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1. INTRODUÇÃO 
 
 O presente relatório tem por objetivo expor as atividades executadas pela Auditoria Interna 

(Audin) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB), no exercício de 

2018, em cumprimento as exigências legais, conforme Instrução Normativa da Controladoria Geral 

da União, IN/CGU nº. 09, de 09 de outubro de 2018.  

 As atividades de auditoria interna foram executadas conforme as ações previstas no Plano 

Anual de Auditoria Interna – PAINT 2018, aprovado pelo Conselho Superior do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília – IFB, 46º Reunião ordinária, ocorrida em 12 de 

dezembro de 2017, nos termos da Resolução nº 01/2018/CS – IFB, para o exercício de 2018. 

 
1.1 Da 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. Por fim, a Resolução nº 01/2017-CS/IFB alterou o nome da unidade para Auditoria 

Interna – Audin. 

 A Auditoria Interna do IFB, unidade de controle responsável por fortalecer e assessorar a 

gestão, é responsável pela auditoria interna da Instituição, bem como para 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. 

  A Auditoria Interna está vinculada ao Conselho Superior, sendo vedado delegar a vinculação 

a outro órgão inferior. Essa vinculação, que tem por objetivo proporcionar à Auditoria Interna um 

posicionamento suficientemente elevado para lhe conferir independência no desempenho de suas 

atribuições, não impede à Audin o acesso livre, amplo e irrestrito a todas as áreas da instituição. 

 A 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 da Auditoria Interna 
 
 A Auditoria Interna é composta, atualmente, pelos seguintes servidores: 
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ITEM 
NOME DO 
SERVIDOR 

CARGO / FUNÇÃO FORMAÇÃO ACADÊMICA 

1 Carla Regina Klein Auditora-Chefe Mestre 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 

 
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, Recanto das 

Emas, Riacho Fundo, Samambaia, São Sebastião e Taguatinga. 

 
3. DESCRIÇÕES DAS AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS 
  

As atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna, durante o exercício de 2018, foram 

direcionadas para o cumprimento do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 

2018. 
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3.1 Ações que estavam programadas no PAINT 2018 e que foram realizadas. 
 
 As atividades que estavam programadas no PAINT 2018 foram realizadas pela Auditoria 

Interna durante o exercício, conforme quadro abaixo. 

 

Ordem Ação programada no plano anual de auditoria Realizada 

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

móveis. 
Sim 

2 Gestão do Suprimento de Bens e Serviços – Almoxarifado. Sim 

3 
Análise dos Projetos de Pesquisa e Extensão em vigência e os projetos já 

executados e não vigentes, porém pendentes de prestação de contas. 
Sim 

4 
Gestão Operacional – Acompanhamento da Execução dos Contratos de 
prestação de Serviço de Limpeza e Conservação e prestação de Serviço 

de Vigilância. 
Sim 

5 Acumulação ilegal de cargos Não 

6 Cumprimento dos requisitos da Portaria n. 01/2017. Sim 

7 
Gestão de Pessoas – Averiguação do Controle de frequência nos termos 

da Portaria Normativa/IFB nº 01 de 09 de março de 2015. 
Sim 

8 Cumprimento da carga horária e sobreposição na EAD. Sim 

9 Análise do PIT e RIT dos docentes Sim 

10 
Acompanhamento da execução do Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino e Emprego – PRONATEC 
Não 

11 Admissão de Pessoal Sim 

12 Retribuição por Titulação Sim 

13 
Gestão Financeira - Acompanhamento da Execução de Obras – Campus 

Planaltina 
Em 

andamento* 

14 
Gestão Financeira – Acompanhamento da Execução de Obras – Campus 

Recanto das Emas 
Em 

andamento** 

15 Elaboração do Relatório Anual de Auditoria Interna – RAINT 2017 Sim 

16 Plano de Providências da CGU e TCU Sim 

17 Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna – Audin Sim 

18 Elaboração do PAINT 2019 Sim 
* A obra do Campus Planaltina iniciou em outubro/2017 e não foi concluída até o momento. 
** A obra do campus Recanto das Emas está em fase de conclusão. 
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3.2 Detalhamentos das ações de auditorias realizadas pelo IFB. 
 

Com base nas ações fixadas pelo PAINT 2018, bem como no intuito de melhor visualizar 

as ações efetivadas pela Audin em 2018, serão expostas nos quadros a seguir as informações 

referentes às ações de auditoria. 

 
3.2.1 Ação 6.1: Gestão Patrimonial – Controle, inventário, guarda e conservação de bens 
móveis. 

Área/setor 
auditado 

Coordenação de Patrimônio da Reitoria e dos Campi Brasília, Gama, Riacho 
Fundo e Samambaia.. 

Escopo 

Os exames foram realizados por escolha, envolvendo duas coordenações junto aos 
Campi: a conferência in loco de todos os bens existentes nas coordenações aferidas 
teve como objeto a verificação quanto ao controle, análise dos termos de 
responsabilidade atualizados e assinados, inventários, guarda e conservação ou 
extravio de bens móveis, além de verificar o destino dos bens inservíveis. 

Cronograma/ 
Recursos 
humanos 

08/01/2018 a 06/04/2018 – 320hh. 

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

Área/setor 
auditado 

Coordenação de Almoxarifado da Reitoria e dos campi Brasília, Estrutural, Riacho 
Fundo e Samambaia. 

Escopo 

Os exames foram realizados por escolha, envolvendo pelo menos 15 (quinze) itens 
dos almoxarifados na reitoria nos Campi, a saber: a conferência in loco de todos os 
itens escolhidos aferidos e teve como objeto a verificação quanto controle de 
estoque, guarda e conservação, inventário, a distribuição dos pedidos às unidades 
requisitantes, além de verificar a existência de Relatório Mensal de Movimentação 
de estoques do Almoxarifado - RMA à contabilidade do IFB. 

Cronograma/ 
Recursos 
humanos 

08/01/2018 a 06/04/2018 – 320hh. 

 
3.2.3 Ação 6.3: Análise dos Projetos de Pesquisa e Extensão em vigência e os projetos já 

executados e não vigentes, porém pendentes de prestação de contas. 
Área/setor 
auditado 

PRPI e PREX. 

Escopo 

A análise dos Projetos de pesquisa e extensão executados no âmbito do IFB se deu 
por amostra. Foi aferida a regularidade da execução e respectivas prestação de 
contas dos projetos, bem como a destinação dos bens permanentes adquiridos pelos 
executores com recursos públicos oriundos dos projetos de Pesquisa e Extensão.  

Cronograma/ 
Recursos 
humanos 

09/01/2018 a 06/04/2018 – 320hh. 

 
3.2.4 Ação 6.4: Gestão Operacional – Acompanhamento da Execução dos Contratos de 
prestação de Serviço de Limpeza e Conservação e prestação de Serviço de Vigilância. 

Área/setor 
auditado 

Campi: Brasília, Planaltina, Samambaia, Recanto das Emas. 
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Escopo 

Averiguou-se a conformidade dos controles internos nas unidades do IFB referente 
aos aspectos da legalidade, economicidade, boas práticas na fiscalização e 
regularidade na execução dos contratos de limpeza e conservação e prestação de 
serviço de vigilância, bem como aferição in loco. 

Cronograma/ 
Recursos 
humanos 

26/03/2018 a 22/06/2018 – 320hh. 

 
3.2.5 Ação 6.5: Acumulação ilegal de cargos. 

Área/setor 
auditado 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

Escopo 
Realizou-se o cruzamento entre as bases de dados do SIAPE e da RAIS com 
informações dos servidores que ingressaram no IFB a partir do segundo semestre 
de 2016. 

Cronograma/ 
Recursos 
humanos 

26/03/2018 a 08/06/2018 – 320hh. 

 
3.2.6 Ação 6.6: Cumprimento dos requisitos da Portaria n. 01/2017. 

Área/setor 
auditado 

Reitoria e campi. 

Escopo 

Verificou-se se os servidores que estão desenvolvendo atividades em Pesquisa e 
Inovação (PI) e Extensão (EX) estão sendo acompanhados por meio de Plano de 
Atividades dos Técnico-Administrativos (PAT) e Relatório de Atividades dos 
Técnico-Administrativos (RAT), bem como se estão cumprindo os demais 
requisitos desta portaria. 

Cronograma/ 
Recursos 
humanos 

26/03/2018 a 08/06/2018 – 320hh. 

 
3.2.7 Ação 6.7: Gestão de Pessoas – Averiguação do Controle de frequência nos termos da 

Portaria Normativa/IFB nº 01 de 09 de março de 2015. 
Área/setor 
auditado 

A auditoria contemplou todos os servidores do IFB, que foram selecionados por 
meio de sorteio 

Escopo 

Averiguou-se a conformidade dos controles internos nas unidades selecionadas, 
referente ao controle de frequência nos termos da Portaria Normativa/IFB nº 01 de 
09 de março de 2015. Os exames foram realizados por meio de confronte entre a 
folha de frequência do servidor e os preceitos da Portaria Normativa/IFB nº 01 de 
09 de março de 2015, bem como aos preceitos da Lei 8.112/90, além de se ter 
aferido a eficácia do controle de chefia imediata. Foram solicitadas as unidades 
selecionadas as folhas de frequência dos servidores referente à 1º de novembro de 
2017 a 27 de abril de 2018, além de cópia do relatório mensal de frequência que 
foi encaminhado à Coordenação de Gestão de Pessoas nos Campi e à PRGP, no 
caso de unidades da Reitoria. Também foi solicitado às Coordenações de Gestão 
de Pessoas nos Campi ou à PRGP cópia dos relatórios mensais de frequência. A 
amostra contemplou 10% do quadro de servidores técnicos administrativos do IFB. 

Cronograma/ 
Recursos 
humanos 

30/04/2018 a 03/10/2018 – 720hh. 
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3.2.8 Ação 6.8: Cumprimento da carga horária e sobreposição de horário na EAD. 

Área/setor 
auditado 

Pró-reitoria de Ensino: Coordenação Geral de Educação à Distância 

Escopo 

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

Cronograma/ 
Recursos 
humanos 

28/05/2018 a 31/08/2018 – 200hh. 

 
3.2.9 Ação 6.9: Análise do PIT e RIT dos docentes 

Área/setor 
auditado 

A auditoria contemplou todos os servidores docentes do IFB, os quais foram 
selecionados por meio de sorteio.  

Escopo 

Verificou-se a distribuição da carga horário dos docentes, conforme a Resolução 
n. 05/2016 CS/IFB. Para isso foram analisados os PITS e RITS do primeiro e 
segundo semestre de 2017 dos docentes selecionados via sorteio. A amostra 
contemplou 10% dos docentes. 

Cronograma/ 
Recursos 
humanos 

28/05/2018 a 24/08/2018 – 320hh. 

 
3.2.10 Ação 6.10: Acompanhamento da execução do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
e Emprego – PRONATEC 

Área/setor 
auditado 

Coordenação Geral do PRONATEC. 

Escopo 

Verificou-se sobre a compatibilidade da carga horária de trabalho dos servidores, 
estagiário e terceirizados do IFB que estavam concomitantemente desenvolvendo 
atividades junto ao PRONATEC, bem como foi verificado se o quantitativo de 
horas de trabalho mensal pelo bolsista e seus respectivos pagamentos 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, entre outros. 
Ademais, verificou-se também os quatro meses que antecederam o início desta 
auditoria. 

Cronograma/ 
Recursos 
humanos 

03/09/2018 a 30/11/2018 – 200hh. 

 
3.2.11 Ação 6.11: Admissão de Pessoal 

Área/setor 
auditado 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PRGP. 

Escopo 
Os exames foram realizados em um quantitativo de 50 (cinquenta) pastas de 
servidores admitidos a partir de janeiro de 2018 até o início dos trabalhos de 
auditoria, sendo que a seleção das pastas supracitadas se deu de forma aleatória. 
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Foram verificados os aspectos da legalidade nos procedimentos de Admissão de 
Pessoal, a existência e eficiência de controle interno da PRGP em relação à 
admissão de pessoal. 

Cronograma/ 
Recursos 
humanos 

03/09/2018 a 30/11/2018 – 160hh. 

 
3.2.12 Ação 6.12: Retribuição por Titulação 

Área/setor 
auditado 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PRGP. 

Escopo 
Verificou-se se houve a concessão da Retribuição por Titulação e se esta atendeu 
aos requisitos da legislação. Foram solicitados todos os processos de retribuição 
por titulação a partir do segundo semestre de 2017. 

Cronograma/ 
Recursos 
humanos 

03/09/2018 a 30/11/2018 – 160hh. 

 
3.2.13 Ação 6.13: Gestão Financeira - Acompanhamento da Execução de Obras – Campus 
Planaltina 

Área/setor 
auditado 

PRAD – Engenharia – Campus Planaltina 

Escopo 

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

Cronograma/ 
Recursos 
humanos 

02/01/2018 a 31/12/2018 – 240hh. 

 
3.2.14 Ação 6.14: Gestão Financeira – Acompanhamento da Execução de Obras – Campus 
Recanto das Emas 

Área/setor 
auditado 

PRAD – Engenharia – Campus Recanto das Emas 

Escopo 

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

Cronograma/ 
Recursos 
humanos 

02/01/2018 a 31/12/2018 – 240hh. 

 
3.2.15 Ação 6.15: Elaboração do Relatório Anual de Auditoria Interna – RAINT 2017 

Área/setor Auditoria Interna do IFB. 
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Escopo 
Demonstrou-se os trabalhos que foram realizados conforme a programação 
constante no PAINT/2017, bem como o acompanhamento preventivo e/ou de 
assessoramento da gestão ocorridos no período de abrangência dos trabalhos. 

Cronograma/ 
Recursos 
humanos 

02/01/2018 a 28/02/2018 – 120hh. 

 
3.2.16 Ação 6.16: Plano de Providências da CGU e TCU 

Área/setor  Gestão do IFB. 

Escopo 

Foi realizado o acompanhamento das providências adotadas pelas unidades do IFB 
referente à implementação das recomendações exaradas pela CGU e TCU, bem 
como foi elaborado o Relatório Gerencial mensalmente, conforme a Instrução 
Normativa nº 24, de 17 de novembro de 2015, além de informar no Relatório de 
Gestão o tratamento das Recomendações do OCI e Tratamento de deliberações 
exaradas em acórdão do TCU. 

Cronograma/ 
Recursos 
humanos 

02/01/2018 a 30/12/2018 – 320hh. 

 
3.2.17 Ação 6.17: Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna – Audin. 

Área/setor 
Todas as unidades do IFB em que houve recomendações pendentes de 
implementação. 

Escopo 

Foi verificado se as falhas apontadas nas recomendações exaradas pela Auditoria 
Interna do IFB foram implementadas, buscando soluções/orientações junto aos 
setores envolvidos. As recomendações foram aferidas/acompanhadas/baixadas no 
Sistema de Gestão Integrado – SGI pelos auditores em exercício na Audin.  

Cronograma/ 
Recursos 
humanos 

02/01/2018 a 31/12/2018 – 320hh. 

 
3.2.18 Ação 6.18: Elaboração do PAINT 2019 

Área/setor Auditoria Interna do IFB. 

Escopo 
Foram definidas as áreas e atividades de acordo com as prioridades institucionais 
para o exercício 2019. 

Cronograma/ 
Recursos 
humanos 

03/09/2018 a 11/10/2018 – 200hh. 

 
3.3 Solicitações de auditorias expedidas 
 

Para realizar as ações relacionadas acima foram emitidas 146 (cento e quarenta e seis) 

Solicitações de Auditoria durante o exercício de 2018, conforme tabela a seguir:  

3.3.1 Quadro resumo das Solicitações de Auditoria – S.A. 

UNIDADE/SETOR Quantidade de SAs 
SAs 

atendidas/respondidas 

Pró-Reitoria de Administração - PRAD 9 8 
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Reitoria 
(45 Sas) 

Pró-Reitoria de Ensino – PREN 8 8 

Pró-Reitoria de extensão - PREX 4 4 

Pró-Reitoria de Pesquisa - PRPI 6 6 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PRGP 14 14 

Diretoria de Planejamento e Orçamento – 
DRPO 

1 1 

Gabinete da Reitoria 3 3 

Campi 
(101 Sas) 

Brasília  15 15 

Ceilândia 8 8 

Estrutural 7 7 

Gama 10 9 

Planaltina 11 11 

Recanto das Emas 10 10 

Riacho Fundo 12 12 

Samambaia 15 14 

São Sebastião 8 8 

Taguatinga 5 5 

Total 146 143 

 
Registre-se, conforme tabela acima, que 97,9% das Solicitações de Auditoria foram 

respondidas, embora algumas ainda que fora do prazo inicial estabelecido pela Audin. No entanto, 

2,9% não foram respondidas, sendo uma da Pró-Reitoria de Administração, uma do Campus Gama 

e uma do Campus Samambaia. 

  

3.4 Ações que estavam programadas no PAINT 2018 e que não foram realizadas ou foram 
realizadas parcialmente. 

 
Os itens 6.13 Gestão Financeira – Acompanhamento da Execução de Obras – Campus 

Planaltina e 6.14 Gestão Financeira – Acompanhamento da Execução de Obras – Campus Recanto 

das Emas, não foram concluídos até o final do ano de 2018. A obra de Planaltina ainda está por ser 

concluída, tendo como prazo para o seu término o exercício vigente. Já a do Recanto das Emas está 

prevista a sua finalização para o início de 2019. Em consequência, essas auditorias foram previstas 

novamente no PAINT de 2019. 

 
4. RECOMENDAÇÕES EMITIDAS E IMPLEMENTADAS NO EXERCÍCIO 

 
O acompanhamento da implantação das recomendações exaradas pela Audin 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, sendo que a equipe realiza a análise 

das respostas da unidade, podendo ser classificada em uma das seguintes categorias:  implementada, 
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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 à Audin 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 pela Auditoria Interna no exercício em 

referência, foram formuladas recomendações com o objetivo de aprimorar a gestão, a partir das 

constatações encontradas nos exames de auditoria. Os quadros a seguir contemplam as constatações 

e recomendações formuladas, bem como as providências adotadas. 

   
4.1.1 Relatório de Auditoria nº 001/2018 – Gestão Patrimonial – Controle, inventário, guarda 
e conservação de bens. 
Nº da ação no 
PAINT  

Ação nº 6.1 

Constatação(ões) 

CONSTATAÇÃO (236) 
Constatou-se que o inventário de bens do ano de 2017 do Campus Gama 
não foi iniciado. Sendo assim, nota-se morosidade na execução 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 (237) 
Restou constatada a inexistência de controle dos bens patrimoniais do 
Campus Riacho Fundo por meio de Termos de Responsabilidade. Também, 
evidenciou-se que as planilhas de controle usadas pelo Campus estão 
desatualizadas.  
Por fim, verificou-se que há vários itens sem os devidos tombamentos. 
 Causa: Inobservância da IN 205/88 
 
CONSTATAÇÃO (238) 
Restou constatado que o controle efetivo dos bens patrimoniais do Campus 
Samambaia está insatisfatório.   
Causa: Inobservância da IN 205/88. 
 
CONSTATAÇÃO (239) 
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Constatou-se que o inventário de bens do ano de 2017 do Campus 
Samambaia ainda não foi concluído. Dessa forma, identifica-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 

Recomendação(ões) 

RECOMENDAÇÃO (236) 
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 (237) 
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: 

 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 e atualizados 
periodicamente; 

 Que os bens constantes nas tabelas 03 e 04 sejam localizados e 
inseridos no devido Termo de Responsabilidade; 

 Que o Campus realize o tombamento dos itens constantes nas 
tabelas 03 e 04. 
RECOMENDAÇÃO (238) 
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: 
 Que os bens constantes nas tabelas 05 e 06 sejam localizados e 
inseridos nos devidos Termos de Responsabilidade; 
 Que o Campus realize o tombamento dos itens constantes na tabela 
06. 
 
RECOMENDAÇÃO (239) 
Recomenda-se aos gestores (Direção Geral, Diretoria de Administração e 
Coordenação de Patrimônio) que sejam implementadas ações para a 
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conclusão tempestiva dos inventários anuais referentes aos bens móveis do 
Campus Samambaia, 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. 

Situação 
A recomendação 238 foi atendida. 
As recomendações 236, 237 e 239 permanecem pendentes. 

Prazo para 
implementação 

05/08/2018 

Justificativa 
recomendação não 
implementada 

Recomendação 236: Não houve manifestação. 
Recomendação 237: Ainda em andamento a inserção do patrimônio para 
cada responsável. 
Recomendação 239: Comissão será criada após retorno de servidores de 
recesso escolar. 

 
4.1.2 Relatório de Auditoria nº 002/2018 – Gestão do Suprimento de Bens e Serviços – 
Almoxarifado. 
Nº da ação no 
PAINT  

Ação nº 6.2 

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

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

Situação Não foram exaradas recomendações. 
Prazo para 
implementação 

N/a. 

Justificativa 
recomendação não 
implementada 

N/a. 

 
4.1.3 Relatório de Auditoria nº 003/2018 – Análise dos Projetos de Pesquisa e Extensão em 
vigência e os projetos já executados e não vigentes, porém pendentes de prestação de contas. 
Nº da ação no 
PAINT  

Ação nº 6.3 

Síntese da(s) 
Constatação(ões) 

CONSTATAÇÃO (240)  
Há demora na análise dos processos de prestação de contas 
 Constatou-se que os processos listados abaixo não tiveram suas 
prestações de contas analisadas pela PREX e PRAD. 
 
Tabela a.1 

Edital /Chamada Pública Processo 

Edital Nº 19/RIFB, de 04 de maio de 2016 23098.016832.2016-87 

Chamada Pública IFB Nº 03/2017 23098.018123.2017-17 

Chamada Pública IFB Nº 03/2017 23098.018392.2017-83 

Edital 48/RIFB, de 03 de novembro de 2016 23098.025689.2016-14 

Edital 48/RIFB, de 03 de novembro de 2016 23098.025686.2016-81 
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Dessa forma, resta constatada a morosidade na análise das prestações de 
contas dos projetos de extensão. 
 
CONSTATAÇÃO (241) 
Demora na constituição e análise dos processos de prestação de contas 
 Esta equipe de auditoria constatou fragilidade nos mecanismos de 
controle quanto ao cumprimento das regras estabelecidas nos editais, 
principalmente, quanto à prestação de contas. Para corroborar com este 
entendimento, verificou-se que vários projetos referentes aos editais de 
2016 e 2017 só tiveram seus processos de prestação de contas abertos no 
ano de 2018. Também, verificou-se morosidade na inserção dos Termos de 
Compromisso nos processos dos editais 11 e 12/2016 RIFB. Estes editais 
previam que a formalização dos projetos seria realizada mediante a 
celebração de Termo de Compromisso; 
 Também, foi constatada demora pela PRPI na análise dos processos 
de prestação de contas dos projetos.  
 Por fim, na análise dos processos encaminhado a esta Auditoria, 
foram constatadas as inconsistências apresentadas na tabela a.2: 
 
Tabela a.2 

  

Edital 48/RIFB, de 03 de novembro de 2016 23098.025692.2016-38 

Edital Processo Inconsistências constatadas 

012/2016, RIFB, de 
08 de abril de 2016 

23098.001388.
2018-67 

 O processo de prestação de contas não foi 
analisado pela PRPI e PRAD; 

 As notas fiscais constantes dos processos são 
cópias. 

046/RIFB, de 27 de 
outubro de 2016 

23098.026675.
2016-18 

 A cópia do comprovante da GRU inserida no 
processo não está nítida. 

 O processo de prestação de contas não foi 
analisado pela PRAD. 

046/RIFB, de 27 de 
outubro de 2016 

23098.026669.
2016-61 

 Não consta no processo o relatório final do 
projeto. Por esse motivo, o processo de 
prestação de contas não foi analisado pela 
PRPI e PRAD. 

46/RIFB, de 27 de 
outubro de 2016 

23098.026676.
2016-62  Falta análise final da PRAD 

018/RIFB, de 02 de 
maio de 2016 

23133.022400.
2016-31  Falta análise final da PRAD  

018/RIFB, de 02 de 
maio de 2016 

23161.008255.
2017-20 

 Não há documento no processo que demostra 
que a GRU (Guia de Recolhimento da União) 
no valor de R$ 375,23 foi quitada; 

 A prestação de contas não ocorreu no prazo do 
item 11.3 do Edital 18/2016. 

018/RIFB, de 02 de 
maio de 2016 

23133.022212.
2016-14 

 Falta análise final da PRAD  

Recomendação(ões) 

RECOMENDAÇÃO (240) 
Recomenda-se que a PREX analise as prestações de contas dos processos 
listados na tabela a.1 e, logo após, encaminhe os processos para análise da 
PRAD.   
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 Ressalta-se que a prestação de contas é condição essencial para o 
encerramento da execução de um projeto, demonstrando os acontecimentos 
de forma inteligível, fácil e detalhada. A análise em tempo hábil dos 
projetos de pesquisa e extensão é extremamente relevante e visa verificar o 
correto andamento das atividades, de modo a sanar, o quanto antes, as 
deficiências que eventualmente tenham surgido. 
 É de bom tom que a PREX exija o cumprimento das regras estabelecidas 
nos editais, principalmente, quanto a prestação de contas. O não 
cumprimento enseja a aplicação das penalidades previstas nos editais, bem 
como na Portaria Normativa nº 05, de 31 de agosto de 2016. 
 
RECOMENDAÇÃO (241) 
 Recomenda-se que a PRPI adote mecanismos aptos a melhorar os 
controles internos tais como, manuais, termos de compromissos e checklist, 
no sentido de garantir que os coordenadores de projetos selecionados em 
editais entreguem os relatórios de forma completa e com documentos 
hábeis, bem como quaisquer outros documentos exigidos, sempre de acordo 
com os prazos definidos em edital.  É de suma importância que, em caso de 
não atendimento das exigências do edital no prazo certo, o coordenador seja 
notificado a devolver os recursos e, se não ocorrer a devolução, sejam 
adotadas formas de penalidade com o objetivo de ressarcimento ao erário. 
 Esta Auditoria também recomenda à PRPI que constitua os 
processos de prestação de contas, tão logo haja início a execução dos 
projetos. Ressalta-se que a prestação de contas é condição essencial para o 
encerramento da execução de um projeto, demonstrando os acontecimentos 
de forma inteligível, fácil e detalhada. A análise em tempo hábil dos 
projetos de pesquisa e extensão é extremamente relevante e visa verificar o 
correto andamento das atividades, de modo a sanar, o quanto antes, as 
deficiências que eventualmente tenham surgido. 
 Por fim, recomenda-se que a PRPI: 
 Encaminhe a esta auditoria documento que comprove que houve a 
análise de prestação de contas final dos processos 23098.026676.2016-62, 
23133.022400.2016-31, e 23133.022212.2016-14; 
 Insira o comprovante original de pagamento de GRU no processo 
23098.026675.2016-18, 
 Analise a prestação de contas do processo nº 23098.001388.2018-
67, e logo após, encaminhe o processo a PRAD para análise; 
 Insira no processo o comprovante de pagamento da GRU (Guia de 
Recolhimento da União) no valor de R$ 375,23; 
 Cobre, novamente, o relatório final do projeto do processo 
23098.026669.2016-61, e analise a prestação de contas do referido projeto.  
 É de bom tom que a PRPI exija o cumprimento das regras 
estabelecidas nos editais, principalmente, quanto a prestação de contas. O 
não cumprimento enseja a aplicação das penalidades previstas nos editais, 
bem como na Portaria Normativa nº 05, de 31 de agosto de 2016. 

Situação As recomendações 240 e 241 permanecem pendentes. 

Prazo para 
implementação 

29/08/2018 
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Justificativa 
recomendação não 
implementada 

Recomendação 240: A PREX está aguardando ajustes de prestação de 
contas financeiras e pagamento de GRU e boletos. 
Recomendação 241: A PRPI está aguardando análise de prestação de 
contas pela PRAD, bem como o pagamento de GRU. 

 
4.1.4 Relatório de Auditoria nº 04/2018 – Auditoria de Gestão Financeira – Acompanhamento 
da Execução da Obra do Campus Brasília 

 
Nº da ação no 
PAINT  

Ação nº 6.12 do PAINT/2017 

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. 
Prazo para 
implementação 

N/a. 

Justificativa 
recomendação não 
implementada 

N/a. 

*Essa auditoria não foi prevista no PAINT/2018, pois em dezembro de 2017 a obra já estava finalizada, só faltava sair 
a última medição, que ocorreu em janeiro de 2018. 
 
4.1.5 Relatório de Auditoria nº 05/2018 – Auditoria de Análise do Cumprimento dos 
Requisitos da Portaria Normativa Nº 01/2017 
Nº da ação no 
PAINT  

Ação nº 6.6 

Síntese da(s) 
Constatação(ões) 

CONSTATAÇÃO (242) 
Concessão de horas destinadas à pesquisa e inovação sem o registro na 
PRPI 
Constatou-se que os servidores da PREN e dos Campi Samambaia, 
Ceilândia, Gama, Planaltina, Riacho Fundo e Brasília começaram a usufruir 
da carga horária destinada à Pesquisa e Inovação antes do registro do 
projeto na PRPI. Dessa forma, verifica-se que esses setores não observaram 
o disposto no art. 7º, § 2º da Portaria Nº 01, de 07 de março de 2017. 
  

CONSTATAÇÃO (243) 
Concessão de horas superior ao previsto na Portaria Normativa Nº 
01/2017. 
Constatou-se que o Campus Gama concedeu à servidora de SIAPE Nº 
1801700 uma carga horária de 12 horas semanais para dedicação à pesquisa 
vinculada a pós-graduação lato sensu. No entanto, conforme preceitua o art. 
12, §2º da Portaria Normativa 01/2017, esse tipo de atividade pode ter no 
máximo 10 horas de dedicação semanal. 
 

Recomendação(ões) RECOMENDAÇÃO (242) 
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Quanto à regra estabelecida no art. 7º, § 2º da Portaria Normativa Nº 
01/2017, esta auditoria recomenda que a PRPI informe expressamente aos 
Campi acerca da obrigatoriedade do registro pela PRPI para a concessão de 
horas destinadas à pesquisa. No entanto, se essa Pró-Reitoria seguir o 
entendimento de que a concessão de horas destinadas à pesquisa deve ter 
validade a partir da assinatura do PAT pela chefia imediata, deve retificar 
a Portaria em questão, e publicizar essa informação. Salienta-se que as 
renovações/modificações da Portaria Normativa devem ser encaminhadas 
à Procuradoria Jurídica do IFB para emissão de parecer acerca de sua 
legalidade. 
RECOMENDAÇÃO (243) 
 Recomenda-se ao Campus Gama que verifique a quantidade de horas 
destinadas à pesquisa utilizadas indevidamente pela servidora, a fim de que 
essas horas sejam repostas ou restituídas ao erário.    
 Para mitigar a ocorrência de tal fato, esta auditoria sugere a adoção de 
checklist para a concessão de horas prevista na Portaria Normativa nº 
01/2017. Ressalta-se que é de suma importância que os Campi observem 
os requisitos contidos na Portaria Normativa em questão ou no normativo 
que venha a substituí-la. 

Situação As recomendações nº 242 e 243 permanecem pendentes. 
Prazo para 
implementação 

28/11/2018 

Justificativa 
recomendação não 
implementada 

 Recomendação 242: Não houve justificativa. 
Recomendação 243: Não houve justificativa. 

 
4.1.6 Relatório de Auditoria nº 06/2018 – Auditoria de Gestão Operacional – 
Acompanhamento da Execução dos Contratos de Prestação de Serviço Contínuo de Limpeza 
e Conservação e Prestação de Serviço de Vigilância  
Nº da ação no 
PAINT  

Ação nº 6.4 

Síntese da(s) 
Constatação(ões) 

CONSTATAÇÃO (244) 
Controle de frequência dos funcionários terceirizados realizado por meio 
de folha manual de ponto. 
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. 
 
CONSTATAÇÃO (245) 
Falta de dados atualizados dos contratos no SUAP. 
Constatou-se que, embora os contratos de prestação de serviços auditados 
estejam inseridos no SUAP, não há constante atualização dos dados no 
sistema. 
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CONSTATAÇÃO (246) 
Não cumprimento do disposto no artigo 7º do Decreto nº 2.271/97 
Constatou-se a ausência de observância pelo campus Recanto das Emas da 
previsão legal contida no artigo 7º do Decreto nº 2.271/97. 
 
CONSTATAÇÃO (247) 
Ausência do LTCAT - Laudo Técnico das Condições do Ambiente de 
Trabalho 
Constatou-se que nos processos administrativos não há o LTCAT, 
documento que deveria ser apresentado no momento da contratação das 
empresas de vigilância e limpeza. 
 
CONSTATAÇÃO (248) 
Constatou-se incompatibilidade entre as informações contidas nas planilhas 
do fiscal do contrato e os dias efetivamente trabalhados, conforme folha de 
ponto, gerando necessidade de verificação de ocorrência de pagamento 
indevido de vale-transporte e vale alimentação. Constatou-se, também, falta 
de comprovação de pagamento de vale transporte para os dias efetivamente 
trabalhados. 
 
CONSTATAÇÃO (249) 
Falta de itens no recebimento de uniformes pelos empregados da empresa 
contratada. 
Constatou-se desconformidade com especificação contratual para o 
recebimento de uniformes, conforme indicado nas tabelas 17, 18 e 19 desse 
relatório. 

Recomendação(ões) 

RECOMENDAÇÃO (244) 
Recomenda-se aos campi Samambaia (contrato n° 06/2016 e n° 02/2016), 
Brasília (contrato n° 03/2015), Planaltina (contratos n° 10/2016 e n° 
04/2014) e Recanto das Emas (contratos n° 02/2015 e n° 10/2016) que 
providenciem e comprovem a instalação de relógio de ponto, bem como 
sua utilização pelos funcionários terceirizados e o controle da frequência 
destes 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, recomenda-se que seja realizado um 
levantamento dos valores referentes ao relógio de ponto que foram pagos 
sem sua efetiva implantação e efetuem a glosa desses valores pagos 
indevidamente.  
 
RECOMENDAÇÃO (245) 
Recomenda-se aos campi Brasília (contratos nºs 06/2016 e 03/2015) e 
Planaltina (contrato n° 10/2016) que atualizem os dados no SUAP de forma 
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que seja possível acessar pelo sistema o extrato do contrato, termo de 
referência, publicações em diário oficial, aditivos, apostilamento, portaria 
de nomeação dos fiscais, cronograma, anexos (edital do pregão, garantias, 
etc). 
RECOMENDAÇÃO (246) 
Recomenda-se ao campus Recanto das Emas que cumpra 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 contrato de prestação de 
serviços. 
 
RECOMENDAÇÃO (247) 
Recomenda-se aos campi Brasília (contratos n° 03/2015 e n° 06/2016) e 
Samambaia (contratos n° 06/2016 e n° 02/2016) que apresentem os Laudos 
Técnicos das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT que foram 
solicitados às empresas de vigilância e limpeza. 
 
RECOMENDAÇÃO (248) 
Recomenda-se ao campus Samambaia (tabelas 11 e 12 do relatório 
06/2018) e campus Planaltina (tabela 14 e 15 do relatório 06/2018) que 
apresentem planilha que justifique a quantidade e o valor pago de vale 
transporte e vale alimentação para os contratos de vigilância e limpeza. 
Havendo irregularidade, recomenda-se a glosa dos valores pagos de forma 
indevida.  
 
RECOMENDAÇÃO (249) 
Recomenda-se aos campi Samambaia (tabela 17 do relatório 06/2018), 
Recanto das Emas (tabela 18 do relatório 06/2018) e Planaltina (tabela 19 
do relatório 06/2018) que apresentem o comprovante de recebimento dos 
itens dos uniformes faltantes. Havendo irregularidade, recomenda-se a 
glosa dos valores pagos pelos itens em questão. 

Situação 

As recomendações 244/CBRA, 244/CPLA, 245/CBRA, 245/CPLA, 
246/CREM, 247/CBRA, 248/CPLA, 249/CPLA, 249/CREM e 249/CSAM 
foram atendidas. 
As recomendações 244/CREM, 244/CSAM, 247/CSAM e 248/CSAM 
permanecem pendentes. 

Prazo para 
implementação 

27/11/2018 

Justificativa 
recomendação não 
implementada 

Recomendação 244/CREM: Não houve justificativa. 
Recomendação 244/CSAM: Não houve justificativa. 
Recomendação 247/CSAM: Não houve justificativa. 
Recomendação 248/CSAM: Não houve justificativa. 
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4.1.7 Relatório de Auditoria nº 007/2018 – Auditoria de 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 6.7 

Síntese da(s) 
Constatação(ões) 

CONSTATAÇÃO (250) 
Falha no envio dos Relatórios Mensais de Frequência 
Constatou-se que algumas coordenações dos Campi Estrutural, Brasília, 
São Sebastião, Gama, Taguatinga e Samambaia não têm enviado o 
Relatório Mensal de Frequência à Coordenação de Gestão de Pessoas para 
consolidação e encaminhamento à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
dentro do prazo regular. 
Em razão disso, a Coordenação de Gestão de Pessoas tem enviado Relatório 
Geral de Ocorrências incompleto à Pró-Reitoria 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 (251) 
Descumprimento dos prazos para envio do Relatório Geral de Ocorrência 
previstos no artigo 13 da Portaria Normativa/IFB nº 01/2015. 
Constatou-se que o prazo de 5 dias úteis para envio do Relatório Geral de 
Ocorrência não tem sido respeitado pelas Coordenações de Gestão de 
Pessoas dos campi Riacho Fundo, Brasília, São Sebastião, Gama, 
Taguatinga, Recanto das Emas, PRGP e PRAD. Destaca-se que geralmente 
o atraso acontece pela não observância do prazo de 2 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 
Memorando com a informação resumida da frequência, a medida cabível é 
a apuração da responsabilidade da chefia por meio de procedimento 
disciplinar. 
 
CONSTATAÇÃO (252) 
Servidores com débito de horas no período auditado 
Constatou-se que os servidores listados nas tabelas a seguir, lotados nos 
campi Riacho Fundo, São Sebastião, Recanto das Emas, bem como da Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas, Pró-Reitoria de Ensino e Pró-Reitoria de 
Administração, terminaram o período entre novembro de 2017 a abril de 
2018 com saldo negativo de horas.  
 
Tabela 1 - Campus Riacho Fundo 

Servidor (matrícula) Horas devidas após a análise 
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1884469 129:20 horas 

2067955 09:49 horas 

1126501 10:22 horas 

 
Tabela 2 - Campus São Sebastião 

Servidor (matrícula) Horas devidas após a análise 

1608715 25:14 horas 

2067068 20:00 horas 
2262106 73:00 horas 

 
Tabela 3 - Campus Recanto das Emas 

Servidor (matrícula) Horas devidas após a análise 

2067689 28:05 horas 

2226590 22:03 horas 
 
Tabela 4 - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Servidor (matrícula) Horas devidas após a análise 

1868739 13:26 horas 
 
Tabela 5 - Pró-Reitoria de Administração  

Servidor (matrícula) Horas devidas após a análise 

2404437 17:03 horas 
2343576 03:19 horas 

 
CONSTATAÇÃO (253) 
Saldo negativo de horas indicados para desconto em folha 
Constatou-se que alguns servidores listados na tabela a seguir solicitaram 
desconto em folha das horas devidas no período da auditoria. No entanto 
até o presente momento não houve comprovação do efetivo desconto em 
folha. 
 

Tabela 6 – Desconto em Folha 

 
Servidor 

(matrícula) 
Horas devidas para desconto 

em folha  
PREN 1187017 32:00 horas  

Campus São 
Sebastião 

2247881 14:58 horas 
2262106 12:00 horas 

 
CONSTATAÇÃO (254) 
SUAP não possibilita a chefia imediata a fazer anotações no sábado 
trabalhado para compensação de carga horária. 
 
CONSTATAÇÃO (255) 
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Constatou-se que de um universo de 54 servidores avaliados pela auditoria, 
11 ultrapassaram o limite de 2 (duas) horas por dia para compensação de 
carga horária, o que representa uma prática de 20,4% dos servidores. Dos 
11 servidores em desacordo com a regra, apenas 2 cumprem carga horária 
de 8h, os demais cumprem carga horaria de 6h ou carga horária 
flexibilizada. Segue tabela resumo: 
 

Total de servidores avaliados 54 

Servidores que cumprem 8h diárias 27 
50% do total de servidores 
avaliados 

Servidores que cumprem 6h diárias 27 
50% do total de servidores 
avaliados 

Servidores que ultrapassaram o 
limite de 2h/dia para compensação 
que cumprem carga horaria de 8 h 

2 
3,7% do total de servidores 
avaliados 

Servidores que ultrapassaram o 
limite de 2h/dia pra compensação 
que cumprem carga horaria de 6 h 

9 
16,7% do total de servidores 
avaliados 

 
CONSTATAÇÃO (256) 
 Constatou-se que atestados médicos com licença inferior a 5 dias 
não estão sendo apresentados à Gestão de Pessoas para inserção no sistema 
e estão sendo abonados pela chefia imediata. Há desinformação acerca dos 
abonos para o período de afastamento com atestado de comparecimento à 
consulta ou exame.   

Recomendação(ões) RECOMENDAÇÃO (250) 
Recomenda-se à Direção Geral dos Campi Estrutural, Brasília, São 
Sebastião, Gama, Taguatinga e Samambaia que orientem e fiscalizem as 
suas coordenações e diretorias no sentido de que é obrigatório o envio do 
Relatório Mensal de Frequência à Coordenação de Gestão de Pessoas e que 
se cumpra o prazo regulamentar. 
 
RECOMENDAÇÃO (251) 
Recomenda-se aos campi Riacho Fundo, Brasília, São Sebastião, Gama, 
Taguatinga e Recanto das Emas que orientem e fiscalizem a observância do 
prazo de 5 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 Pró-Reitoria 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 (252) 
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Recomenda-se aos Campi Riacho Fundo, São Sebastião, Recanto das Emas 
bem como à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Pró-Reitoria de 
Administração, que tomem as providências necessárias junto aos servidores 
constantes das tabelas 1 a 5 para que estes compensem as horas ou 
restituam em pecúnia o valor referente ao recesso de final de ano de 2017 
e/ou ao período de novembro de 2017 a abril de 2018. 
Tendo em vista a demora na reposição das horas referentes à Auditoria de 
Frequência dos anos de 2015, 2016 e 2017, será estabelecido um prazo 
máximo de 3 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 
3 meses, deverá ser realizado o desconto em folha dos valores 
correspondentes e a apuração da responsabilidade do servidor e da 
chefia imediata. 
 
RECOMENDAÇÃO (253) 
Recomenda-se a Direção Geral do Campus São Sebastião e a Pró-Reitoria 
de Ensino que comprovem o efetivo desconto em folha das horas devidas 
pelos servidores listados na tabela 6 deste relatório. 
 
RECOMENDAÇÃO (254) 
Recomenda-se à Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação 
que implemente modificações no SUAP para que o sistema possibilite 
anotações da chefia imediata sempre que o servidor registrar frequência aos 
sábados, de forma que fique claro, por escrito, que a chefia autorizou 
previamente o trabalho naquele dia. 
 
RECOMENDAÇÃO (255) 
Recomenda-se a todos os Campi e Reitoria que orientem e fiscalizem suas 
coordenações e diretorias no cumprimento da jornada de trabalho do 
servidor de forma que seja respeitado o limite de 2 (duas) horas por dia de 
trabalho excedente de forma que seja cumprido o manual de frequência dos 
servidores em especial o item que esclarece acerca da compensação de 
carga horária. 
 
RECOMENDAÇÃO (256) 
Recomenda-se a todos os Campi e Reitoria que orientem e fiscalizem suas 
coordenações e diretorias acerca da ausência de servidor justificada com 
atestado de comparecimento a consulta ou exame da forma como está 
explícito no Manual do Servidor do IFB:  
1) Atestados para afastamento de servidor inferior a 5 dias devem ser 
apresentados na Coordenação de Gestão de Pessoas para inserção no 
sistema; 
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2) O atestado de comparecimento a consulta ou exame abonará 4 horas da 
jornada de trabalho. Os servidores que cumprem jornada de 6 horas quando 
apresentarem atestado de comparecimento a consulta ou exame devem 
retornar ao Instituto para cumprir/compensar o restante da jornada 
remanescente.  
O Atestado de comparecimento a consulta ou exame não é adequado para 
a chefia imediata abonar um dia inteiro de trabalho. 

Prazo para 
implementação 

16/03/2019 

Situação As recomendações se encontram dentro do prazo para implementação. 
 
4.1.8 Relatório de Auditoria nº 008/2018 – Auditoria de Cumprimento da Carga Horária e 
Sobreposição de Horário na EAD 
Nº da ação no 
PAINT  

Ação nº 6.8 

Síntese da(s) 
Constatação(ões) 

CONSTATAÇÃO (257)   
Interessados: DEaD e campi  Recanto das Emas, São Sebastião, Samambaia 
e Gama 
Incompatibilidade da carga horária de trabalho dos servidores efetivos do 
IFB (técnico-administrativos e docentes) que estão, concomitantemente, 
desenvolvendo atividades junto à oferta de cursos na modalidade 
Educação à Distância 
Após o cotejamento dos registros de frequência dos servidores do IFB (PIT 
ou registro no SUAP) com o controle de frequência dos servidores bolsistas 
da EAD, constatou-se a realização de sobreposição de horas trabalhadas, 
conforme tabela a seguir: 
 
Reitoria 
Tabela b.1 

Servidor de 
SIAPE nº 

Sobreposição Total 

1848970 
Sobreposição de carga horária nos dias 22/05 
(1h39min) e 25/06/2018 (2h39min) 

4h 18min 

 
Ceilândia  
Tabela b.2 

Servidor de 
SIAPE nº 

Sobreposição Total 

1839296 
Sobreposição de carga horária de 2h22min no 
dia 25/04. 

2h 22min 

  Também, foi verificado que há muitos docentes que não estão 
cumprindo fielmente os dias e horários estabelecidos em seus Planos 
Individuais de Trabalho – PIT. Dessa forma, não foi possível averiguar com 
afinco a incompatibilidade da carga horária de trabalho desses docentes que 
prestam serviço junto à EAD. Acerca desse fato, destaca-se que os 
servidores listados na tabela abaixo não encaminharam comprovantes 
acerca de suas justificativas. Dessa forma, esta equipe de auditoria não 
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conseguiu verificar a não ocorrência de sobreposição dos seguintes 
servidores-docentes do IFB: 
 
Tabela b.3 
Servidor de 
SIAPE nº Campus Sobreposição 

1712427 
Recanto 

das Emas 

Sobreposição de horário nos dias 11/04 (47 min), 
09/05 (1h), 16/05 (1h35min), 23/05 (2h), 11/06 
(29min), 20/06 (2h), 27/06 (35min), totalizando 
8h26min de sobreposição 

2379343 
São 

Sebastião 

Sobreposição de horário nos dias: 03/04 (≅ 
3h10min); 05/04 (≅ 4h); 12/04 (≅ 3h29min); 19/04 
(≅ 1h12min); 24/04 (≅ 3h36min); 27/04 (≅ 4h); 
03/05 (≅ 1h56min); 04/05 (≅ 2h); 10/05 (≅ 
1h51min); 11/05 (≅ 4h); 15/05 (≅ 3h); 18/05 (≅ 
3h); 22/05 (≅ 1h25min); 24/05 (≅ 2h53min); 28/05 
(≅ 2h); 29/05 (≅ 4h), totalizando ≅ 45h32min de 
sobreposição 

1956917 Samambaia 

Sobreposição de horário nos dias: 12/04 (≅ 3h); 
18/04 (≅ 1h30min); 19/04 (≅ 1h40min); 24/04 (≅ 
3h) 16/05 (≅ 3h); 19/06 (≅ 4h); 20/06 (≅ 2h), 
totalizando 18h10min de sobreposição. 

1668100 Gama 

Sobreposição de horário nos dias: 19/04 
(13h40min); 16/04 (1h40min); 10/05 (1h40min); 
15/05 (50min); 17/05 (1h20min); 24/05 (1h40min); 
29/05 (50min); 31/05 (1h40min); 07/06 (1h40min); 
27/06 (1h40min), totalizando 14h40min de 
sobreposição 

 
CONSTATAÇÃO (258)  
Interessado: DEaD 
Desempenho de atividades na EAD durante o período de 
afastamento/licença das atividades regulares no IFB.  
Constatou-se que os servidores listados na tabela abaixo desempenharam 
atividades como bolsistas na EAD durante o período que estavam afastados 
ou de licença das suas atividades regulares no IFB. Acerca desse fato, é 
importante destacar que tais servidores descumpriram o acordado no Termo 
de Compromisso de Atividades da EAD.  
Tabela D 

Servidor de  
SIAPE Nº 

Afastamento 

1848970 
No mês de abril de 2018 o servidor estava de licença capacitação, 
mas continuou desempenhando atividades como bolsista na EAD.  

2226521 
Nos dias 04, 16,17 e 18/05 o servidor estava de licença para 
tratamento de saúde, no entanto, continuou em exercício como 
bolsista na EAD 

1956917 

A servidora estava afastada com ônus para participar em 
programa de treinamento (Cursos, Conferências, Congressos, 
Encontros e Seminários), no País no período de 06/06 a 
18/06/2018. No entanto prestou  serviços na EAD nos dias 08, 12 
e 15/06. 
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CONSTATAÇÃO (259)  
Interessado: Campus Taguatinga 
Servidor ultrapassou jornada de trabalho máxima permitida por lei para 
compensação de horário de trabalho, em virtude do serviço prestado à 
EAD. 
Conforme anotações da chefia imediata do servidor de SIAPE nº 2085729, 
lotado no Campus Taguatinga, contatou-se o servidor em questão não 
cumpriu corriqueiramente a carga horária de 8h diárias no IFB, pois estava 
desenvolvendo atividades de Coordenador Adjunto na EAD. E, para 
compensar essa carga-horária diária faltante, o servidor laborou por 
diversas vezes além da jornada máxima permitida por lei, 10h diárias. 
 

Recomendação(ões) RECOMENDAÇÃO (257) 
 Recomenda-se à Diretoria de Educação a Distância que tome as 
providências necessárias junto aos servidores constantes das tabelas b.1 a 
b.2 para restituírem o valor recebido indevidamente das horas de 
trabalho consideradas como sobreposição.  
Recomenda-se, ainda em função das sobreposições e incompatibilidades 
de horários detectadas:  
a)  Que os Campi Recanto das Emas, São Sebastião, Samambaia e 
Gama verifique a veracidade das informações prestadas por seus servidores 
acerca das sobreposições listadas na tabela abaixo. Ressalta-se que as 
justificativas mencionadas por esses servidores foram apresentadas no item 
5.2.1 - Fato 1 – MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA – do presente 
relatório.  
 

Servidor de 
SIAPE nº 

Campus Sobreposição 

1712427 Recanto das Emas 8h26min de sobreposição 
2379343 São Sebastião ≅ 45h32min de sobreposição 
1956917 Samambaia 18h10min de sobreposição. 
1668100 Gama 14h40min de sobreposição 

 
b)  Visando coibir a sobreposição de horas dos servidores docentes do 
IFB, recomenda-se que a DEaD solicite cópia do PIT (Plano Individual de 
Trabalho) dos docentes para que os Coordenadores Adjuntos possam 
verificar se as atividades desenvolvidas na EAD estão compatíveis com a 
carga horária do trabalho do servidor efetivo do IFB. Acerca desse fato, é 
importante destacar que quando houver mudança no PIT, esta alteração 
deve ser informada à DEaD. 
 
RECOMENDAÇÃO (258) 
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Recomenda-se que a DEAD tome as providências necessárias junto aos 
servidores constantes na tabela acima para que haja a reposição de horas ou 
a devolução dos valores recebidos durante o período em que esses 
servidores gozavam de licença ou afastamentos, conforme previsto no item 
2 do Termo de Compromisso de Atividades da EAD. 

2 A não formalização do afastamento, se detectado a posteriori, 
acarretará na devolução dos valores recebidos pelo bolsista durante o 
período concomitante. 
 

RECOMENDAÇÃO (259) 
 Recomenda-se que Campus Taguatinga oriente formalmente o servidor de 
SIAPE nº 2085729, bem como a chefia imediata do referido servidor, 
acerca da impossibilidade de ultrapassar a jornada de horário máxima 
permitida por lei para dedicar-se ao serviço na EAD. 
 

Prazo para 
implementação 

20/03/2019 

Situação As recomendações se encontram dentro do prazo para implementação. 
 
4.1.9 Relatório de Auditoria nº 009/2018 – Auditoria de Análise do PIT e RIT dos docentes 
Nº da ação no 
PAINT  

Ação nº 6.9 

Síntese da(s) 
Constatação(ões) 

CONSTATAÇÃO (260)  
Ausência de publicação dos Relatórios Individuais de Trabalho 
Constatou-se que os campi do IFB não encaminham para publicação os 
Relatórios Individuais de Trabalho dos docentes em atividade, contrariando 
a determinação do artigo 20 da Portaria nº 17/2016-Setec/MEC. 
 
CONSTATAÇÃO (261) 
PITs e RITs não entregues, não homologados ou homologados 
desrespeitando o limite de horas previsto na Resolução nº 05/2016-
CS/IFB 
Esta equipe de auditoria constatou fragilidade nos mecanismos de controle 
quanto ao cumprimento das regras da Resolução nº 05/2016-CS/IFB, tendo 
em vista que durante um ou mais semestres se observou a existência de 
docentes que não apresentaram o PIT e o RIT. Também há docentes que 
apresentaram PITs e RITs em desacordo com a resolução mencionada, os 
quais deixaram de ser homologados em alguns casos e foram homologados 
em outro, em que pese sua irregularidade. Por ser situação recorrente em 
todo o Instituto, a recomendação a seguir será estendida a todos os campi 
do IFB. 
 
CONSTATAÇÃO (262) 
Ausência de comprovação no RIT das atividades de Apoio ao Ensino e 
Pesquisa, Inovação, Extensão e Formação Continuada 
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Esta equipe de auditoria constatou fragilidade nos mecanismos de controle 
quanto ao cumprimento das regras da Resolução nº 05/2016-CS/IFB, tendo 
em vista que grande parte dos docentes sorteados para a presente auditoria 
não apresentaram comprovação das atividades de Apoio ao Ensino e 
Pesquisa, Inovação, Extensão e Formação Continuada, contrariando 
disposição do art. 2º da mencionada resolução. Por ser situação recorrente 
em todo o Instituto, a recomendação a seguir será estendida a todos os 
campi do IFB. 
 

Recomendação(ões) RECOMENDAÇÃO (260) 
Recomenda-se a todos os campi do Instituto Federal de Brasília que 
encaminhem semestralmente os Relatórios Individuais de Trabalho dos 
docentes à Diretoria de Comunicação Social para publicação no sítio oficial 
do IFB na internet.   
 
RECOMENDAÇÃO (261) 
Recomenda-se aos campi do IFB que comuniquem e orientem 
semestralmente seus docentes no sentido de que poderá ser instaurado 
procedimento administrativo disciplinar e/ou aplicado o corte da 
remuneração do docente pelo tempo cuja frequência não tenha sido 
comprovada nos termos da Resolução nº 05/2016-CS/IFB, caso os Planos 
e Relatórios Individuais de Trabalho (PITs e RITs) não sejam apresentados 
dentro do prazo, não respeitem os limites de horas por atividade ou não 
sejam homologados. 
 
RECOMENDAÇÃO (262) 
Recomenda-se aos campi do IFB que comuniquem e orientem 
semestralmente seus docentes no sentido de que não serão homologados os 
Relatórios Individuais de Trabalho (RITs) que não comprovem as 
atividades de Apoio ao Ensino (AE) e Pesquisa, Inovação, Extensão e 
Formação Continuada (PIEF), o que poderá gerar sanções aos docentes por 
procedimento administrativo disciplinar e/ou corte da respectiva 
remuneração. Entende-se que a comprovação de PIEF pode ser feito por 
meio da comprovação do registro e homologação do respectivo projeto 
junto à Pró-Reitoria interessada. Por sua vez, a comprovação de Apoio ao 
Ensino pode ser feita mediante apresentação de atas ou súmulas de 
reuniões, portarias de nomeação em comissões, lista de atendimento a 
alunos, entre outros documentos gerados em consequência das atividades 
realizadas. 
 

Prazo para 
implementação 

20/03/2019 

Situação As recomendações se encontram dentro do prazo para implementação. 



 

31 
 

 
4.1.10 Relatório de Auditoria nº 10/2018 – Auditoria de Gestão de Pessoas – Admissão de 
Pessoal 
Nº da ação no 
PAINT  

Ação nº 6.11 

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

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

Situação Não foram exaradas recomendações. 
Prazo para 
implementação 

N/a. 

Justificativa 
recomendação não 
implementada 

N/a. 

 
4.1.11 Relatório de Auditoria nº 11/2018 – Auditoria de Retribuição por Titulação 
Nº da ação no 
PAINT  

Ação nº 6.12 

Constatações 

CONSTATAÇÃO (263) 
Contatou-se que a Portaria possui informação não condizente com o 
requerimento do docente. 

Recomendações 

RECOMENDAÇÃO (263) 
 Recomenda-se que a PRGP retifique a Portaria n° 2072, de 30 de agosto 
de 2017, que concede RSC ao servidor SIAPE 1957389.  
Onde está escrito “MESTRE”, corrigir para “DOUTOR”. 

Situação Não foram exaradas recomendações. 
Prazo para 
implementação 

27/03/2019 

Justificativa 
recomendação não 
implementada 

As recomendações se encontram dentro do prazo para implementação. 

 
4.1.12 Acumulação ilegal de cargos 
Nº da ação no 
PAINT  

Ação nº 6.5 

Síntese da(s) 
Constatação(ões) 

Não foram exaradas constatações ou recomendações. 

Recomendação(ões) Não foram exaradas constatações ou recomendações. 
Situação Não foram exaradas recomendações. 
Prazo para 
implementação 

N/a. 

Justificativa 
recomendação não 
implementada 

N/a. 
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4.1.13 Auditoria de Acompanhamento da Execução do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
e Emprego - PRONATEC 
Nº da ação no 
PAINT  

Ação nº 6.10 

Síntese da(s) 
Constatação(ões) 

Não foram exaradas constatações ou recomendações. 

Recomendação(ões) Não foram exaradas constatações ou recomendações. 
Situação Não foram exaradas recomendações. 
Prazo para 
implementação 

N/a. 

Justificativa 
recomendação não 
implementada 

N/a. 

 
 
5. TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES 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 2018, 
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).  
 
5.1.1 Recomendação nº 169946 

Nº do Relatório 201413186 

Texto da  
Recomendação 

Adotar medidas administrativas para ressarcir o superfaturamento pelo 
pagamento por serviços não executados/fornecidos no valor de 
R$ 1.152.622,70 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

Segue, em anexo, os 10 comprovantes de pagamentos efetuados pela 
empresa Engemil, conforme acordo firmado entre as partes, a última parcela 
foi confirmada no mês de outubro. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 
Ressarcimento de R$ 1.152.622,70 realizado. 

 
5.1.2 Recomendação nº 171961 

Nº do Relatório 201700867 

Texto da  
Recomendação 

Instituir rotina no sentido de solicitar - quando da entrega da 
documentação para a posse - que os servidores apresentem comprovação 
de desligamento de seu(s) vínculo(s) empregatícios anterior(es), de forma 
a respaldar a já solicitada Declaração de Acumulação de Cargos, 
Empregos, Funções e Proventos. 
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Última 
Manifestação 

do Gestor 

A rotina já foi implementada. Dentre o rol de documentos entregues no ato 
da posse consta a comprovação de desligamento de vínculo empregatício, 
caso exista. Anexamos os documentos comprobatórios. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 
Rotina estabelecida conforme documentação apresentada. 

 
5.1.3 Recomendação nº 171965 

Nº do Relatório  201700867 

Texto da  
Recomendação 

Definir, no âmbito do Instituto, quais dos indicadores atualmente 
monitorados (indicadores do TCU, TAM, PDI e outros) terão seus 
resultados utilizados para subsidiar o planejamento da instituição e a tomada 
de decisões estratégicas, selecionando aqueles que não apresentem falhas 
na apuração. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

O Plano de Desenvolvimento Institucional do IFB 2014-2018 possui 
vigência até maio de 2019. Atualmente os indicadores contemplados no 
Plano e que são utilizados para subsidiar o planejamento da instituição e a 
tomada de decisões estratégicas são: - Número de Campus ofertando Ensino 
Médio Integrado - por ano - Número de Campus ofertando PROEJA - por 
ano - Número de eventos em articulação ao mundo do trabalho por Campus 
- Percentual de alunos matriculados licenciatura por campus - Percentual de 
alunos matriculados PROEJA por campus - Percentual de alunos 
matriculados técnico de nível médio por campus - Índice de projetos e 
programas articulados com ensino, pesquisa e extensão - Número de editais 
conjuntos ensino, pesquisa e extensão - Número de seminários, feiras, 
fóruns e congressos articulados com ensino, pesquisa e extensão - Índice de 
participação da comunidade escolar nas políticas educacionais do Campus 
- Percentual de docentes com formação pedagógica - Percentual de doutores 
em função dos docentes em efetivo exercício - Número de parcerias de 
estágio vigentes - Número de parcerias internacionais vigentes - Número de 
parcerias nacionais vigentes - Número de parcerias regionais vigentes - 
Número de eventos interinstitucionais promovidos por ano - Número 
conferências de avaliação do PDI - Número de eventos relacionados à 
Gestão Democrática - Eventos externos de divulgação - Número de 
conselhos gestores implantados com minimamente quatro reuniões 
ordinárias anuais - Percentual de aumento do nº candidatos inscritos nos 
processos seletivos em relação ao ano anterior - Percentual de alunos FIC 
para Técnicos - Percentual de alunos cursos técnicos para nível superior - 
Percentual de alunos Nível Superior para Pós Graduação - Índice de eficácia 
- concluinte em função do nº de vagas ofertadas por turma - Percentual de 
alunos evadidos - Percentual de alunos retidos - Índice de exame periódico 
regularizado por ano - Índice de execução do orçamento com capacitação - 
Índice de participação de servidores em eventos de capacitação - Índice de 
qualificação dos servidores no ano (Docente) - Índice de qualificação dos 
servidores no ano (TAE) - Percentual de elaboração do plano - Percentual 
de execução do plano - Índice de execução do orçamento de Assistência ao 
Educando - Índice de execução do orçamento do NAPNE - Percentual de 
Campus com cabeamento estruturado implantado - Percentual de Campus 
com link de internet ativado - Percentual de processos administrativos e 
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acadêmicos informatizados - Relação Candidato/Vaga - Relação 
Ingressos/Aluno - Relação Concluintes/Aluno - Índice de Eficiência 
Acadêmica - Concluintes - Índice de Retenção do Fluxo Escolar - Relação 
de Alunos/Docente em Tempo Integral - Gastos Correntes por Aluno - 
Percentual de Gastos com Pessoal - Percentual de Gastos com outros 
Custeios - Percentual de Gastos com Investimentos - Número de Alunos 
Matriculados por Renda per Capita Familiar - Índice de Titulação do Corpo 
Docente Ressalta-se que o PDI 2019-2023 do IFB está em fase de 
elaboração, com previsão de encerramento em fevereiro de 2019. Assim, os 
indicadores acima mencionados e seus resultados são importantes subsídios 
para o planejamento da instituição para os próximos e anos e para a tomada 
de decisões estratégicas nas 11 unidades (Reitoria e Campi). 

Último 
Posicionamento 

da CGU 

Em atendimento à recomendação foi apresentada uma relação com 52 
indicadores, contemplados no Plano de Desenvolvimento Institucional do 
IFB 2014-2018, cuja vigência é maio de 2019 e que são utilizados para 
subsidiar o planejamento da instituição e a tomada de decisões estratégicas. 
Entretanto, da relação apresentada, observou-se que 40 daqueles 
indicadores realmente encontram-se no referido PDI. Os doze restantes não 
constam no PDI e referem-se àqueles definidos por meio do Acórdão TCU 
nº. 2.267/2005, de 12/12/2005 - indicadores de desempenho operacional 
para aferição anual da atuação das Instituições Federais de Educação 
Tecnológica, cujos resultados desses indicadores já constam da Plataforma 
Nilo Peçanha, do Ministério da Educação. São eles: - Relação 
Candidato/Vaga - Relação Ingressos/Aluno - Relação Concluintes/Aluno - 
Índice de Eficiência Acadêmica - Concluintes - Índice de Retenção do 
Fluxo Escolar - Relação de Alunos/Docente em Tempo Integral - Gastos 
Correntes por Aluno - Percentual de Gastos com Pessoal - Percentual de 
Gastos com outros Custeios - Percentual de Gastos com Investimentos - 
Número de Alunos Matriculados por Renda per Capita Familiar - Índice de 
Titulação do Corpo Docente. 

 
 
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 2018. 
 
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 

do Gestor 

Informamos que este instituto vem adotando todos os procedimentos 
necessários à tais regularizações, no entanto, ainda não conseguimos 
concluir em decorrência de fatores alheios às nossas competências. 
Esclarecemos que para a conclusão dos processos de registro dos bens 
imóveis junto à SPU, o IFB depende de alguns documentos que são 
emitidos exclusivamente por órgãos do Governo do Distrito Federal-GDF, 
a exemplo do termo de doação dos terrenos onde foram construídas as 
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unidades do IFB, que é pré-requisito para o desembaraço de todo o restante 
da documentação necessária. Apenas o campus Gama possui tal 
documento. Assim solicitamos prorrogação de 12 meses. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 

Dada a apresentação do ofício que demonstra as tratativas do Instituto com 
a SPU e a delonga deste órgão em se manifestar, prorroga-se o prazo. 

 
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 

Diante da negativa do ministério do trabalho, o IFB buscou alternativas 
para a realização do laudo ambiental para fins de pagamento de adicionais 
de insalubridade. O campus Ceilândia que hoje conta com professores da 
área e um curso técnico em segurança do trabalho se dispôs a realizar os 
trabalhos. 
Conforme e-mail anexo, a equipe da professora Conceição Cardoso, 
juntamente com alunos do curso técnico em segurança do trabalho, está 
elaborando o TCAT de todos os campi do IFB que se fazem necessários. 
Para esse ano serão finalizados os campi Gama, Samambaia e Taguatinga. 
Para o ano que vem estão previstos os campi Estrutural e Planaltina. 
Solicitamos que o prazo seja estendido até o fim de 2018 visto que os 
trabalhos são muito demorados e exigem muitos detalhes. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 

Concede-se prazo de 180 dias. A recomendação se alastra desde o 
exercício de 2011, reiteramos o seu cumprimento dentro do prazo 
concedido. 

 
5.2.3 Recomendação 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 

Devido a demanda de serviços nos últimos meses, solicito prorrogação do 
prazo para concluir os processos de pagamento indevido de assistência 
pré-escolar dos servidores: matrícula SIAPE nº **011**, 
**679**,**458**,**584**. 
Em relação ao processo de devolução do valor de R$ 3.429,50 da servidora 
matrícula SIAPE nº **081**, segue comprovante dos débitos realizados 
na folha da servidora. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 
Concede-se prazo de 90 dias. 

 



 

36 
 

5.2.4 Recomendação nº 141218 
Nº do Relatório 201405747 

Texto da  
Recomendação 

Desenvolver e implementar sistema de informação, padronizado para 
utilização em todos os Campus, 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 

Informamos que o Sistema de Gestão Acadêmica continua a ser 
desenvolvido. Ao longo de 2017, funcionalidades/sistemas que 
impactavam a vida acadêmica dos alunos foram iniciadas (os), tais como 
ajustes do histórico escolar, status de concluído e Portal do Estudante 
(primeira etapa concluída). Além disso, toda a parte de manutenção do 
sistema também é feito por quem o desenvolve. Vale ressaltar que a 
Diretoria de Tecnologia da Informação atende a todo o IFB e não apenas 
aos sistemas do Ensino- que englobam Sistema de Gestão do Processo 
Seletivo (SGPS), Sistema de Processo Seletivo- candidato (SPS), Sistema 
de Gestão da Assistência ao Educando (SIGAE), Portal do Estudante (PE) 
e Sistema de Gestão Acadêmica (SGA). O desenvolvimento da 
funcionalidade que controle e disponibiliza a carga-horária, dias e locais 
de atendimento já foi mapeada pela comunidade acadêmica, contudo, 
ainda não foi desenvolvida. Reiteramos o compromisso no 
desenvolvimento da funcionalidade tão logo seja possível, tendo em vista 
o número de servidores e a alta demanda de desenvolvimento de sistemas 
e funcionalidades para todo o IFB. Enquanto esta funcionalidade não for 
desenvolvida no SGA, foi acordado no Fórum de Diretores de Ensino, na 
reunião de 19/02/2018, que todos os horários, locais, dias, atividades de 
pesquisa, extensão e atendimento ao aluno dos docentes serão 
disponibilizados na internet de forma padronizada a partir de abril do 
corrente ano.  

Último 
Posicionamento 

da CGU 

Prorroga-se o prazo dada a justificativa do Instituto e devido as medidas 
paliativas apresentadas como a apresentação dos Planos Individuais de 
Trabalho Docente no site do IFB. 

 
5.2.5 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 

Para o desenvolvimento do SIPEX está sendo utilizada a metodologia do 
desenvolvimento ágil no qual, após definido o escopo, são realizadas 
entregas (sprints) a cada quatro semanas. Considerando que a entrega do 
primeiro sprint ocorreu em 10 de março de 2017 e, que serão necessários 
12 módulos para o desenvolvimento completo do sistema, solicitamos a 
prorrogação do prazo para atendimento da recomendação para 15 de 
dezembro de 2018. Ressaltamos que o sistema já será utilizado neste ano, 
porém sem ter todas as funcionalidades disponibilizadas. Paralelamente, a 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura tem realizado o acompanhamento via 
google drive. Em anexo, encaminhamos os seguintes documentos 1- 
Escopo do SIPEX, 2 - Mapa de desenvolvimento do SIPEX, 3 - 
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mapeamento do processo, 4 - exemplo de tela de comunicação entre 
demandante e desenvolvedor e telas com a linha do tempo contendo o que 
foi apresentado em cada reunião. Vale ressaltar que trata-se de um sistema 
e desta forma durante o seu desenvolvimento e reunião com as áreas 
técnicas surgem novas demandas, como remodelamento do sistema ou 
novas demandas a serem incorporadas a esse. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 

O Instituto está envidando esforços para a implementação do Sistema. 
Dessa forma, prorroga-se o prazo para a implementação do sistema até o 
final do exercício. 

 
5.2.6 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 

Todos os imóveis do IFB foram cadastrados no SPIunet, status: em 
processo de incorporação. O IFB concentrou todos os esforços na 
regularização da documentação dos terrenos do IFB, no entanto ainda não 
foi possível por depender de órgãos externos, exceto para o Campus 
Gama. Ressaltamos que após consulta à área técnica do Mec e diversas 
outras, não é possível realizar o inventário de bens imóveis sem a 
regularização da documentação. O Campus Gama, por possuir 
documentação, realizou o inventário de bens imóveis em 2016, que segue 
em anexo. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 

Concede-se novo prazo de 180 dias para o cumprimento da recomendação. 
Caso não haja cumprimento integral, apresentar evidências das tratativas 
feitas com os órgãos externos. 

 
5.2.7 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 tenham 
pendências, tentar solucioná-las para aprovação pelo corpo de bombeiros. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

Encaminhamos, em anexo, documento informando a situação da 
aprovação dos projetos junto ao CBM-DF de cada Campus. Desta 
maneira, solicitamos a prorrogação por mais 180 dias. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 

Dadas as justificativas do Instituto, prorroga-se o prazo em 180 dias. 
Salienta-se que o Instituto deve apresentar na próxima manifestação as 
medidas tomadas por campus para aprovação dos projetos no corpo de 
bombeiros. 

 
5.2.8 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. 
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Última 
Manifestação 

do Gestor 

Solicitamos a prorrogação de prazo por mais 90 dias, para concluirmos o 
material. Segue, em anexo, o material elaborado que se encontra em fase 
de conclusão. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 

Normatização das rotinas relacionadas à gestão imobiliária no IFB está 
avançada. Concede-se prazo adicional de 30 dias para finalização. 

 
5.2.9 Recomendação nº 169944 

Nº do Relatório 201413186 
Texto da  

Recomendação 
Apurar a responsabilidade acerca da elaboração de um projeto básico 
deficiente. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

Foi instaurada comissão para apuração de responsabilidade, conforme 
portaria em anexo. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 
Solicita-se o posicionamento do gestor, dado o decurso do prazo. 

 
5.2.10 Recomendação nº 169945 

Nº do Relatório 201413186 
Texto da  

Recomendação 
Apurar a responsabilidade pela fiscalização deficiente da obra 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

Encaminho relatório com andamento do Processo Administrativo 
Disciplinar. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 
Apresentar o resultado do processo administrativo instaurado. 

 
5.2.11 Recomendação nº 171957 

Nº do Relatório 201700867 

Texto da  
Recomendação 

Revogar as Portarias de concessão de flexibilização de jornada de trabalho 
nos setores para os quais não fique demonstrado, pelo estudo realizado, o 
preenchimento dos requisitos impostos pelo Decreto 1.590/95. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

Segue anexo portaria que constitui comissão para estudos dos setores com 
jornada ampliada, bem como o estudo feito pela comissão. 
Após análise dos estudos apresentados, restou claro que não é necessário 
revogar as portarias de concessão de flexibilização de jornada de trabalho. 
Em suma, os setores que já estavam autorizados permaneceram após 
aprovação por parte dos estudos da comissão. 
A comissão continua trabalhando para atualizar as portarias com base nos 
resultados obtidos com os estudos. 
O processo completo está à disposição caso necessário. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 

O Gestor informou a constituição de comissão de flexibilização e 
disponibilizou o Relatório através do qual fundamenta a concessão de 
jornada de trabalho flexibilizada para 30 horas semanais. O Relatório de 
Análise da Comissão de Flexibilização apresentado informa que foi feito 
um levantamento das atividades exclusivas de atendimento ao público e 
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foi feito uma estimativa do número desses atendimentos realizados em 
cada campus e por cada uma das coordenações. Fundamentado na 
existência desses atendimentos, considerando que a atividade letiva 
envolve 3 turnos, matutino, vespertino e noturno, a Comissão entendeu 
como necessário atendimento ininterrupto por mais de 12h, condição 
necessária para atender aos ditames do Decreto 1590, de forma que o 
gestor entendeu ser razoável a concessão do benefício da flexibilização da 
jornada de trabalho para as Coordenações em pauta. Entretanto, uma 
análise mais acurada dos dados apresentados no Relatório da Comissão de 
Flexibilização evidencia ausência de fundamento para a autorização 
generalizada da Flexibilização da jornada de trabalho para todos os 
servidores das Coordenações em pauta. Considerando haver 170 dias úteis 
no período de 2/1/2017 a 32/8/2017, informado pelo gestor, a primeira 
tabela do Relatório, referente à Coordenação de Assistência Estudantil nos 
Campi, pode ser resumida da seguinte forma: Campus Média de 
Atendimento por servidor por dia Brasília 0,9 Ceilândia 0,5 Estrutural 4,3 
Gama 0,5 Riacho Fundo 4,2 Samambaia 6,5 Taguatinga 1,3 Taguatinga 
Centro 0,1 Todos os campi 2,3 Isso significa que, no campus de 
Taguatinga Centro, por exemplo, a média de atendimentos da 
Coordenação de Assistência Estudantil é de um atendimento por servidor 
a cada 10 dias úteis e a média de atendimentos dessa Coordenação, 
considerando todos os campi, é de cerca de 2 atendimentos por servidor a 
cada dia. Esse dado não fundamenta a exigência de turnos contínuos de 12 
ou mais horas de atendimento a público. Esse dado, por si só, torna 
razoável supor que existem outras atividades da Coordenação de 
Assistência Estudantil que não são de atendimento ao público, de forma 
que pode não haver necessidade de atendimento contínuo por parte de 
todos os servidores, em turnos de 12 ou mais horas, condição para a 
autorização generalizada de flexibilização da jornada de trabalho para 
todos os servidores da coordenação. Esse mesmo cálculo, aplicado à tabela 
relativa à Coordenação Geral de Ensino a partir da última linha da tabela, 
total por campus, indica médias de menos de um atendimento por servidor 
a cada 10 dias para o campus de Brasília e um atendimento por servidor a 
cada 2 dias para o campus de Planaltina. Assim, esse estudo a partir da 
metodologia apresentada, com os dados obtidos, não fundamenta a 
concessão da flexibilização da jornada de trabalho a todos os servidores 
das Coordenações em Pauta. A flexibilização da jornada de trabalho para 
30 horas semanais é uma exceção à regra geral de jornada de trabalho de 
40 horas semanais que só pode ser considerada quando a atividade exigir 
atendimento ao público contínuo em turnos de 12 horas ou mais ou 
trabalho noturno, após às 21:00h, e mesmo que essa condição esteja 
presente em uma dada coordenação, a flexibilização só deve ser autorizada 
para aqueles funcionários que fizerem parte desses turnos exigidos pela 
atividade. Portanto, com base nos dados apresentados no Relatório de 
Análise da Comissão de Flexibilização, considera-se necessário a 
implementação da presente recomendação. 

 
5.2.12 Recomendação nº 171958 

Nº do Relatório 201700867 
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Texto da  
Recomendação 

Finalizar - em 90 dias - estudo que delimita os setores do IFB nos quais 
pode ser admitida a flexibilização da jornada de trabalho, detalhando a 
natureza das atividades desenvolvidas em cada setor que justifiquem a 
concessão da jornada de 30 horas e contendo o levantamento dos 
atendimentos realizados nesses setores, a fim de compatibilizar o número 
de servidores beneficiados com a efetiva demanda pelos serviços 
prestados. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

Segue anexo o estudo feito pela comissão. 
O arquivo contém o relatório final dos estudos bem como parecer por parte 
da comissão. 
O processo completo está à disposição caso necessário. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 

O Relatório de Análise da Comissão de Flexibilização apresentado 
informa que foi feito um levantamento das atividades exclusivas de 
atendimento ao público e foi feito uma estimativa do número desses 
atendimentos realizados em cada campus e por cada uma das 
coordenações. Fundamentado na existência desses atendimentos, 
considerando que a atividade letiva envolve 3 turnos, matutino, vespertino 
e noturno, a Comissão entendeu como necessário atendimento ininterrupto 
por mais de 12h, condição necessária para atender aos ditames do Decreto 
1590, de forma que o gestor entendeu ser razoável a concessão do 
benefício da flexibilização da jornada de trabalho para as Coordenações 
em pauta. Entretanto, uma análise mais acurada dos dados apresentados 
no Relatório da Comissão de Flexibilização evidencia ausência de 
fundamento para a autorização generalizada da Flexibilização da jornada 
de trabalho para todos os servidores das Coordenações em pauta. 
Considerando haver 170 dias úteis no período de 2/1/2017 a 32/8/2017, 
informado pelo gestor, a primeira tabela do Relatório, referente à 
Coordenação de Assistência Estudantil nos Campi, pode ser resumida da 
seguinte forma: Campus Média de Atendimento por servidor por dia 
Brasília 0,9 Ceilândia 0,5 Estrutural 4,3 Gama 0,5 Riacho Fundo 4,2 
Samambaia 6,5 Taguatinga 1,3 Taguatinga Centro 0,1 Todos os campi 2,3 
Isso significa que, no campus de Taguatinga Centro, por exemplo, a média 
de atendimentos da Coordenação de Assistência Estudantil é de um 
atendimento por servidor a cada 10 dias úteis e a média de atendimentos 
dessa Coordenação, considerando todos os campi, é de cerca de 2 
atendimentos por servidor a cada dia. Esse dado não fundamenta a 
exigência de turnos contínuos de 12 ou mais horas de atendimento a 
público. Esse dado, por si só, torna razoável supor que existem outras 
atividades da Coordenação de Assistência Estudantil que não são de 
atendimento ao público, de forma que pode não haver necessidade de 
atendimento contínuo por parte de todos os servidores, em turnos de 12 ou 
mais horas, condição para a autorização generalizada de flexibilização da 
jornada de trabalho para todos os servidores da coordenação. Esse mesmo 
cálculo, aplicado à tabela relativa à Coordenação Geral de Ensino a partir 
da última linha da tabela, total por campus, indica médias de menos de um 
atendimento por servidor a cada 10 dias para o campus de Brasília e um 
atendimento por servidor a cada 2 dias para o campus de Planaltina. 
Assim, esse estudo a partir da metodologia apresentada, com os dados 
obtidos, não fundamenta a concessão da flexibilização da jornada de 
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trabalho a todos os servidores das Coordenações em Pauta. A 
flexibilização da jornada de trabalho para 30 horas semanais é uma 
exceção à regra geral de jornada de trabalho de 40 horas semanais que só 
pode ser considerada quando a atividade exigir atendimento ao público 
contínuo em turnos de 12 horas ou mais ou trabalho noturno, após às 
21:00h, e mesmo que essa condição esteja presente em uma dada 
coordenação, a flexibilização só deve ser autorizada para aqueles 
funcionários que fizerem parte desses turnos exigidos pela atividade. 
Portanto, com base nos dados apresentados no Relatório de Análise da 
Comissão de Flexibilização, continua sendo necessário estudo que 
respalde a concessão da flexibilização da jornada de trabalho para 30 horas 
semanais, demonstrando a existência das condições previstas no Decreto 
1590/1995 e que essa concessão ocorra apenas quando essas condições 
estiverem presentes e não de forma generalizada. 

 
5.2.13 Recomendação nº 171959 

Nº do Relatório 201700867 
Texto da  

Recomendação 
Em caso de não conclusão do estudo em 90 dias, suspender a flexibilização 
da Jornada de Trabalho no âmbito do Instituto. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

Segue anexo portaria que constitui comissão para estudos dos setores com 
jornada ampliada, bem como o estudo feito pela comissão. Conforme 
anexo o relatório dos estudos e parecer da comissão foram finalizados dia 
22/10/2017 não excedendo os 90 dias de prazo estipulado. O processo 
completo está à disposição caso necessário. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 

Conforme análise do Relatório apresentada na Recomendação do Sistema 
Monitor número 171958 

 
5.2.14 Recomendação nº 171960 

Nº do Relatório 201700867 

Texto da  
Recomendação 

Que o IFB solicite, anualmente, junto ao Governo Federal (com amparo 
no Decreto nº 8.777/2016), acesso à base de dados RAIS, de forma a 
implementar a detecção periódica de possíveis casos de acumulação de 
cargos por professores sujeitos ao regime de Dedicação Exclusiva. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

Ofício encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego solicitando 
acesso à base de dados da RAIS. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 

Uma vez solicitada acesso à base RAIS, apresentar para efeito de 
cumprimento da recomendação: - A "detecção periódica" de possíveis 
casos de acumulação de cargo (no caso de não detecção, também 
informar); - Caso o MTE não apresentou acesso à base, apresentar a 
resposta desse órgão. 

 
5.2.15 Recomendação nº 171962 

Nº do Relatório 201700867 

Texto da  
Recomendação 

Com relação ao servidor de CPF n° ***.293.871-**, proceder ao 
levantamento de valores referentes ao período em que o mesmo 
descumpriu o regime de Dedicação Exclusiva, objetivando a adoção de 
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medidas tendentes a ressarcir ao erário; e apresentar, à CGU, os resultados 
da apuração. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 
N/a. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 

Apresentar posicionamento da Unidade em relação ao servidor de CPF 
***.293.871-** 

 
5.2.16 Recomendação nº 171963 

Nº do Relatório 201700867 

Texto da  
Recomendação 

Concluir a revisão da Resolução 05/2016 CS-IFB em 60 dias, adequando-
a às diretrizes da SETEC/MEC, atualmente dispostas na Portaria 
SETEC/MEC nº 17/2016. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 
N/a. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 
N/a. 

 
5.2.17 Recomendação nº 171964 

Nº do Relatório 201700867 

Texto da  
Recomendação 

Redistribuir a carga horária dos docentes do instituto, de forma que as 
diretrizes do MEC sejam cumpridas e a assimetria de carga horária de aula 
entre docentes do mesmo eixo tecnológico seja reduzida. Diante da 
impossibilidade de respeitar o mínimo estabelecido pela legislação, 
registrar os motivos no Plano Individual de Trabalho do docente. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

Em complementação à resposta enviada em 24/11/2017, vimos informar 
que ficaram deliberados os seguintes encaminhamentos no Fórum dos 
Diretores de Ensino, Pesquisa e Extensão (DREP) no dia 19/02/2018, 
acerca da redistribuição da carga horária docente: a) Projeto Ação Docente 
no IFB. O projeto se resume a dois momentos: 1 – utilização de cursos 
FICs visando a equalização da carga horária docente nos campi; 2 – 
Estudo de medidas a fim de equalizar a carga horária docente. b) Os campi 
irão encaminhar para a PREN os Planos de Curso FIC que já foram 
criados. A PREN, poderá rever o Ato Autorizativo visando autorizar que 
o curso possa ser desenvolvido em todos os campi, no caso dos atos que 
foram expedidos apenas para o campus demandante. c) Utilizar também 
cursos EaD. d) Sugerir a possibilidade do docente poder dar aulas em mais 
de um campus. e) Os docentes terão até o dia 16 de março para 
organizarem os PIT, que darão base para o preenchimento das planilhas e 
análises necessárias, visando a oferta de cursos FIC e outros 
procedimentos identificados no estudo a ser realizado. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 

Gestor adotou providências quanto a inclusão de atividades no PIT dos 
docentes. Avaliação final será feita no final do exercício. 
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5.2.18 Recomendação nº 171966 

Nº do Relatório 201700867 

Texto da  
Recomendação 

Encaminhar em 60 dias, os estudos sobre permanência e êxito dos 
estudantes do IFB, desenvolvido pela comissão instituída pela Portaria nº 
714/2016, o documento base contendo as orientações para construção dos 
planos, após aprovação pelos conselhos, bem como os planos locais de 
permanência e êxito que serão elaborados. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

Os encaminhamentos e providências tomados em relação à recomendação 
171966 são os que seguem: a. Visitas aos campi: apenas o campus 
Taguatinga solicitou a presença da PREN para auxiliar na instalação da 
planilha de acompanhamento dos estudantes. Os demais campi já haviam 
instalado as planilhas em 2017, não sendo necessária atualização. b. Foi 
publicada a Resolução IFB/CP nº 31/2017, conforme informado 
anteriormente, com orientações acerca da constituição das comissões de 
permanência e êxito locais. A Resolução 31/2017 também determina que 
as comissões deverão inserir ações no Sistema de Gestão Integrado (SGI), 
no indicador 9.9.9 - Plano Local de Permanência e Êxito, as ações e 
percentuais de execução. Com a finalidade de acompanhar os indicadores, 
o IFB utiliza a plataforma dashboard, que apresenta graficamente a 
evolução dos números. c. Após a instituição das comissões locais, as ações 
desenvolvidas nos campi foram: a) reunião de planejamento de cada 
comissão para construção do PPE Local; realização de diagnóstico 
quantitativo; realização de diagnóstico qualitativo; identificação dos 
estudantes em risco de evasão; registro em planilha dos atendimentos 
feitos aos estudantes. No memorando em anexo, encontra-se um resumo 
das ações quanto ao indicador 9.9.9 no IFB como um todo. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 

Permanece pendente a apresentação dos planos locais de permanência e 
êxito a serem elaborados. Prorroga-se, assim, o prazo de atendimento 
dessa recomendação. 

 
5.2.19 Recomendação nº 171967 

Nº do Relatório 201700867 

Texto da  
Recomendação 

Padronizar fluxo de divulgação dos resultados dos indicadores obtidos 
após cada apuração, de forma a garantir que todos os servidores, gestores, 
docentes, etc.,   da instituição tenham conhecimento sobre o desempenho 
da gestão. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 

O fluxo de divulgação dos resultados dos indicadores foi definido pela 
Diretoria de Planejamento e Orçamento, conforme documento anexo 
(Fluxograma - Divulgação dos Indicadores). 

Último 
Posicionamento 

da CGU 

A recomendação refere-se especificamente ao achado de auditoria onde 
foi verificada a discrepância entre os resultados individuais obtidos pelos 
campi citados no relatório (Ceilândia, Estrutural, Riacho Fundo e São 
Sebastião) e aqueles informados pela CGPL relativos a esses mesmos 
campi. Para o atendimento da recomendação, o IFB deve apresentar fluxo 
interno demonstrando o momento em que esses indicadores devam ser 
submetidos à CGPL pelos campi para confirmação e posterior divulgação, 
de forma padronizada e uniforme. 
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5.2.20 Recomendação nº 171968 
Nº do Relatório 201700867 

Texto da  
Recomendação 

Revisar a Resolução nº 16/2014 - CS/IFB, no sentido de garantir que o 
deferimento da concessão do RSC não seja baseado no parecer favorável 
de apenas um avaliador. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 
N/a. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 
Devido ao decurso de prazo, reitera-se a recomendação. 

 
5.2.21 Recomendação nº 171969 

Nº do Relatório 201700867 

Texto da  
Recomendação 

Revisar a Resolução nº 16/2014 - CS/IFB de maneira que esta contemple 
a exigência de inclusão, em cada processo de concessão de RSC, da 
memória de cálculo dos avaliadores, em anexo ao formulário de avaliação, 
de forma que a CPPD possa atuar em caso de divergências (data de início 
do efeito financeiro, nível de RSC obtido e outros), contidas nos pareceres 
dos membros da comissão especial. 

Última 
Manifestação 

do Gestor 
N/a. 

Último 
Posicionamento 

da CGU 
Devido ao decurso de prazo, reitera-se a recomendação. 

 
 
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 

características da fiscalização hierárquica: a permanência e a automaticidade, visto que se exercita 

perenemente e sem descontinuidade.  
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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 a existência de evolução pertinente aos controles dos atos administrativos, mas 

este ainda precisam ser aperfeiçoados.  A busca desse 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 que a área que mais apresenta falhas é a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. 

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 da Audin 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 a Audin. 

 

7. INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES DE CAPACITAÇÕES REALIZADAS 
 
 No exercício de 2018 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 2018. 

 

7.1 Capacitações realizadas pelos integrantes do Auditoria Interna 
Evento Tipo Local Período C.H Participante 

I Congresso 
Internacional sobre 

Gestão Pública e Saúde 
Congresso Brasília/DF 20/03/2018 a 21/03/2018 16 Carla Regina Klein 

Auditoria Contábil com 
Ênfase em Controles 

Internos 
Curso EaD 02/10/2018 a 31/10/2018 80 Carla Regina Klein 

2º Seminário 
Internacional de 

Auditoria 
Seminário Brasília/DF 18/10/2018 3,45 Carla Regina Klein 
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Fórum Nacional de 
Controle 

Curso Brasília/DF 22/11/2018 a 23/11/2018 14 Carla Regina Klein 

Gestão de Riscos no 
Setor Público 

Curso EaD 27/11/2018 a 27/12/2018 20 Carla Regina Klein 

Governo Aberto Curso EaD 27/11/2018 a 07/01/2019 40 Carla Regina Klein 

Gestão de Riscos e 
Controles Internos – 

Entidades Federais de 
Ensino 

Curso Brasília/DF 26/09/2018 a 28/09/2018 20 
Victor Delábio Ferraz de 

Almeida Meira 

Noções Gerais de 
Direitos Autorais  

Curso EaD 28/09/2018 a 19/10/2018 10 
Victor Delábio Ferraz de 

Almeida Meira 

Gestão de Riscos no 
Setor Público  

Curso EaD 03/10/2018 a 24/10/2018 20 
Victor Delábio Ferraz de 

Almeida Meira 

Controle Social  Curso EaD 22/10/2018 a 21/11/2018 20 
Victor Delábio Ferraz de 

Almeida Meira 

Ética e Serviço Público  Curso EaD 22/10/2018 a 21/11/2018 20 
Victor Delábio Ferraz de 

Almeida Meira 

Tratamento de 
Denúncias em Ouvidoria 

Curso EaD 22/10/2018 a 21/11/2018 20 
Victor Delábio Ferraz de 

Almeida Meira 

Promoção e Defesa dos 
Direitos LGBT  

Curso EaD 22/10/2018 a 01/12/2018 30 
Victor Delábio Ferraz de 

Almeida Meira 
2º Seminário 

Internacional de 
Auditoria 

Seminário Brasília/DF 18/10/2018 3,45 Patrícia Maciel da 
Silva 

Conclusão da 
Implantação do e-

pessoal na 
Administração Pública 

Palestra EaD 05/03/2018 3 
Patrícia Maciel da 

Silva 

Fórum Nacional de 
Controle 

Curso Brasília/DF 22/11/2018 a 23/11/2018 14 
Patrícia Maciel da 

Silva 
Conclusão da 

Implantação do e-pessoal 
na Administração 

Pública 

Seminário Brasília/DF 05/03/2018 3 Sarah Lopes Pinto  

2º Seminário 
Internacional de 

Auditoria 
Seminário Brasília/DF 18/10/2018 3,45 Sarah Lopes Pinto  

 
 
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

A Auditoria Interna vem implementando constantemente sua atuação por meio do 

aprimoramento qualitativo e consubstancial das ações, da operacionalização de procedimentos e do 

desenvolvimento dos trabalhos de auditoria. As ações da Auditoria Interna, no exercício de 2018, 

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. 
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 Com base nos trabalhos realizados, verificou-se que as recomendações e orientações 

expedidas por esta Auditoria e pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União – 

CGU foram de grande valia para o aprimoramento dos controles internos das unidades do IFB. 

 Informa-se que dois trabalhos de Auditoria programados no PAINT 2018 não foram 

concluídos no exercício, quais sejam a Auditoria de Acumulação Ilegal de Cargos e a Auditoria de 

Acompanhamento da Execução do Programa Nacional de Acesso ao Ensino e Emprego – 

PRONATEC, previstas, respectivamente, nos itens 6.5 e 6.10 do PAINT 2018. 

 Quanto à Auditoria de Acumulação Ilegal de Cargos, foi realizado todo o planejamento dos 

trabalhos e iniciada a execução com o envio da SA nº 51/2018 à PRGP, solicitando lista de todos 

os servidores técnicos e docentes ingressados a partir do 2º semestre de 2016. 

 No Programa desta Auditoria, esta equipe de auditoria estabeleceu que: 

 

 “Neste trabalho, a equipe de auditoria irá realizar o cruzamento entre as bases de dados 
do SIAPE e da RAIS com informações dos servidores que ingressaram no IFB a partir do 
segundo semestre de 2016, a fim de identificar a ocorrência de acumulação de cargos, para 
em seguida verificar a sua licitude e a sua regularidade, considerando os regimes de 
dedicação exclusiva, a compatibilidade de horários e o teto remuneratório”. 

  

Dessa forma, foi enviado o Memorando nº 44/2018-Audin/IFB ao Gabinete da Reitoria, solicitando 

o envio de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), solicitando novo acesso à base de 

dados RAIS para o ano-base 2017, tendo em vista a necessidade de utilização das informações 

contidas em referida base na execução da Auditoria em comento.  

  O Gabinete encaminhou o ofício solicitado ao MTE, todavia o IFB não recebeu qualquer 

resposta até o presente momento, de maneira que foi inviabilizada a execução do trabalho planejado. 

Demais disso, a CGU e o TCU frequentemente realizam o cruzamento de dados previsto para a 

Auditoria de Acumulação de Cargos, sempre obtendo sucesso em identificar os casos de 

acumulação irregular no Instituto. Assim, não se vislumbra prejuízo para a Administração Pública 

na não conclusão desta Auditoria. 

 Noutra via, com relação à Auditoria de Acompanhamento da Execução do Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino e Emprego – PRONATEC do ano de 2017, a Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura, à qual se encontrava subordinada a Coordenação-Geral do PRONATEC no IFB 

informou que “a modalidade presencial do PRONATEC foi extinta, atualmente a atuação é 

somente na modalidade EaD, a qual está subordinada a Pró-Reitoria de Ensino-PREN”. 
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 Não obstante, verificou-se que a Coordenação-Geral do PRONATEC foi extinta, sendo 

agora os programas ofertados na modalidade EaD coordenados pela Diretoria de Educação à 

Distância (DEAD), conforme a Resolução nº 01/2017 – CS/IFB e respectivo organograma do 

Instituto Federal de Brasília.  

Não fosse isso, a informação em tela foi confirmada na Auditoria de Cumprimento da Carga 

Horária e Sobreposição de Horário na EaD, que abarcou os servidores que trabalham nos cursos 

ofertados na modalidade Educação à Distância, razão pela qual os servidores que se pretendiam 

atingir com a Auditoria de Acompanhamento da Execução do Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino e Emprego – PRONATEC, prevista no item 6.10 do PAINT 2018, já foram auditados no 

presente ano. 

É importante frisar, uma vez considerada a extinção do PRONATEC no Instituto Federal de 

Brasília, que a auditoria mencionada apenas permanece no Plano Anual de Auditoria Interna – 

PAINT do IFB por determinação do Tribunal de Contas da União. Por estas razões, esta auditoria 

não foi concluída no exercício de 2018. 

 Informa-se também que não foi apresentado o quadro relacionando os benefícios financeiros 

e não financeiros decorrentes da atuação da unidade de Auditoria Interna, conforme Instrução 

Normativa nº 04, de 11 de junho de 2018, tendo em vista que a obrigatoriedade do primeiro iniciou 

em 12 de dezembro de 2018 e do segundo somente se iniciará em junho de 2019. Sendo assim, os 

benefícios financeiros serão contabilizados a partir de janeiro de 2019 e os não financeiros a partir 

de junho de 2019. 

Quanto ao Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ), o mesmo ainda não está 

totalmente implementado, mas a AUDIN está trabalhando para que seja finalizado esse processo no 

decorrer do ano de 2019. 

 Em face do exposto e em cumprimento à Instrução Normativa/CGU nº 09, de 09/10/2018, 

apresenta-se ao Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União os resultados dos 

trabalhos desenvolvidos pela Auditoria Interna, referentes ao exercício de 2018, para análise e 

providências que entenderem pertinentes. 

  

Brasília, 18 de março de 2019. 
 
 
 

Carla Regina Klein 
Auditora-Chefe 

Portaria n. 1.925, de 15/09/2015 


