de 
planejamento da instituição, conforme já mencionado no Memo nº 
272/2015-PREN/RIFB, de 18/06/2015, significaram um momento 
importante para a discussão da efetividade da oferta de cursos nos 
campi, à luz dos determinantes legais e das demandas sociais que 
se manifestam em torno dos eixos tecnológicos que estruturam a 
oferta de cursos pela instituição. Tal discussão, embora parte 
integrante do processo de consolidação dos campi no âmbito do 
planejamento institucional observou, adicionalmente, a análise do 
controle interno contido no relatório 201405747/SFC/DS/DSEDU 
II, da Coordenação Geral de Auditoria da Área de Educação II. 
Durante o período subsequente à referida auditoria, conforme se 
pôde observar nas manifestações do Gestor pelo sistema Monitor 
da CGU, a instituição passou por um amplo processo de discussão 
de seu planejamento, com a reformulação do Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI), culminando com a 
publicação da Resolução n.º 008-2014/CS-IFB, que aprovou o 
Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018 do IFB 
trazendo um aumento da oferta de cursos e, por consequência, 
impacto na carga horária docente e seu melhor aproveitamento nas 
atividades de ensino. 
No caso específico do Campus Gama, o Curso Integrado em 
Alimentos, com carga horária total de 3427 horas, foi aprovado 
pelo Conselho Superior do IFB por meio da Resolução n.º 028 -
2013/CS-IFB, com a previsão de oferta de 40 vagas diurnas para 
início no 1º semestre de 2014, conforme também consta no item 
6.1 do PDI, que trata da oferta de vagas por curso técnico para o 
período 2014-2018. Além disso, houve a criação do curso 
profissionalizante para jovens e adultos (PROEJA), isto é, para 
pessoas com idade acima de 18 anos, na área de Administração, no 
turno noturno, também a partir do 1º semestre de 2014. Tal oferta 
foi aprovada pelo Conselho Superior do IFB por meio da 
Resolução n.º 027 -2013/CS-IFB. 
Atualmente, no que concerne aos cursos presenciais regulares, o 
Campus Gama conta com 2 (dois) cursos superiores de graduação: 
Licenciatura em Química e Tecnologia em Logística; 1 (um) curso 
de educação de jovens e adultos na perspectiva profissionalizante: 
Técnico Proeja em Administração; 01 (um) curso técnico 
integrado ao ensino médio, que se destina a estudantes que 
acabaram de concluir o 9.º ano do Ensino Fundamental e vão 
ingressar no Ensino Médio: Técnicos em Alimentos; 04 (quatro) 
cursos técnicos subsequentes, isto é, cursos destinados a estudantes 
que já concluíram o Ensino Médio (ou o antigo 2º grau): Técnico 
em Agronegócio, Técnico em Cooperativismo, Técnico em 
Logística, Técnico em Química. Dessa forma, o Campus Gama 
atualmente (dados 2016-1) conta com 808 (oitocentos) alunos 
matriculados em cursos presenciais regulares, chegando a uma 
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razão aluno/professor de 13,9, o que significou uma taxa de 
aumento de 44,9% no aproveitamento da força de trabalho docente 
no período analisado, conforme planilha de dados consolidados de 
oferta em anexo, emitida pela gestão do campus. 
Em relação ao Campus Brasília, embora em manifestações 
anteriores já se tenha apresentado esclarecimentos considerados 
satisfatórios por este órgão de controle, como o informado por 
meio da Resolução nº 20/2014 CS-IFB, de 06/10/2014, 
autorizando a oferta do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio 
em Informática e aprovando seu respectivo plano de curso, 
confirmamos que, atualmente, a relação professor aluno no 
referido campus é de 23,54 alunos por professor, conforme 
apresentado em Ofício 257/2016, de 19 de abril de 2016, emitido 
pela Reitoria do IFB à Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica (SETEC). Nesse sentido, esclarecemos que 
atualmente o Campus Brasília oferta: 03 (três) cursos técnicos 
subsequentes, sendo Informática, Eventos e Serviços Públicos; 02 
(dois) cursos integrados ao ensino médio: Eventos e Informática; 
02 (dois) cursos superiores de tecnologia: Gestão Pública e 
Eventos; 01 (um) curso de Licenciatura em Dança; e um curso de 
pós-graduação Lato Sensu em Gestão pública. No total, o campus 
tem 1005 (mil e cinco) alunos regulares. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 

O Gestor apresentou evidências que as ações executadas cumprem 
a recomendação. 

 
5.1.3 Recomendação nº 156440 

Nº do Relatório 201503681 

Texto da  
Recomendação 

Instituir normativo em substituição à Resolução nº 24/2009 que 
seja submetido à aprovação do Conselho Superior e que 
regulamente a distribuição da carga horária didática docente, 
padronize a gestão das atividades dos professores nos campi do 
IFB no que concerne ao planejamento, ao acompanhamento e à 
avaliação, definindo fluxos e linhas de aprovação hierárquica, e 
que formalize a política de transparência das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 
O Gestor informou que foi publicada a Resolução nº 05/2016. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 
Recomendação atendida. 

 
5.1.4 Recomendação nº 156455 

Nº do Relatório 201503681 

Texto da  
Recomendação 

Estabelecer, na Diretoria de Gestão de Pessoas, procedimentos, 
rotinas e/ou fluxos sistematizadas que permitam a execução das 
atividades diárias, como por exemplo, o registro tempestivo dos 
atos de pessoal no Sistema de Apreciação e Registro de Atos de 
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Admissão e Concessões - SISAC e do envio dessas informações ao 
Órgão de Controle Interno e à Corte de Contas, em obediência ao 
que estabelece a Instrução Normativa TCU nº 055/2007. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

Informa-se que esta Diretoria adotou a rotina de registrar os 
servidores no SISAC logo após o cadastro junto ao SIAPE. Sendo 
assim, são abertos os processos referentes ao SISAC e já são 
arquivados com o registro da inclusão no SISAC. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 

O Gestor informou que está efetuando o registro tempestivo dos 
atos de pessoal no sistema SISAC. 

 
5.1.5 Recomendação nº 156460 

Nº do Relatório 201503681 

Texto da  
Recomendação 

Definir, formalmente, procedimentos internos, rotinas e fluxos 
com vistas a identificar e tratar casos de acúmulo funcional, os 
quais devem ser executados quando da posse de novos servidores e 
regularmente, ao longo do exercício. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

Esta Diretoria orientou a Direção Geral dos Campi a colher uma 
declaração de ciência da impossibilidade de acúmulo de cargo para 
os casos de docentes com jornada de trabalho de Dedicação 
Exclusiva. Tal declaração será recolhida ao início de cada ano 
eletivo. Tal prática foi adotada a partir do exercício de 2016. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 

O Gestor informou que os procedimentos de identificação e de 
tratamento dos casos de acúmulo funcional foram incrementados e 
estão sendo executados regularmente. 

 
5.1.6 Recomendação nº 156461 

Nº do Relatório 201503681 

Texto da  
Recomendação 

Apresentar evidências da devolução da parcela de dedicação 
exclusiva recebida indevidamente pelo servidor identificado no 
campo fato e caso não ocorra o ressarcimento ao erário, deve-se 
apurar responsabilidades, visando identificar quem, de fato, deu 
causa ao prejuízo. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

Tendo em vista a Notificação nº 046/2015, que trata da reposição 
ao erário por acumulação ilegal de cargo do servidor identificado 
no campo fato, e considerando que até a presente data não houve 
apresentação de nova defesa administrativa e opção da forma de 
reposição, informamos que esta Diretoria procedeu com o 
desconto compulsório em folha de pagamento de 10 (dez) por 
cento da remuneração para a devolução dos valores recebidos 
indevidamente, a partir da folha de abril de 2016, conforme 
documento em anexo. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 

A folha de pagamento do servidor evidencia que está sendo 
reposta ao erário o valor devido. 

 
5.1.7 Recomendação nº 156462 

Nº do Relatório 201503681 
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Texto da  
Recomendação 

Dar continuidade ao processo licitatório em andamento no 
Instituto, que tem por objeto a conclusão das obras paralisadas no 
campus Brasília, atentando para se priorizar, em caso de 
necessidade, aquelas em que possa ocorrer a entrega definitiva no 
menor lapso temporal. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

A licitação para conclusão da obra foi concluída em dezembro de 
2015. Segue, em anexo, o contrato assinado e sua publicação. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 
Recomendação atendida. Contrato assinado em 04/03/2016. 

 
5.1.8 Recomendação nº 156464 

Nº do Relatório 201503681 

Texto da  
Recomendação 

Submeter à análise da Procuradoria Federal junto ao IFB para que 
se pronuncie sobre a definição do termo "público usuário", 
prevista no §1º do art. 7º da Portaria Normativa nº 01/2015 - IFB, 
avaliando se essa definição é adequada aos fins previstos no 
Decreto nº 1.590/95. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

Foi submetido à Procuradoria Federal junto ao IFB o 
questionamento solicitado, conforme despacho nº 001, de 18 de 
janeiro de 2016. Como forma de atualizar a resposta inserida 
anteriormente, segue anexa a cópia do Parecer da Procuradoria 
Jurídica junto ao IFB nº 
0008/2016/VO/PFIFBRASÍLIA/PGF/AGU, de 19 de janeiro de 
2016. Desta forma, atende-se por completo a referida 
recomendação da CGU. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 

O Gestor enviou a questão para a Procuradoria Federal junto ao 
IFB, que se pronunciou de forma restritiva em seu parecer sobre a 
definição do termo "público usuário", afastando a generalização e 
a concessão indiscriminada da flexibilização da jornada de 
trabalho. 

 
5.1.9 Recomendação nº 156465 

Nº do Relatório 201503681 

Texto da  
Recomendação 

Determinar que seja dada ampla publicidade às escalas dos 
servidores que tiverem a carga horária flexibilizada, afixando-as 
nas dependências do Instituto, em local visível e de grande 
circulação. As escalas devem, ainda, ser publicadas no site do IFB. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

Conforme exposto na resposta à Recomendação 156463, os 
horários de atendimento ao público usuário já estão publicados nas 
portas de entradas dos setores que possuem a ampliação do horário 
de atendimento, bem como as escalas dos servidores que atuam 
nesse setor. Além disso, o IFB publicará os Setores que possuem 
horários ampliados de atendimento e a escala dos servidores que 
atuam neles no sítio oficial da instituição na aba do campus 
correspondente. Esta recomendação já foi atendida em todos os 
campi. Como exemplo mostra-se o link do campus Riacho Fundo. 
http://www.ifb.edu.br/index.php/riachofundo/horario-de-
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atendimento 
Último 

Posicionamento 
da CGU 

Recomendação atendida. 

 
5.1.10 Recomendação nº 156466 

Nº do Relatório 201503681 

Texto da  
Recomendação 

Adequar e aperfeiçoar o Sistema SUAP de modo a garantir que os 
seus parâmetros se ajustem às exigências legais, registrando de 
forma fidedigna o controle eletrônico do ponto dos servidores. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

Todos os aperfeiçoamentos indicados pela CGU foram debatidos 
com a Diretoria de Gestão de Pessoas e uma nova versão do SUAP 
foi implementada como teste para validar as modificações. O 
módulo ficou em teste por 30 dias. Está prevista para ser 
apresentada no início do calendário das Reuniões do Colégio de 
Dirigentes, para que todos os campi tenham ciência das mudanças 
e a partir disso, disponibilizar a nova versão a todo o IFB. o 
módulo de ponto do SUAP revisado conforme solicitado pela 
CGU entrou em funcionamento hoje 

Último 
Posicionamento 

da CGU 
Recomendação considerada atendida. 

 
5.1.11 Recomendação nº 156469 

Nº do Relatório 201503681 

Texto da  
Recomendação 

Inserir nos futuros editais de licitações para execução de obras a 
confecção pela empresa contratada do Manual de Operações, Uso 
e Manutenção da Edificação construída (ABNT NBR 14037). 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

Em todos os editais de licitações para execução de obras há a 
exigência que a empresa contratada confeccione o Manual de 
Operações, Uso e Manutenção da Edificação construída. Segue, 
em anexo, o último edital publicado. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 
Recomendação atendida. 

5.2 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício 
 

Os quadros abaixo demonstram a situação das recomendações do OCI que permanecem 
pendentes de atendimento ao final do exercício de 2016. 
 
5.2.1 Recomendação nº 20077 

Nº do Relatório 201108570 

Texto da  
Recomendação 

O Gestor deve dar prosseguimento no andamento dos processos de 
registros dos bens imóveis junto à Superintendência do Patrimônio 
da União no Distrito Federal - SPU/DF. 

Última 
Manifestação 

Considerando que o andamento dos processos junto à SPU para 
registros dos bens imóveis independe do IFB e que, a autarquia 
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do Gestor tem envidado esforços para que haja andamento nos processos, 
mas até o presente momento ainda não obtivemos êxito nos 
registros, solicitamos a prorrogação do prazo por mais 180 dias. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 

O Gestor deve dar prosseguimento ao andamento dos processos de 
registros dos bens imóveis. 

 
5.2.2 Recomendação nº 36330 

Nº do Relatório 243992 

Texto da  
Recomendação 

Ao Reitor: Providenciar, junto à Secretaria de Inspeção do 
Trabalho do Ministério do Trabalho, a avaliação ambiental das 
unidades do IFB para amparar o pagamento de adicionais de 
insalubridade aos servidores e terceirizados da instituição, com 
observância aos requisitos e critérios definidos em legislação 
pertinente. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

O IFB recebeu por Cooperação Técnica a servidora Andrea Melo 
da Costa Rodrigues, Técnica em Laboratório - área Segurança do 
Trabalho. Tal servidora está realizando perícias ambientais no 
objetivo de confirmar se o servidor que solicita o recebimento de 
adicionais realmente atuam em situação de risco. A partir da 
realização da perícia, o servidor, em caso de fazer jus, tem uma 
portaria publicada com o nome e percentual a ser pago. Além do 
trabalho realizado pela técnica, o IFB constituiu um grupo de 
trabalho com o objetivo de se emitir um novo laudo de todo o IFB, 
tendo em vista que os dois atuais são conflitantes e incompletos. 
Para conclusão desse trabalho será necessário a realização de um 
vasto estudo em cada campus, demandando desta forma um longo 
período para finalização. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 

O Gestor realizou ações que comprovam o atendimento parcial da 
recomendação, entretanto, ainda não as finalizou. 

 
5.2.3Recomendação nº 141211 

Nº do Relatório 201412035 

Texto da  
Recomendação 

Concluir o processo de devolução do valor de R$ 3.429,50 
(servidor matrícula Siape **081**) e solicitar o reembolso dos 
valores pagos indevidamente aos servidores que não optaram pela 
assistência pré-escolar, caso necessário (servidores matrícula Siape 
nº **011**, **679**, **458**, **584**), no prazo de 30 dias. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

Solicita-se prorrogação do prazo para atendimento da 
recomendação, e informa-se que esta Diretoria entrará em contato 
com a CGU para justificativas e tentativas de ajustes. Informa-se 
ainda que no caso da servidora **081**, a reposição já está sendo 
efetivada na rubrica 00700 a contar de janeiro de 2016, em 8 
parcelas no valor de R$ 465,57. Em todos os casos, estão 
suspensos os benefícios lançados manualmente. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 
Prorrogado o prazo, a pedido do gestor. 
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5.2.4 Recomendação nº 141212 

Nº do Relatório 201412035 

Texto da  
Recomendação 

Promover ações de capacitação, treinamento e desenvolvimento 
dos servidores da área de gestão de pessoas de forma a reduzir os 
riscos inerentes às atividades executadas e induzir melhorias no 
aproveitamento da força de trabalho disponível nessa área. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

O Gestor, por meio Memorando nº 644/2015-DRGP, de 
23/06/2015, informou que "as capacitações na área de pessoal 
estão aguardando a liberação do pacote assinado com a ESAF para 
concretização." 

Último 
Posicionamento 

da CGU 

Aguardar informações sobre o quantitativo de realizações das 
ações de capacitação, treinamento e desenvolvimento dos 
servidores da área de gestão de pessoas realizados em 2015. 

 
5.2.5 Recomendação nº 141215 

Nº do Relatório 201405747 

Texto da  
Recomendação 

Instituir regulamento interno que discipline, no âmbito do IFB, a 
proteção de direitos relativos à invenção, propriedade industrial e 
direitos autorais resultantes de projetos de pesquisa, conforme 
estabelecido no art. 16 da Lei nº 10.973/2004 (Lei de Inovação). 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

Solicita-se prorrogação de prazo. A solicitação ocorre por ser 
necessário maior prazo para que ocorra a aprovação, pelo 
Conselho Superior do IFB, de documento finalizado sobre a 
"Política Institucional de Propriedade Intelectual do IFB" 
(23098.006279.2016-74). 

Último 
Posicionamento 

da CGU 
Em análise pela CGU. 

 
5.2.6 Recomendação nº 141218 

Nº do Relatório 201405747 

Texto da  
Recomendação 

Desenvolver e implementar sistema de informação, padronizado 
para utilização em todos os campi, visando o controle e a 
transparência da distribuição total da carga horária dos docentes, 
de forma a permitir a divulgação dos dias, horários, locais de aulas 
e de atendimento ao aluno. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

Informações preliminares A normativa que trata da distribuição da 
carga-horária docente foi recentemente modificada no âmbito do 
Instituto Federal de Brasília, sendo publicada nova resolução no 
dia 01 de março, a Resolução 05/2016 (anexo 1). Este normativo 
dispõe da distribuição da carga-horária didática semanal dos 
docentes, por regime e atividades. Constam na Resolução o 
modelo do Plano de Trabalho Individual do Docente- PIT 
(Apêndice I) e o modelo do Relatório Integrado de Trabalho-RIT 
(Apêndice II). Atendimento à recomendação Em paralelo aos 
estudos que levaram a aprovação da Resolução 5/2016, a Pró-
Reitoria de Ensino e os Diretores de Ensino dos Campi, buscaram 
conhecer em outras Instituições Federais as formas de controle da 
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Rede Federal. 
Como já informado anteriormente, identificou-se no IFSC um 
software que contribuiria para o cumprimento desta necessidade. 
Contudo, por questões de ordem interna e tecnológica, não foi 
possível a implantação do sistema catarinense no IFB. Já é sabido 
que o IFB desenvolve, desde 2013, software, denominado Sistema 
de Gestão Acadêmica que abriga e gerencia a vida acadêmica 
escolar do aluno, consequentemente, as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. A base de dados do SGA já está bastante 
adiantada nas questões do Ensino, sendo possível extrair do 
sistema parte das informações apresentadas no PIT e RIT, entre 
elas o Resumo das disciplinas ministradas pelo Docente e a carga 
horária ministrada por semestre (Anexo 2). 
Para a construção de um sistema de informação que apresentasse 
os dados referentes ao PIT e ao RIT, era necessário que a 
Resolução fosse aprovada a fim de que as regras do sistema 
fossem definidas, de modo a evitar retrabalho e desperdício de 
tempo e pessoal. Assim sendo, o desenvolvimento do software 
precisou aguardar a discussão, aprovação e publicação da nova 
resolução. Compreendemos que com o desenvolvimento de tais 
funcionalidades, as demais informações dispostas no RIT e PIT 
serão passíveis de serem informatizadas, gerenciadas e 
publicizadas no sistema. Vale ressaltar que no interstício de junho 
de 2015 a junho de 2016, 136 ações dentro do sistema (desde 
ajustes à melhorias), na área do Ensino, foram realizadas pelo 
Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação (anexo 3). 
A projeção é que a partir do desenvolvimento de outras 
funcionalidades que envolvem, por exemplo, o atendimento ao 
aluno, a pesquisa e a extensão, a base de dados seja completada, 
facilitando a extração dos dados e produzindo relatórios sobre a 
carga-horária docente, relação aluno-professor, efetividade das 
horas destinadas à pesquisa e extensão. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 

O Gestor apresentou a execução de diversos procedimentos, 
visando atender a recomendação, entretanto, ainda não os 
finalizou. 

 
5.2.7 Recomendação nº 141219 

Nº do Relatório 201405747 

Texto da  
Recomendação 

Desenvolver e implementar sistema de informação, padronizado 
para utilização em todos os campi, que permita o 
acompanhamento, controle e divulgação dos relatórios e resultados 
dos projetos de pesquisa e inovação desenvolvidos por docentes do 
Instituto. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

O sistema foi desenvolvido e implementado, estando em fase de 
apresentação institucional. A solução, denominada como SinPPI 
(Sistema de Informações em Projetos de Pesquisa e Inovação) está 
disponível na url “projetos.pesquisa.ifb.edu.br”. A solução permite 
o gerenciamento do portfólio de projetos de pesquisa e inovação 
do IFB. Existem diferentes perfis de acesso no sistema (como 
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responsável pelas atividades de controle, no campus e; responsável 
pelo gerenciamento do sistema e extração de dados sistêmicos para 
composição de indicadores, por exemplo, vinculado a Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Inovação). O sistema foi organizado em torno de 
uma estrutura analítica aplicável para todos os projetos: abertura 
(dados básicos do projeto como natureza, programa de vinculação, 
sua vinculação a edital, a recursos financeiros, campus, área do 
conhecimento, eixo tecnológico, processo, servidor responsável, 
vínculo com parceiros com interesse de aplicação dos resultados 
da pesquisa, origem do financiamento, e dados da equipe), 
desenvolvimento (entrega de relatórios técnicos parciais e/ou 
prestações de conta), encerramento do projeto (controle de 
produção científica e/ou tecnológica associada, situação de 
encerramento e motivo de cancelamento) e fechamento do controle 
(entrega de relatórios técnicos e prestações de contas finais). A 
cada um dos critérios mencionados dentro das fases, podem ser 
aplicados filtros cumulativos ou não que permitem a recuperação 
refinada de projetos e suas informações para a composição de 
relatórios de controle ou divulgação de relatórios, resultados e 
produções dos projetos de pesquisa e inovação. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 
Em análise pela CGU. 

 
5.2.8 Recomendação nº 141220 

Nº do Relatório 201405747 

Texto da  
Recomendação 

Desenvolver e implementar sistema de informação, padronizado 
para utilização em todos os campi, que permita o 
acompanhamento, controle e divulgação dos relatórios e resultados 
dos projetos de extensão desenvolvidos por docentes do Instituto. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

Solicita-se prorrogação da data limite para atendimento tendo em 
vista que o sistema de informação, desenvolvido pelo Núcleo de 
Tecnologia, Informação e Comunicação – NTIC está em 
andamento. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 
Em análise pela CGU. 

 
5.2.9 Recomendação nº 141221 

Nº do Relatório 201405747 

Texto da  
Recomendação 

Desenvolver e implementar sistema de informação, padronizado 
para utilização em todos os campi, que permita o acompanhamento 
e monitoramento das metas institucionais pactuadas com o MEC 
no Termo de Metas e Compromissos (TAM). 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

Devido a problemas operacionais do sistema, não foi possível o 
IFB encaminhar a manifestação para a CGU. Desta forma, o 
posicionamento do IFB em fevereiro de 2016 era: Em 07 de 
janeiro de 2016, o IFB lançou a plataforma IFB em números 
(http://ifbemnumeros.ifb.edu.br/) no site institucional. Dessa 
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forma, tanto a comunidade interna quanto a comunidade externa 
podem acompanhar e monitorar algumas metas do TAM e outras 
que estão em andamento. Além dessa informação é possível 
também acompanhar os indicadores do TCU, dados do registro 
acadêmico e o censo da educação superior. Em fevereiro nova aba 
foi disponibilizada na plataforma que se refere ao tema gestão de 
pessoas e foi inserida também a linha do tempo do IFB, com a 
trajetória desde a sua criação até os dias atuais. A plataforma IFB 
em números foi divulgada no Clipping Instituto Federal nº 41 da 
SETEC/MEC (em anexo). 
Informo que os dados do TAM referentes a 2015 somente serão 
inseridos na plataforma após o envio da extração do SISTEC pela 
SETEC (previsão 01/03/2016 de acordo com o ofício-circular 
nº1/2016/CGPG /DDR/SETEC/SETEC-MEC - em anexo) e 
aprovação do Relatório de Gestão do IFB (previsão 31/03/2016). 
O atual posicionamento, em 01 de julho de 2016 é Até 15 de junho 
de 2016 o IFB não tinha acesso ao banco de dados do SISTEC em 
tempo real. A possibilidade de extração dos dados do SISTEC só 
foi disponibilizada pelo Ofício Circular nº 
14/2016/CGPG/DDR/SETEC/SETEC-MEC de 16 de junho de 
2016, o que comprometeu o atendimento da recomendação dentro 
do prazo previsto. Não obstante, o IFB enviou ofício à SETEC 
solicitando acesso direto ao banco de dados do SISTEC; 
A extração anual do banco de dados do SISTEC (a qual é enviada 
pelo MEC a cada ano) de que dispomos para o cálculo dos 
indicadores do TAM não inclui os pólos EAD vinculados aos 
Campi do IFB. A utilização dos dados disponibilizados 
comprometeria a apuração dos Indicadores de Eficácia, Eficiência 
e, principalmente, a Meta 09 que trata de oferta de cursos à 
distância; O manual disponibilizado pela SETEC/MEC 
(http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=d
ownload&alias=36901-manual-de-indicadores-da-rfepct-
pdf&category_slug=abril-2016&Itemid=30192) para o cálculo dos 
indicadores de gestão da Rede Federal apresenta conflitos com o 
acordo de metas/ TAM. Dentre eles destacam-se os problemas de 
cálculo em que se tem a inversão entre numerador e denominador 
para o cômputo de alguns indicadores, apresentando resultados 
incompatíveis com os conceitos dos mesmos. Vide indicador 27 e 
o indicador 31 do manual. 
Isto posto solicita-se a prorrogação do prazo para a data de 
31/12/2016, tempo considerado suficiente para que se tenha acesso 
aos dados e construção da plataforma. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 
O Gestor solicita a prorrogação do prazo. 

 
5.2.10 Recomendação nº 141223 

Nº do Relatório 201405747 
Texto da  Estabelecer diretrizes para a priorização de linhas de pesquisa e de 
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Recomendação extensão a serem seguidas no âmbito do IFB, em conformidade ao 
planejamento estratégico e operacional do Instituto, conforme 
atribuições definidas nos arts. 46, 47 e 56, do Regimento Geral. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

As linhas prioritárias de extensão foram estabelecidas por meio da 
Portaria Normativa nº 04, de 08 de julho de 2016 (anexa), que 
dispõe sobre as áreas e linhas temáticas prioritárias da extensão do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília - 
IFB, conforme consta no processo nº 23098.012120.2016-99. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 
Em análise pela CGU. 

 
5.2.11 Recomendação nº 141224 

Nº do Relatório 201405747 

Texto da  
Recomendação 

Instituir mecanismos de aferição do cumprimento das metas 14 e 
15 do TAM, inclusive quanto à participação de alunos em pesquisa 
e ao atendimento a populações e comunidades em situação de risco 
no caso das atividades de extensão. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

Solicita-se prorrogação da data limite para atendimento do 
cumprimento da Meta 15, tendo em vista que o mecanismo de 
aferição (sistema desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia, 
Informação e Comunicação - NTIC) está em andamento. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 
Em análise pela CGU. 

 
5.2.12 Recomendação nº 156439 

Nº do Relatório 201503681 
Texto da  

Recomendação 
Promover a atualização do organograma do IFB, no prazo de um 
ano, de forma a contemplar a estrutura organizacional vigente. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

O Gestor justificou o não cumprimento dos prazos acordados 
anteriormente e encaminha novo cronograma para a atualização da 
estrutura organizacional do Instituto. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 

O Gestor justificou o não cumprimento dos prazos acordados 
anteriormente e encaminha novo cronograma para a atualização da 
estrutura organizacional do Instituto. 

 
5.2.13 Recomendação nº 156453 

Nº do Relatório 201503681 

Texto da  
Recomendação 

Providenciar a realização de inventário físico anual de bens 
imóveis sob a responsabilidade do IFB, apresentando, inclusive, o 
estado de conservação de cada imóvel da UJ. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

A fim de dar continuidade as resoluções das pendências referente à 
recomendação 156453, solicitamos a prorrogação de 60 dias. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 

O Gestor solicitou a prorrogação do prazo (60 dias a partir de 
03/08/2016). Considerando que o prazo solicitado expirou, 
reiteramos a recomendação para que sejam apresentadas novas 
informações. 



 

35 
 

 
5.2.14 Recomendação nº 156454 

Nº do Relatório 201503681 

Texto da  
Recomendação 

Acompanhar os processos junto ao corpo de bombeiro militar 
verificando os motivos da demora na aprovação dos projetos. Caso 
tenha pendências, tentar solucioná-las para aprovação pelo corpo 
de bombeiros. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

Encaminhamos, em anexo, protocolo dos registros de solicitação 
dos laudos. Informamos que o Núcleo de Engenharia realiza 
visitas periódicas para acompanhar o andamento dos processos. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 

O Gestor realizou ações que comprovam o atendimento parcial da 
recomendação, entretanto, ainda não as finalizou. Assim, a CGU 
continuará o monitoramento da recomendação. 

 
5.2.15 Recomendação nº 156456 

Nº do Relatório 201503681 

Texto da  
Recomendação 

Aprimorar os normativos que regulamentam a flexibilização da 
jornada de trabalho dos servidores do IFB, estabelecendo as 
rotinas, os requisitos e os responsáveis pela análise de cada uma 
das etapas do processo. Os normativos devem considerar que a 
flexibilização da jornada de trabalho somente poderá ser adotada 
quando ficar demonstrado, por estudos técnicos, que os serviços 
do setor exigem atividades contínuas em regime de turnos ou 
escalas, em período igual ou superior a doze horas ininterruptas, 
em função de atendimento ao público ou trabalho no período 
noturno. A flexibilização deverá ser concedida exclusivamente aos 
servidores do setor que atuem diretamente com atendimento ao 
público ou em período noturno, sendo entendido esse último como 
aquele que ultrapassar 21 horas. A autorização para flexibilização 
da jornada de trabalho deverá ser expressa e nominal, além disso, a 
portaria autorizativa deverá apresentar a escala de trabalho dos 
servidores que terão a carga horária reduzida. O IFB também 
deverá avaliar, previamente e por meio de estudos técnicos, se no 
Instituto há condições para se permitir a alteração da jornada, em 
especial, se há disponibilidade de pessoal para adoção de tal 
medida. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

O Gestor informou que a Comissão Central de Acompanhamento 
da Ampliação do Horário de atendimento está em fase final de 
elaboração do seu Regimento Interno e que os procedimentos para 
realização da análise técnica para ampliação do horário de 
atendimento de alguns setores estão previstos. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 

O Gestor realizou ações que comprovam o atendimento parcial da 
recomendação, entretanto, ainda não as finalizou. Assim, a CGU 
continuará o monitoramento. 

 
5.2.16 Recomendação nº 156458 

Nº do Relatório 201503681 
Texto da  

Recomendação 
Suspender os efeitos da Portaria Normativa nº 05/2012 - CS/RIFB 
até que seja emitido parecer da Procuradoria Jurídica quanto à 
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legalidade do normativo. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

A Portaria Normativa 005/2012 será revogada e substituída por 
outra Portaria, de forma a atender a recomendação. Quanto à 
Resolução CS/IFB nº 01/2015, informamos que será constituída 
comissão para realizar a revisão integral da Resolução e não 
somente no que se refere à concessão de horário especial aos 
estudantes. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 

Considerando as informações prestadas pelo gestor, a CGU 
continuará com o monitoramento da recomendação. 

 
5.2.17 Recomendação nº 156459 

Nº do Relatório 201503681 

Texto da  
Recomendação 

Promover alterações na Portaria Normativa nº 05/2012 - IFB e 
Resolução nº 01/2015 - CS/IFB, após parecer da Procuradoria 
Jurídica, de modo a adequá-la ao previsto na Lei nº 8.112/90, no 
Decreto nº 5.707/06 e na legislação correlata, no que se referente à 
concessão de horário especial aos estudantes. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

A Portaria Normativa 005/2012 será revogada e substituída por 
outra Portaria, de forma a atender a recomendação. Quanto à 
Resolução CS/IFB nº 01/2015, informamos que será constituída 
comissão para realizar a revisão integral da Resolução e não 
somente no que se refere à concessão de horário especial aos 
estudantes. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 

O Gestor iniciou as alterações sugeridas para adequação à 
legislação correlata. Assim reiteramos a recomendação para que 
sejam apresentadas novas informações. 

 
5.2.18 Recomendação nº 156463 

Nº do Relatório 201503681 

Texto da  
Recomendação 

Determinar a complementação do conteúdo da Portaria Normativa 
nº 04, de 9/8/2012, com vistas a avaliar, por meio de estudos 
técnicos, quais os serviços prestados nas Bibliotecas e nos 
Registros Acadêmicos dos campi que se enquadrariam nos 
critérios previstos no Decreto nº 1.590, bem como com vistas a 
publicar o nome e a escala dos servidores submetidos à 
flexibilização, tendo em vista que a suspensão da concessão da 
flexibilização da carga horária nesses setores traria grande prejuízo 
à comunidade escolar. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

Conforme apresentado na resposta da Recomendação nº 156456, 
informa-se que a CAFTAE, instuída para acompanhar a ampliação 
do horário de atendimento, está na fase final de elaboração do seu 
Regimento Interno, o qual prevê os procedimentos para realização 
de análise técnica para ampliação do horário de atendimento de 
alguns setores que atendam a comunidade do IFB, a fim de 
aprimorar os normativos internos já existentes. As escalas de 
atendimento ao público e os horários dos servidores que atuam nos 
setores que há a ampliação do horário de atendimento já possuem a 
publicação nas portas de entrada desses setores. Além disso, 
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através do Memorando Circular nº 001 RIFB/2016, fora solicitado 
que cada campus realize a publicação dos setores que possuem a 
ampliação do horário de atendimento, bem como a escala dos 
servidores lotados nesses setores no sítio oficial do IFB. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 

O Gestor realizou ações que comprovam o atendimento parcial da 
recomendação, entretanto, ainda não as finalizou. 

 
5.2.19 Recomendação nº 156467 

Nº do Relatório 201503681 

Texto da  
Recomendação 

Normatizar as rotinas operacionais das áreas envolvidas na gestão 
imobiliária do IFB, por meio de normas específicas como manuais, 
cartilhas, fluxogramas. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

Foi dado início as atividades para formação de comissão com 
objetivo de produzir normas específicas para a gestão imobiliária 
do IFB, com previsão de conclusão em fevereiro de 2017. 
Considerando a explanação acima, solicitamos prorrogação até 
28/02/2017 para conclusão das atividades. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 
Prazo prorrogado. 

 
5.2.20 Recomendação nº 156468 

Nº do Relatório 201503681 
Texto da  

Recomendação 
Implantar e utilizar sistema informatizado para auxiliar o 
gerenciamento das ações de manutenção predial. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

O Sistema de gerenciamento para ações de manutenção predial foi 
desenvolvido e atualmente o piloto está em fase de teste, devendo 
ser implantado para toda instituição até o final de maio de 2016. 
Considerando a explanação acima, solicitamos que o prazo para 
implementação seja prorrogado até o dia 31/05/2016. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 

Considerando que o prazo solicitado pelo gestor expirou em 
31/5/2016, reiteramos a recomendação para que novas 
informações sejam encaminhadas. 

 
6. ANÁLISE ACERCA DO NÍVEL DE MATURAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS 

E DOS BENEFÍCIOS DECORRENTES COM BASE NOS TRABALHOS REALIZADOS 
 

Sabe-se que o controle interno administrativo é o conjunto de atividades, planos, rotinas, 
métodos e procedimentos interligados, estabelecidos com vistas a assegurar que os objetivos dos 
órgãos e entidades da administração pública sejam alcançados, de forma confiável e concreta, 
evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão, até a consecução dos objetivos fixados pelo 
Poder Público. É o poder de fiscalização e correção que a Administração Pública (em sentido 
amplo) exerce sobre sua própria atuação, sob os aspectos de legalidade e mérito, por iniciativa 
própria ou mediante provocação. 

A fiscalização hierárquica é exercida pelos órgãos superiores sobre os inferiores da mesma 
administração, visando ordenar, coordenar, orientar e corrigir suas atividades e agentes. São 
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características da fiscalização hierárquica: a permanência e a automaticidade, visto que se exercita 
perenemente e sem descontinuidade.  

Para o pleno desempenho da fiscalização hierárquica, o superior deve zelar pelo 
cumprimento da lei e das normas internas, acompanhar a execução das atribuições de todo 
subalterno, verificar os atos e o rendimento do trabalho dos agentes e avaliar os resultados, para 
adotar ou propor as medidas convenientes ao aprimoramento do serviço, no âmbito de cada órgão 
ou entidade e nos limites de competência de cada chefia. 

Verifica-se existência de evolução no que pertine aos controles dos atos administrativos, 
mas ainda precisam ser mais aperfeiçoados.  Essa busca do aperfeiçoamento visa assegurar 
observância às diretrizes, planos, normas, leis, regulamentos e procedimentos administrativos, e 
tem como objetivo atingir as finalidades do IFB. Observa-se o engajamento dos gestores na busca 
do aperfeiçoamento dos atos administrativos. 

Com base nos exames realizados, considerando os escopos que orientaram as ações, a 
equipe da auditoria, verificou-se que as áreas que mais apresentam falhas são: Gestão de Pessoas e 
Pró-reitoria de Administração. Para corrigir estas falhas, emitiram-se recomendações aos gestores 
objetivando fortalecer e aprimorar os controles internos administrativos, além de realizar reuniões 
com as áreas, com o intuito de dirimir dúvidas relacionadas aos procedimentos para o fiel 
cumprimento das leis, normas e regulamentos. 

 Podem-se observar alguns benefícios decorrentes da atuação do NAIN ao longo do 
exercício, são eles: o comprometimento dos gestores em padronizar os processos que passaram 
por uma ação de auditoria, bem como mais proximidade dos gestores com o NAIN. 
 
7.FATOS RELEVANTES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA QUE TENHAM 

IMPACTADO A UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA. 
  
 No dia 30 de agosto de 2016 ocorreu um fato positivo para o núcleo de auditoria Interna, 
foi nomeada a auditora Patrícia Maciel da Silva para compor a equipe, conforme portaria nº 2.345, 
de 29 de agosto de 2016, publicada no DOU no dia 30 de agosto de 2016, seção 2, página 25. A 
supracitada auditora tomou posse no dia 26 de setembro de 2016 e entrou em exercício no dia 28 
de setembro de 2016. 
  
8. INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES DE CAPACITAÇÕES REALIZADAS 
 
 No exercício de 2016 foi oportunizada aos auditores a participação em treinamentos, 
cursos de capacitação e eventos relacionados à área de auditoria interna.  No quadro a seguir, 
apresentam-se os eventos e as capacitações realizados pelos Auditores do IFB em 2016. 
 
8.1 Capacitações realizadas pelos integrantes do Núcleo de Auditoria Interna 

Evento Tipo Local Período C.H Participante 

Controles na 
Administração Pública 

Curso Brasília/DF 21/03/2016 a 19/04/2016 30 Carla Regina Klein 

Seminário 50 erros mais 
comuns em licitações: 

Análise de Casos 
Seminário Brasília/DF 29/04/2016 08 Carla Regina Klein 

XI Curso de 
Metodologia e 

Planejamento de 
Auditoria de Riscos 

Curso Brasília/DF 26/09/2016 a 07/10/2016 40 Carla Regina Klein 
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45º FONAITec - 
Capacitação Técnica 

das Auditorias do 
Ministério da Educação. 

Fórum 
Porto 

Alegre/RS 
07/11/2016 a 11/11/2016 40 Carla Regina Klein 

IV Encontro de Gestão 
de Custos do Setor 

Público 
Encontro Brasília/DF 24/11/2016 8 Carla Regina Klein 

Curso de Gestão de 
Riscos e Controles 
Internos - 7ª Edição 

Curso Brasília/DF 28/11/2016 a 29/11/2016 16 Carla Regina Klein 

Fundamentos da Gestão 
da Logística Pública e 

Teoria Geral da 
Licitação 

Curso Brasília/DF 28/03/2016 a 30/03/2016 21 Sarah Lopes Pinto 

Gestão e Fiscalização de 
Contratos 

Administrativos 
Curso Brasília/DF 11/04/2016 a 14/04/2016 28 Sarah Lopes Pinto 

Controles na 
Administração Pública 

Curso a 
distância  

Brasília/DF 02/05/2016 a 01/06/2016 30 Sarah Lopes Pinto 

Mapeamento de 
Processos 

Curso Brasília/DF 07/11/2016 a 11/11/2016 20 Sarah Lopes Pinto 

Curso de Gestão de 
Riscos e Controles 
Internos - 7ª Edição 

Curso Brasília/DF 28/11/2016 a 29/11/2016 16 Sarah Lopes Pinto 

XLIV Curso de 
Auditoria e Controles 

Internos 
Governamentais 

Curso  Brasília/DF 28/11/2016 a 09/12/2016 40 Sarah Lopes Pinto 

Mapeamento de 
Processos 

Curso Brasília/DF 07/11/2016 a 11/11/2016 20 Patrícia Maciel da Silva 

XLIV Curso de 
Auditoria e Controles 

Internos 
Governamentais 

Curso  Brasília/DF 28/11/2016 a 09/12/2016 40 Patrícia Maciel da Silva 

Fundamentos da Gestão 
da Logística Pública e 

Teoria Geral da 
Licitação 

Curso Brasília/DF 28/03/2016 a 30/03/2016 21 
Victor Delábio Ferraz 

de Almeida Meira 

Gestão e Fiscalização de 
Contratos 

Administrativos (não 
conclusão justificada) 

Curso Brasília/DF 11/04/2016 a 14/04/2016 28 
Victor Delábio Ferraz 

de Almeida Meira 

Controles na 
Administração Pública 

Curso a 
distância  

Brasília/DF 02/05/2016 a 01/06/2016 30 
Victor Delábio Ferraz 

de Almeida Meira 

Mapeamento de 
Processos 

Curso Brasília/DF 07/11/2016 a 11/11/2016 20 
Victor Delábio Ferraz 

de Almeida Meira 

XLIV Curso de 
Auditoria e Controles 

Internos 
Governamentais 

Curso  Brasília/DF 28/11/2016 a 09/12/2016 40 
Victor Delábio Ferraz 

de Almeida Meira 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

O Núcleo de Auditoria Interna vem implementando constantemente sua atuação através do 
aprimoramento qualitativo e consubstancial das ações, da operacionalização de procedimentos e 
do desenvolvimento dos trabalhos de auditoria. As ações do Núcleo de Auditoria Interna, no 
exercício de 2016, foram balizadas pelo compromisso de agregar valor à gestão das diversas áreas 
da Instituição, atentando sempre para o cumprimento dos princípios que regem a atuação da 
administração pública. 
 Com base nos trabalhos realizados, verificou-se que as recomendações e orientações 
expedidas por este Núcleo de Auditoria e pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e 
Controladoria Geral da União - CGU foram de grande valia para o aprimoramento dos controles 
internos das unidades do IFB. 
 Em face do exposto e em cumprimento à Instrução Normativa/CGU nº 24, de 17/11/2015, 
apresenta-se à Controladoria-Geral da União os resultados dos trabalhos desenvolvidos pelo 
Núcleo de Auditoria Interna, referentes ao exercício de 2016, para análise e providências que 
entenderem pertinentes. 
  

 
Brasília, 20 de janeiro de 2017. 

 
 
 

Carla Regina Klein 
Auditora-Chefe 

Port. nº 1.925, de 15/09/2015 


