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  RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 06/2016 

 

Auditoria de averiguação do controle de frequência nos termos da Portaria Normativa/IFB nº 

01, de 09 de março de 2015 

 

Ao Dirigente: 

Magnífico Reitor Prof. Wilson Conciani 

Com cópia para: 

- Chefia de Gabinete da Reitoria - CHGB/RIFB, Diretoria de Gestão de Pessoas – 

DRGP/RIFB, Pró-Reitoria de Administração/Núcleo de Engenharia – NENG/PRAD/RIFB, Pró-

Reitoria de Extensão – PREX/RIFB, Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação – PRPI/RIFB e Diretorias 

Gerais dos Campi: Brasília – DGBR, Ceilândia – DGCE, Estrutural – CGES, Gama – DGGA, 

Planaltina – DGPL, Riacho Fundo – DGRF, Samambaia – DGSA, São Sebastião – DGSS, 

Taguatinga – DGTG e Taguatinga Centro – DGTC. 

 

Locais auditados e siglas: 

- Campus Brasília – Coordenação de Assistência Estudantil e Inclusão Social - CDAE e 

Coordenação de Gestão de Pessoas – CDGP; 

- Campus Ceilândia – Coordenação de Assistência Estudantil e Inclusão Social - CDAE e 

Coordenação de Aquisições e Contratos – CDAC; 

- Campus Estrutural – Coordenação de Assistência Estudantil e Inclusão Social - CDAE e 

Coordenação de Aquisições e Contratos – CDAC; 

- Campus Gama – Coordenação de Assistência Estudantil e Inclusão Social - CDAE e 

Coordenação de Planejamento e Orçamento – CDPO; 

- Campus Planaltina – Coordenação de Assistência Estudantil e Inclusão Social - CDAE e 

Coordenação de Aquisições e Contratos – CDAC; 

- Campus Riacho Fundo – Coordenação de Assistência Estudantil e Inclusão Social - 

CDAE e Coordenação de Aquisições e Contratos – CDAC; 

- Campus Samambaia – Coordenação de Assistência Estudantil e Inclusão Social - CDAE 

e Coordenação de Planejamento e Orçamento – CDPO; 

- Campus São Sebastião – Coordenação de Assistência Estudantil e Inclusão Social - 

CDAE e Coordenação de Manutenção e Serviços Gerais – CDMS; 

- Campus Taguatinga – Coordenação de Assistência Estudantil e Inclusão Social - CDAE e 

Coordenação de Manutenção e Serviços Gerais – CDMS; 

- Campus Taguatinga Centro – Coordenação de Assistência Estudantil e Inclusão Social - 

CDAE e Diretoria de Administração e Planejamento – DRAP; 

- Pró-Reitoria de Administração - PRAD – Núcleo de Engenharia - NENG; 

- Pró-Reitoria de Extensão; 

- Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. 

O Núcleo de Auditoria Interna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Brasília – IFB, cumprindo as atribuições estabelecidas no Decreto nº. 3.591, de 06/092000 alterado 
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pelo Decreto nº. 4.304 de 16/07/2002, vem, por meio deste, encaminhar o Relatório de Auditoria 

Interna nº 06 para apreciação e conhecimento do resultado da Auditoria de averiguação do controle 

de frequência nos termos da Portaria Normativa/IFB nº 01, de 09 de março de 2015, prevista no 

PAINT/2016 em seu item 6.4. 

A finalidade deste relatório é cientificar a Reitoria e os gestores dos locais auditados acerca 

dos resultados observados em auditoria a fim de verificar o atendimento dos princípios da 

legalidade, economicidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e da eficiência dos atos e fatos 

praticados. 

 

1. OBJETIVO 

Averiguar a conformidade dos controles internos nas unidades do IFB no que se refere ao 

controle de frequência nos termos da Portaria Normativa/IFB nº 01, de 09 de março de 2015. 

A temática desta auditoria foi selecionada para figurar como objeto de auditoria pelo 

critério de criticidade e relevância. 

 

2. DA METODOLOGIA 

 A metodologia desse trabalho seguiu o planejamento estabelecido no Programa de Auditoria 

conforme os tópicos a seguir: 

 

“8.1 Análise preliminar do objeto de auditoria, através de: 

- estudo da legislação pertinente; 

- verificação da existência de relatórios/dossiês/notas técnicas referente aos 

controles internos; 

- verificar a existência de recomendações do NAIN, CGU e TCU; 

8.2 Coleta de dados, através de: 

- envio de solicitação de auditoria; 

- aplicação de listas de verificação (check-lists); 

- apontamento de constatações verificadas; 

8.3 Identificação das Limitações. 

- apontar as limitações verificadas quanto aos métodos de investigação adotados, 

em relação ao acesso, qualidade e confiabilidade dos dados obtidos e quanto aos 

aspectos operacionais da auditagem envolvendo recursos humanos, tecnológicos, 

materiais e financeiros; 

8.4 Elaboração do Relatório de Auditoria. 

- elaborar relatório de auditoria de acordo com roteiro específico.”  

 

3. EMISSÃO DO RELATÓRIO 

O relatório evidencia as principais constatações verificadas pela auditoria na análise dos 

documentos e questionamentos dos setores auditados. 

 

4. EQUIPE DE AUDITORES INTERNOS 
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 Sarah Lopes Pinto; 

 Victor Delábio Ferraz de Almeida Meira (titular). 

 

5. DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES  

5.1 Execução dos Trabalhos 

Da existência de recomendações do Núcleo de Auditoria do IFB 

No início desta auditoria, foi verificado que as recomendações 180, 181, 182, 183 e 184, 

oriundas do relatório nº 04/2015 estavam pendentes de implementação. 

 

“RECOMENDAÇÃO (180) 

Recomenda-se aos Campi Samambaia, Taguatinga, Taguatinga Centro e a 

Reitoria viabilizarem forma de compensação, que tenha respaldo legal, das horas 

não trabalhadas dos servidores que aderiram a greve/paralisação com vista a não 

ocorrer prejuízo ao erário. 

(...) 

RECOMENDAÇÃO (181) 

Recomenda-se aos Campi Brasília e Taguatinga Centro que tomem as 

providências necessárias junto aos servidores lotados na DRAP do Campus 

Brasília, na CDBI do Campus Taguatinga Centro e de alguns servidores da CDBI 

do Campus Brasília para que haja a compensação ou restituição de valor das horas 

referentes ao recesso de final de ano de 2014. 

É importante lembrar que aos servidores da CDBI dos Campi Taguatinga Centro e 

Brasília que observem o disposto na Portaria Normativa Nº 004, de 09 de agosto 

de 2012, ou seja, para os que possuem flexibilização de jornada de trabalho em 

virtude da Portaria supracitada, as compensações devem ocorrer após a oitava 

hora trabalhada. 

(...) 

RECOMENDAÇÃO (182) 

Recomenda-se aos Campi Brasília, Gama, Planaltina, São Sebastião, Riacho 

Fundo e Taguatinga tomarem as providências necessárias junto aos servidores 

constantes das tabelas “1.1” a “1.5” para que estes compensem as horas ou 

restituam em pecúnia o valor referente ao recesso de final de ano de 2014 que 

foram pagas erroneamente. 

É importante lembrar que o cumprimento das 8 horas diárias exige o respeito do 

intervalo intrajornada de no mínimo uma e no máximo de três horas diárias. 

Recomenda-se ainda, que os Campi supracitados realizem levantamento das 

horas referentes ao recesso de final de ano dos servidores do Registro 

Acadêmico, pois é sabido que eles também estão amparados pela Portaria 

Normativa 004, de 09 de agosto de 2012. 

(...) 

RECOMENDAÇÃO (183) 
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Recomenda-se ao Núcleo de Tecnologia e Informação, Núcleo de Comunicação 

Social, Coordenação de Acesso e Ingresso e aos Campi Gama, Planaltina, São 

Sebastião, Estrutural, Riacho Fundo, Samambaia, Taguatinga e Taguatinga Centro 

tomem as providências necessárias junto aos servidores listados nas tabelas acima 

(1.6 a 1.15) para que haja a compensação ou restituição de valor das horas 

referente ao recesso de final de ano de 2014. 

(...) 

RECOMENDAÇÃO (184) 

Recomenda-se aos Campi Gama, São Sebastião e Samambaia que tomem as 

providências necessárias junto aos servidores listados na tabela acima para que 

haja a compensação ou restituição de valor das horas referente aos dias não 

trabalhados em virtude de greve dos rodoviários.” 

 

Da solicitação de informações à unidade examinada 

Convém salientar que, em decorrência da Instrução Normativa/CGU nº 24, de 17 de 

novembro de 2015, o monitoramento das recomendações expedidas pela auditoria interna tem sido 

realizado mensalmente desde o início do ano de 2016, culminando na elaboração de Relatório 

Gerencial ao fim de cada mês, com informações mais detalhadas acerca da pendência das 

recomendações do NAIN e das providências dos gestores para a sua implementação. 

Com isso, todos os meses o NAIN solicita informações acerca das pendências dos setores do 

Instituto Federal de Brasília, razão pela qual não foi necessária a solicitação de informações 

especificamente para a realização da presente auditoria. 

Dessa forma, relatar-se-á brevemente a atual situação de cada recomendação no tópico a 

seguir. 

Das respostas das unidades examinadas e da análise do NAIN 

Após a análise das manifestações encaminhadas em abril de 2016, consideraram-se 

atendidas as recomendações nº 182 e 184 do Campus São Sebastião, a recomendação nº 183 do 

Campus Planaltina e a recomendação nº 183 do Campus Taguatinga Centro. No mês de maio de 

2016, por sua vez, considerou-se solucionada a recomendação nº 184 do Campus Samambaia. Por 

fim, em Julho de 2016, deu-se como baixada a recomendação nº 180 do Gabinete do Reitor. 

Noutra via, continuam pendentes de implementação as seguintes recomendações: 

 Recomendação nº 180 – Campus Samambaia, Campus Taguatinga e Campus 

Taguatinga Centro; 

 Recomendação nº 181 – Campus Brasília e Campus Taguatinga Centro; 

 Recomendação nº 182 – Campus Brasília e Campus Taguatinga; 

 Recomendação nº 183 – Núcleo de Comunicação Social, Campus Samambaia e 

Campus Taguatinga. 

Vale frisar também que o histórico das manifestações dos gestores encontram-se reunidas 

nos relatórios gerencial encaminhados mensalmente ao Conselho Superior, nos termos da Instrução 

Normativa/CGU nº 24, de 17 de novembro de 2015. 
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Do Desenvolvimento dos Trabalhos de Auditoria  

  A presente auditoria tinha como prazo para planejamento, execução e finalização o período 

04 de abril a 04 de julho de 2016. Todavia, não foi possível finalizar os trabalhos no tempo 

planejado. 

  Inicialmente, foram emitidas as SAs de nºs 16 a 28/2016-NAIN/IFB aos Campi Brasília, 

Ceilândia, Estrutural, Gama, Planaltina, Riacho Fundo, Samambaia, São Sebastião, Taguatinga e 

Taguatinga Centro; assim como à Pró-Reitoria de Administração (Núcleo de Engenharia), à Pró-

Reitoria de Extensão e à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. Nessas S.As foram solicitados: 

 Planilha de compensação de horário dos servidores das áreas auditadas que usufruíram do 

recesso do final de ano de 2015, conforme o Ofício Circular SEI nº 137/2015-MP;  

 Cópia do documento Relatório Geral de Ocorrência Mensal (artigo 13, §2º, da Portaria 

Normativa nº 01/2015) dos meses de novembro de 2015 a março de 2016, encaminhados à 

Diretoria de Gestão de Pessoas – DRGP; 

 Cópia do documento Relatório Mensal de Frequência (artigo 13, §1º, da Portaria Normativa 

nº 01/2015), dos meses de novembro de 2015 a março de 2016, recebidos pela Coordenação 

de Gestão de Pessoas – CDGP 

 Horário de funcionamento dos setores auditados; 

 Cópia das folhas de frequência dos meses de novembro de 2015 a março de 2016 de todos 

os servidores lotados nos setores auditados; 

 Cópia do documento “Relatório Mensal de Frequência (artigo 24 da Portaria Normativa 

01/2012)” dos meses de novembro de 2014 a fevereiro de 2015 emitidos pelas áreas 

auditadas e encaminhado à Coordenação de Gestão de Pessoas – CDGP do respectivo 

Campus. 

Foram encaminhadas também algumas outras Solicitações de Auditoria, a fim de solicitar 

respostas complementares às enviadas pelos setores auditados. 

Após a análise dessas repostas, esta equipe de auditoria não encontrou inconsistências que 

resultem em constatações e recomendações no Campus Ceilândia. 

Em relação ao ponto eletrônico, foram encontrados os seguintes equívocos no registro de 

alguns servidores e no sistema SUAP: 

a) em alguns casos, o servidor deixa de registrar o intervalo intrajornada no sistema SUAP 

ou realiza intervalo inferior a uma hora, sem a devida justificativa. 

Nesse sentido, o NAIN já tomou providências junto ao NTIC e a DRGP para o 

aperfeiçoamento do sistema, o objetivo é fazer com que o mesmo registre uma hora de intervalo 

intrajornada nos dias em que o servidor gozar de menos de uma hora ou não tirar intervalo. 

Por fim, os resultados das análises das respostas das SAs que geraram constatações e 

recomendações e dos demais questionamentos às áreas auditadas serão apresentados no tópico 5.2 

deste relatório. 

 

5.2 Das Constatações e Recomendações 
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5.2.1 Fato 1 

Por meio das folhas de ponto encaminhadas a este Núcleo, verificou-se que alguns 

servidores incluíram no SUAP a observação de que possuíam atestado médico ou comprovante de 

comparecimento para justificar a ausência em determinados dias, mas não enviaram os referidos 

atestados junto com as folhas de ponto.  

Por este motivo, realizou-se pesquisa no SIAPE, a fim de confirmar a existência ou não dos 

atestados alegados, bem como foram encaminhadas as Solicitações de Auditoria de nºs 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52 e 53/2016-NAIN/IFB, respectivamente aos campi Brasília, Estrutural, Gama, 

Planaltina, Riacho Fundo, São Sebastião e Taguatinga Centro, à Pró-Reitoria de Administração 

(Núcleo de Engenharia) e à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, solicitando cópias dos atestados 

médicos, comprovantes de comparecimento para consultas ou exames, comprovantes de 

participação em cursos ou outros documentos que justificassem eventuais ausências dos servidores 

dos setores auditados no período auditado. 

Neste momento, não foram encaminhadas SAs a alguns setores com o mesmo problema, 

mas que já haviam encaminhado espontaneamente (não todos) os atestados e comprovantes de 

comparecimento dos seus servidores, uma vez que seria solicitado posteriormente o 

pronunciamento da unidade. 

Assim, após o recebimento das respostas e a análise dos atestados encaminhados e das 

folhas de frequência dos servidores, observou-se que alguns atestados médicos e comprovantes de 

comparecimento não foram comprovados e que alguns atestados médicos, mesmo que comprovados, 

não constavam do sistema SIAPEnet. 

 

DA SOLICITAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE EXAMINADA 

 

Para evitar eventuais equívocos, esta equipe de auditoria, por meio das SAs nºs 76, 79, 80, 

83, 84, 88, 90, 93, 94 e 97/2016-NAIN/IFB, encaminhadas, respectivamente, aos campi Brasília, 

Taguatinga Centro, Gama, Taguatinga, Samambaia, Estrutural, Planaltina, São Sebastião e Riacho 

Fundo e à Pró-Reitoria de Administração (Núcleo de Engenharia), solicitou manifestação acerca da 

ausência dos atestados médicos/comprovantes de comparecimento, bem como dos atestados 

médicos que não foram incluídos no SIAPEnet. 

Seguem os servidores e as datas encaminhadas por meio das SAs mencionadas: 

 

 SA nº 76/2016-NAIN/IFB (Campus Brasília): 

“5. Os atestados da servidora (omitido, matrícula nº 20167249) referentes aos dias 19/11/2015, 

01/12/2015, 02/12/2015, 27/01/2016, 24/02/2016 e 11/03/2016 não foram comprovados. A licença 

da servidora de 21/12/2015 a 19/01/2016 e o atestado de 22/03/2016 não constam no SIAPEnet.  

6. Os atestados da servidora (omitido, matrícula nº 2668109) referentes aos dias 03/11/2015, 

29/01/2016, 26/02/2016, 03/03/2016, 09/03/2016, 14/03/2016, 15/03/2016, 18/03/2016, 

23/03/2016 e 24/03/2016 não foram comprovados.  

7. O atestado do servidor (omitido, matrícula nº 1884793) referente ao dia 14/12/2015 não foi 

comprovado. O atestado do servidor de 18/03/2016 não consta no SIAPEnet.  
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8. O atestado da servidora (omitido, matrícula nº 1370484) referente ao dia 11/02/2016 não foi 

comprovado.” 

 SA nº 79/2016-NAIN/IFB (Campus Taguatinga Centro): 

“3. Os atestados de comparecimento da servidora (omitido, matrícula nº 1998846) referentes aos 

dias 16/11/2015, 17/02/2016 e 02/03/2016 não foram comprovados. O atestado médico de 

18/01/2016 não consta no SIAPEnet.  

4. O atestado médico do servidor (omitido, matrícula nº 1884454) referente ao dia 04/03/2016 não 

foi comprovado.”  

 SA nº 80/2016-NAIN/IFB (Campus Gama): 

“5. O atestado médico da servidora (omitido, matrícula nº 2055754) referente ao dia 04/01/2016 

não foi comprovado. Os atestados da servidora de 24/12/2015 e 05/01/2016 a 07/01/2016 não 

constam no SIAPEnet.”  

 SA nº 83/2016-NAIN/IFB (Campus Taguatinga): 

“3. O atestado da servidora (omitido, matrícula nº 1758510), referente ao dia 02/12/2015, não foi 

comprovado.” 

 SA nº 84/2016-NAIN/IFB (Campus Samambaia): 

“3. Os atestados da servidora (omitido, matrícula nº 1970864) referentes aos dias 16/12/2015 e 

24/12/2015 não foram comprovados. 

4. O atestado da servidora (omitido, matrícula nº 2190957) referente aos dias 02/02 e 03/02/2016 

não foram comprovados. 

5. O atestado do servidor (omitido, matrícula nº 1899613) referente ao dia 02/02/2016 não foi 

comprovado. 

6. Os atestados da servidora (omitido, matrícula nº 2225620) referentes aos dias 04/11/2015, 

19/11/2015 e 04 a 11/12/2015 não foram comprovados.” 

 SA nº 88/2016-NAIN/IFB (Campus Estrutural): 

“2. Os atestados do servidor (omitido, matrícula nº 1061721) referentes aos dias 02/02/2016, 

04/02/2016 (2 atestados), 11/02/2016, 16/02/2016, 18/02/2016 e 23/02/2016 não foram 

comprovados.  

3. O atestado da servidora (omitido, matrícula nº 2066649) referente ao dia 24/03/2016 não consta 

no SIAPEnet.”  

 SA nº 90/2016-NAIN/IFB (Campus Planaltina): 

“3. A licença maternidade da servidora (omitido, matrícula nº 2175208) durou até 15/02/2016, 

mas a servidora inseriu como observação em sua folha de frequência no SUAP que a licença durou 

até 16/02/2016, dia em que não trabalhou. Os atestados da servidora de 18/03/2016 e 23/03/2016 

não constam no SIAPEnet.  

4. Os atestados da servidora (omitido, matrícula nº 1870074) referentes aos dias 13/01/2016, 

21/01/2016, 02/02/2016, 03/03/2016 e 15/03/2016 não foram comprovados.  

5. Os atestados da servidora (omitido, matrícula nº 2184788) referentes aos dias 16/02/2016 e 

17/02/2016 não foram comprovados. Além disso, a servidora programou suas férias de 11/01/2016 

a 25/01/2016, mas trabalhou no dia 25/01/2016.  

6. Os atestados da servidora (omitido, matrícula nº 1759893) referentes aos dias 17/11/2015 e 

19/01/2016 não foram comprovados. Os atestados da servidora de 02/03/2016 e 04/03/2016 não 

constam no SIAPEnet.  

7. O atestado da servidora (omitido, matrícula nº 2246384) referente ao dia 12/02/2016 não foi 

comprovado.”  

 SA nº 93/2016-NAIN/IFB (Campus São Sebastião): 
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“3. O atestado da servidora (omitido, matrícula nº 2221916) referente ao dia 03/02/2016 não 

consta no SIAPEnet.  

4. Os atestados da servidora (omitido, matrícula nº 2067068) referentes aos dias 17/11/2015, 

04/12/2015, 10/12/2015 e 01/02/2016 não foram comprovados.  

5. O atestado da servidora (omitido, matrícula nº 2067346) referente ao dia 12/01/2016 não foi 

comprovado. O atestado da servidora referente aos dias 06/12/2015 e 07/12/2015 não consta no 

SIAPEnet.” 

 SA nº 94/2016-NAIN/IFB (Campus Riacho Fundo): 

“3. As faltas da servidora (omitido, matrícula nº 1972109) referentes aos dias 10/03/2016 e 

11/03/2016 não foram justificadas.  

4. O atestado da servidora (omitido, matrícula nº 2193009) referente ao dia 04/11/2015 não consta 

no SIAPEnet.” 

 SA nº 97/2016-NAIN/IFB (Pró-Reitoria de Administração/Núcleo de Engenharia): 

“2. O atestado do servidor (omitido, matrícula nº 2218343) referente ao dia 01/02/2016 não consta 

no SIAPEnet.  

3. Os atestados do servidor (omitido, matrícula nº 2217609) referentes aos dias 15/02/2016 e 

28/03/2016 a 31/03/2016 não constam no SIAPEnet.” 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

 

Campus Brasília 

Por meio do Memorando nº 234/2016-CDGP/CBRA/IFB, a S.A nº 76 foi atendida com as 

respostas a seguir relatadas: 

 Servidora de matrícula nº 20167249:  

Informou que não encontrou os atestados dos dias 19/11/2015, 01/12/2015 e 02/12/2015, 

mas que realizou exames nas referidas datas e que possui os referidos exames. Alega, dessa forma, 

que possui apenas 8 horas negativas para compensação nessas datas, e não 18 horas como indicado 

na SA nº 76/2016. No entanto, a servidora não encaminhou ao NAIN os mencionados exames. 

Quanto aos dias 27/01/2016, 24/02/2016 e 22/03/2016, a servidora encaminhou os 

respectivos atestados de comparecimento. 

Com relação ao dia 11/03/2016, a servidora se confundiu com a data de retorno da licença 

médica e concorda que possui 6 horas negativas para compensação. 

Acerca da licença gestante de 21/12/2015 a 19/01/2016, a servidora relatou que ocorreu um 

problema com o agendamento de suas férias e a inclusão no sistema da sua licença gestante, uma 

vez que a reprogramação das férias necessitava de antecedência de 45 dias e o registro da licença no 

sistema não permite paralelismo com as férias da servidora. Todavia, a servidora encaminhou 

documentos demonstrando que tomou as providências cabíveis para resolver a questão. 

 Servidora de matrícula nº 2668109:  

A servidora encaminhou os atestados de comparecimento referentes aos dias 03/11/2015, 

29/01/2016, 26/02/2016, 03/03/2016, 09/03/2016, 14/03/2016, 15/03/2016, 18/03/2016, 23/03/2016 

e 24/03/2016. 

 Servidor de matrícula nº 1884793:  
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O servidor informou que os atestados foram tratados administrativamente pela chefia do 

setor, contudo não encaminhou o atestado de 14/12/2015 a este NAIN para comprovação. O 

atestado de 18/03/2016 já havia sido enviado na resposta da SA nº 45/2016. 

 Servidor de matrícula nº 1370484: 

A servidora não se manifestou acerca da ausência de comprovação do atestado.  

 

Campus Taguatinga Centro 

Por meio do Memorando nº 060/2016-DGTC/IFB, a S.A nº 79 foi atendida com as respostas 

a seguir relatadas:  

 Servidora de matrícula nº 1998846:  

A chefia imediata alegou que, apesar de não existirem condições de apresentar neste 

momento os comprovantes de comparecimento dos dias 16/11/2015, 17/02/2016 e 02/03/2016, a 

chefia foi informada previamente da ausência da servidora. Quanto ao atestado médico de 

18/01/2016, a servidora informou que, por esquecimento, não entregou o atestado à Diretoria de 

Gestão de Pessoas dentro do respectivo prazo. Dessa forma, a servidora solicitou a inclusão desta 

informação em sua ficha funcional do SIAPEnet. 

 Servidor de matrícula nº 1884454:  

O servidor relatou que esqueceu de entregar o atestado médico referente ao dia 04/03/2016, 

mas que se encontra disposto a realizar a respectiva compensação de horas. 

 

Campus Riacho Fundo 

Por meio do Memorando nº 100/2016-DGRF/IFB, a S.A nº 94 foi atendida com as respostas 

a seguir relatadas:  

 Servidora de matrícula nº 1972109:  

A servidora apresentou cópia de atestado médico para os dias 10 e 11/03/2016, todavia, a 

licença médica não consta no sistema SIAPEnet. 

 Servidora de matrícula nº 2193009:  

A servidora não justificou a ausência do atestado médico do dia 04/11/2015 do sistema 

SIAPEnet. 

 

Campus Planaltina 

Por meio do Memorando nº 149/2016-DGPL/PLA/IFB, a S.A nº 90 foi atendida com as 

respostas a seguir relatadas: 

 Servidora de matrícula nº 2175208:  

A servidora reconheceu equívoco na contagem dos dias de sua licença maternidade e alegou 

que reporá as 8 horas referentes ao dia 16/02/2016. Quanto aos atestados dos dias 18/03/2016 e 

23/03/2016, afirma que desconhece o motivo pelo qual os documentos não constam no SIAPEnet, 

pois os encaminhou à chefia imediata. 

 Servidora de matrícula nº 1870074: 
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A servidora apresentou cópia do atestado médico referente ao dia 02/02/2016, todavia, a 

licença médica não consta no sistema SIAPEnet. Os atestados restantes, referentes aos dias 

13/01/2016, 21/01/2016, 03/03/2016 e 15/03/2016 permanecem sem comprovação. 

 Servidora de matrícula nº 2184788: 

A servidora apresentou cópia do atestado médico para os dias 16 e 17/02/2016, todavia, a 

licença médica não consta no sistema SIAPEnet. 

 Servidora de matrícula nº 1759893: 

A servidora encaminhou cópia do exame realizado no dia 17/11/2015, contudo restou sem 

comprovação o atestado do dia 19/01/2016. A servidora alegou, ainda, que os atestados referentes 

aos dia 02/03/2016 e 04/03/2016 não foram registrados no sistema por questões administrativas. 

 Servidora de matrícula nº 2246384: 

O atestado do dia 12/02/2016 restou sem comprovação. 

 

Campus São Sebastião 

Por meio do Memorando nº 24/2016-DG/CSSB/IFB, a S.A nº 93 foi atendida com as 

respostas a seguir relatadas:  

 Servidora de matrícula nº 2221916:  

A servidora alegou que não remeteu o atestado médico referente ao dia 03/02/2016 à 

Coordenação de Gestão de Pessoas por não ter conhecimento de tal dever, e que quando foi 

informada disto, entregou o documento ao setor, mas fora do tempo hábil para inclusão no sistema.  

 Servidora de matrícula nº 2067068:  

O Diretor Geral do Campus alegou que a servidora apresentou os comprovantes de 

comparecimento referentes a 17/11/2015, 04/12/2015, 10/12/2015 e 01/02/2016 à chefia imediata. 

 Servidora de matrícula nº 2067346:  

O Diretor Geral do Campus alegou que a servidora apresentou o comprovante de 

comparecimento referente a 12/01/2016 à chefia imediata. Não houve manifestação acerca do 

atestado de 06 e 07/12/2015 não constar no SIAPEnet. 

 

Campus Gama 

Por meio do Memorando nº 591/2016-DGGA/CGAM/IFB, a S.A nº 80 foi atendida com as 

respostas a seguir relatadas:  

 Servidora de matrícula nº 2055754:  

Foi informado que a servidora está em licença maternidade e que não foi possível verificar o 

fato. Não foi justificada a ausência dos atestados no SIAPEnet. 

 

Campus Taguatinga 

Por meio do Memorando nº 87/2016-DGTG/IFB, a S.A nº 86 foi atendida com as respostas 

a seguir relatadas:  

 Servidora de matrícula nº 1758510:  

Não houve manifestação do Campus acerca da comprovação do atestado da servidora. 
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Campus Estrutural 

Por meio do Memorando nº 621/2016-DG/CEST/IFB, a S.A nº 88 foi atendida com as 

respostas a seguir relatadas:  

 Servidor de matrícula nº 1061721:  

O Campus informou que os atestados referentes aos dias 02/02/2016, 04/02/2016 (2 

atestados), 11/02/2016, 16/02/2016, 18/02/2016 e 23/02/2016 não foram encontrados nos arquivos 

da DRAP. 

 Servidora de matrícula nº 2066649:  

O Campus informou que o atestado da servidora referente ao dia 24/03/2016 se trata de 

comprovante de comparecimento, tendo em vista que a servidora trabalhou no período da manhã. 

 

Campus Samambaia 

Por meio do Memorando nº 51/2016-DGSA/CSAM/IFB, a S.A nº 84 foi atendida com as 

respostas a seguir relatadas:  

 Servidora de matrícula nº 1970864:  

A servidora encaminhou cópia do comprovante de comparecimento referente ao dia 

16/12/2016, mas não do dia 24/12/2016.  

 Servidora de matrícula nº 2190957:  

O Campus alegou que encaminhou em anexo cópia do atestado referente aos dias 02 e 

03/02/2016. Contudo, referida cópia não veio anexa à resposta do Campus. 

 Servidor de matrícula nº 1899613:  

Não houve manifestação do Campus acerca da comprovação do atestado do servidor. 

 Servidora de matrícula nº 2225620:  

Embora não tenha encaminhado cópia do atestado referente ao dia 19/11/2015, a servidora 

encaminhou cópia do comprovante de comparecimento referente ao dia 04/11/2015 e do atestado 

médico para os dias 04 a 11/12/2015. 

 

Pró-Reitoria de Administração (Núcleo de Engenharia) 

Por meio do Memorando nº 286/2016-PRAD/IFB, a S.A nº 97 foi atendida com as respostas 

a seguir relatadas:  

 Servidor de matrícula nº 2218343:  

O setor afirmou que o atestado referente ao dia 01/02/2016 se trata de atestado de 

comparecimento, e, por isso, não foi encaminhado para a DRGP. 

 Servidora de matrícula nº 2217609:  

O setor afirmou que o atestado referente ao dia 15/02/2016 se trata de atestado de 

comparecimento, e, por isso, não foi encaminhado à DRGP. Quanto ao atestado médico de 28 a 

31/03/2016, foi informado que a licença se encontra cadastrada no SIAPEnet. 
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ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

 

Campus Brasília 

 Servidora de matrícula nº 2067249:  

A chefia da servidora confirmou os comprovantes de comparecimento dos dias 19/11/2015, 

01/12/2015 e 02/12/2015. 

Quanto aos dias 27/01/2016, 24/02/2016 e 22/03/2016, a servidora encaminhou os 

respectivos atestados de comparecimento, de maneira que foram justificadas suas faltas em tais 

dias. 

Com relação ao dia 11/03/2016, a soma das horas devidas será tratada em tópico específico. 

Acerca da licença gestante de 21/12/2015 a 19/01/2016, a servidora encaminhou o atestado 

médico prevendo 30 dias de afastamento. Ademais, considerando que foram tomadas as 

providências cabíveis para reprogramação de suas férias, não subsistem inconsistências a esse 

respeito. 

 Servidora de matrícula nº 2668109:  

A servidora comprovou a existência dos atestados de comparecimento referentes aos dias 

03/11/2015, 29/01/2016, 26/02/2016, 03/03/2016, 09/03/2016, 14/03/2016, 15/03/2016, 

18/03/2016, 23/03/2016 e 24/03/2016, de forma que não subsistem inconsistências a esse respeito. 

 Servidor de matrícula nº 1884793:  

A chefia do servidor confirmou o comprovante de comparecimento do dia 14/12/2015. 

Todavia, o servidor também não justificou a ausência do atestado médico de 18/03/2016 no sistema 

SIAPEnet. 

 Servidor de matrícula nº 1370484: 

Como servidora não comprovou a existência do atestado de comparecimento do dia 

11/02/2016, a soma das horas devidas será tratada em tópico específico. 

 

Campus Taguatinga Centro 

 Servidora de matrícula nº 1998846:  

Considerando o ateste da chefia imediata no sentido de que a servidora informou 

previamente e justificou sua ausência nos dias 16/11/2015, 17/02/2016 e 02/03/2016, não persistem 

inconsistências a esse respeito. Quanto ao atestado médico de 18/01/2016, noutra via, a servidora 

não observou o previsto no artigo 14 da Portaria Normativa/IFB nº 01/2015, o qual dispõe que os 

atestados médicos devem ser enviados à Diretoria de Gestão de Pessoas no prazo de 48 horas. 

 Servidor de matrícula nº 1884454:  

O servidor confirmou que deixou de observar a previsão do supramencionado artigo 14 da 

Portaria Normativa/IFB nº 01/2015. 

 

Campus Riacho Fundo 

 Servidora de matrícula nº 1972109:  
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Apesar de ter apresentado cópia de atestado médico para os dias 10 e 11/03/2016, a 

servidora não justificou por que a licença médica respectiva não se encontra no SIAPEnet, 

demonstrando que pode não ter observado a previsão do artigo 14 da Portaria Normativa/IFB nº 

01/2015. 

 Servidora de matrícula nº 2193009:  

A servidora não justificou por que a licença médica do dia 04/11/2015 não se encontra no 

SIAPEnet, demonstrando que pode não ter observado a previsão do artigo 14 da Portaria 

Normativa/IFB nº 01/2015. 

 

Campus Planaltina 

 Servidora de matrícula nº 2175208:  

Apesar de ter apresentado cópia de atestados médicos para os dias 18 e 23/03/2016, a 

servidora afirmou que encaminhou os documentos à chefia imediata, mas não comprovou o envio 

dos mesmos à Diretoria de Gestão de Pessoas, demonstrando que pode não ter sido observada a 

previsão do artigo 14 da Portaria Normativa/IFB nº 01/2015. Quanto ao equívoco relacionado à 

licença maternidade, a soma das horas devidas pela servidora será tratada em tópico específico. 

 Servidora de matrícula nº 1870074:  

A servidora apresentou cópia do atestado médico referente ao dia 02/02/2016, mas como a 

licença médica não consta no sistema SIAPEnet, pode não ter sido observado o artigo 14 da Portaria 

Normativa/IFB nº 01/2015. A servidora não comprovou os atestados referentes aos dias 13/01/2016, 

21/01/2016, 03/03/2016 e 15/03/2016, dessa forma, a soma das horas devidas será tratada em tópico 

específico. 

 Servidora de matrícula nº 2184788:  

A servidora não justificou por que o atestado médico dos dias 16 e 17/02/2016 não consta no 

sistema SIAPEnet, razão pela qual pode não ter sido observada a previsão do artigo 14 da Portaria 

Normativa/IFB nº 01/2015. 

 Servidora de matrícula nº 1759893:  

Tendo restado sem comprovação o atestado do dia 19/01/2016, a soma das horas devidas 

será tratada em tópico específico. Uma vez que os atestados dos dias 02/03/2016 e 04/03/2016 não 

foram registrados no sistema por questões administrativas, confirmou-se a não observância do 

artigo 14 da Portaria Normativa/IFB nº 01/2015. 

 Servidora de matrícula nº 2246384:  

O atestado do dia 12/02/2016 restou sem comprovação, dessa forma, a soma das horas 

devidas será tratada em tópico específico. 

 

Campus São Sebastião 

 Servidora de matrícula nº 2221916:  

A servidora confirmou que deixou de observar a previsão do artigo 14 da Portaria 

Normativa/IFB nº 01/2015. 

 Servidora de matrícula nº 2067068:  
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Considerando o ateste do Diretor Geral do Campus de que a servidora apresentou os 

comprovantes de comparecimento referentes a 17/11/2015, 04/12/2015, 10/12/2015 e 01/02/2016, 

não subsistem inconsistências a esse respeito. 

 Servidora de matrícula nº 2067346:  

Considerando o ateste da chefia imediata de que a servidora apresentou o comprovante de 

comparecimento referente a 12/01/2016, não subsistem inconsistências a esse respeito. A servidora 

não justificou por que a licença médica do dia 06 e 07/12/2015 não se encontra no SIAPEnet, 

demonstrando que pode não ter observado a previsão do artigo 14 da Portaria Normativa/IFB nº 

01/2015. 

 

Campus Gama 

 Servidora de matrícula nº 2055754:  

Não houve manifestação acerca da não comprovação do atestado de 04/01/2016, dessa 

forma, a soma das horas devidas será tratada em tópico específico. Como não foi justificada a 

ausência dos atestados de 24/12/2015 e 05 a 07/01/2016 no SIAPEnet, demonstrou-se que pode não 

ter sido observada a previsão do artigo 14 da Portaria Normativa/IFB nº 01/2015. 

 

Campus Taguatinga 

 Servidora de matrícula nº 1758510:  

Como não houve manifestação acerca do Campus acerca da comprovação do atestado da 

servidora, a soma das horas devidas será tratada em tópico específico. 

 

Campus Estrutural 

 Servidora de matrícula nº 1061721:  

Uma vez que não foram comprovados os atestados de 02/02/2016, 04/02/2016, 11/02/2016, 

16/02/2016, 18/02/2016 e 23/02/2016, a soma das horas devidas será tratada em tópico específico. 

 Servidora de matrícula nº 2066649:  

Tendo em vista que o atestado da servidora referente ao dia 24/03/2016 se trata de 

comprovante de comparecimento, não há necessidade de constar no SIAPE e, por consequência, 

não restam inconsistências a esse respeito. 

 

Campus Samambaia 

 Servidora de matrícula nº 1970864:  

A servidora apenas não apresentou o atestado médico do dia 24/12/2016, mas afirmou que 

não laborou em razão da sua escala se iniciar após as 14h, o que será tratado em tópico específico.  

 Servidora de matrícula nº 2190957:  

Uma vez que a cópia do atestado dos dias 02 e 03/02/2016 não veio anexa à resposta do 

Campus, a soma das horas devidas será tratada em tópico específico. 

 Servidor de matrícula nº 1899613:  
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Como não houve manifestação acerca do Campus acerca da comprovação do atestado da 

servidora, a soma das horas devidas será tratada em tópico específico. 

 Servidora de matrícula nº 2225620:  

A servidora apenas não apresentou o comprovante de comparecimento referente ao dia 

19/11/2015. 

 

Pró-Reitoria de Administração (Núcleo de Engenharia) 

 Servidor de matrícula nº 2218343:  

Embora o setor tenha afirmado que o atestado referente ao dia 01/02/2016 se trata de 

atestado de comparecimento, verifica-se que há recomendação médica no sentido de que o servidor 

fique afastado do trabalho durante todo o dia, razão pela qual o atestado deveria ser considerado 

licença para tratamento da saúde do servidor e, portanto, ter sido encaminhado à DRGP para 

inclusão no SIAPE. 

 Servidora de matrícula nº 2217609:  

Embora o setor tenha afirmado que o atestado referente ao dia 15/02/2016 se trata de 

atestado de comparecimento, verifica-se que há recomendação médica no sentido de que o servidor 

fique afastado do trabalho durante todo o dia, razão pela qual o atestado deveria ser considerado 

licença para tratamento da saúde do servidor e, portanto, ter sido encaminhado à DRGP para 

inclusão no SIAPE. O atestado médico de 28 a 31/03/2016, por sua vez, de fato está cadastrado no 

sistema, razão pela qual não subsistem inconsistências a esse respeito. 

 

CONSTATAÇÃO (200) 

Falha na entrega e no arquivamento dos comprovantes de comparecimento e atestados 

médicos 

Constatou-se a existência de falhas na entrega e no arquivamento dos referidos dos atestados 

médicos e comprovantes de comparecimento nos campi Brasília, Taguatinga Centro, Planaltina, São 

Sebastião, Gama, Taguatinga, Estrutural e Samambaia, tendo em vista que alguns dos servidores 

das unidades mencionadas não lograram comprovar a existência dos documentos em menção aptos 

a justificar suas ausências ao trabalho. 

Ressalta-se a importância na guarda dos atestados médicos e dos comprovantes de 

comparecimento, dado que estes são os documentos hábeis a justificar a ausência do servidor. Dessa 

maneira, mesmo no caso dos comprovantes de comparecimento, que devem ser tratados 

administrativamente pela chefia do setor, os documentos devem estar disponíveis para consulta dos 

órgãos de controle por período de tempo adequado.  

Vale salientar também que, como a recomendação será no sentido de orientação e 

fiscalização e como a falha foi encontrada em diversos dos setores auditados, a recomendação será 

estendida a todos os campi e, na Reitoria, será atribuída à Diretoria de Gestão de Pessoas. 

 

RECOMENDAÇÃO (200) 

Recomenda-se aos gestores máximos dos campi Brasília, Ceilândia, Estrutural, Gama, 

Planaltina, Riacho Fundo, Samambaia, São Sebastião, Taguatinga e Taguatinga Centro, que 



 

 

 

 

NÚCLEO DE AUDITORIA INTERNA – NAIN  

16 

orientem e fiscalizem suas diretorias e coordenações no sentido de que todos os chefes imediatos 

devem ser diligentes em cobrar de seus subordinados a entrega dos comprovantes de 

comparecimento e dos atestados médicos, bem como em manter arquivados nos próprios setores 

cópias dos referidos atestados e comprovantes para fins de eventual consulta dos órgãos de controle, 

ao menos até o fim do exercício seguinte àquele em que foi necessária a licença ou liberação.  

Na Reitoria, recomenda-se à Diretoria de Gestão de Pessoas que oriente todos os setores 

neste sentido. 

 

5.2.2 Fato 2 

Verificou-se que alguns servidores dos setores auditados comprovaram a existência de seus 

atestados médicos, mas estes não foram incluídos no sistema SIAPE. As manifestações das 

unidades e as respectivas análises foram feitas junto ao Fato 1. 

 

CONSTATAÇÃO (201) 

Falha no envio dos atestados médicos à Diretoria de Gestão de Pessoas para inclusão no 

sistema SIAPE 

Constatou-se a existência de falhas no envio dos atestados médicos à Coordenação de 

Gestão de Pessoas/Diretoria de Gestão de Pessoas para inclusão no sistema SIAPE, nos campi 

Brasília, Taguatinga Centro, Planaltina, Riacho Fundo, São Sebastião, Gama e Samambaia, 

considerando que alguns servidores possuíam arquivada cópia de seus atestados médicos, mas estes 

não constavam no sistema SIAPE. Além disso, os servidores não tiveram condições de comprovar o 

envio dos mencionados documentos à Coordenação de Gestão de Pessoas e/ou à Diretoria de 

Gestão de Pessoas, conforme prevê o artigo 14 da Portaria Normativa/IFB nº 01/2015. 

Vale salientar que, como a recomendação será no sentido de orientação e fiscalização e 

como a falha foi encontrada em diversos dos setores auditados, a recomendação será estendida a 

todos os campi e, na Reitoria, será atribuída à Diretoria de Gestão de Pessoas. 

 

RECOMENDAÇÃO (201) 

Recomenda-se aos gestores máximos dos campi Brasília, Ceilândia, Estrutural, Gama, 

Planaltina, Riacho Fundo, Samambaia, São Sebastião, Taguatinga e Taguatinga Centro, que 

orientem e fiscalizem suas diretorias e coordenações acerca da obrigatoriedade do envio à 

Coordenação de Gestão de Pessoas ou à Diretoria de Gestão de Pessoas, para inclusão no SIAPE, 

dos atestados médicos comprobatórios de licença para tratamento da saúde do próprio servidor ou 

de sua família.  

Na Reitoria, recomenda-se à Diretoria de Gestão de Pessoas que oriente todos os setores 

neste sentido. 

 

5.2.3 Fato 3  

Verificou-se que, em certos meses, alguns dos setores auditados não encaminharam o 

Relatório Mensal de Frequência à Coordenação de Gestão de Pessoas. Por consequência, nessas 

ocasiões, os Relatórios Gerais de Ocorrência foram encaminhados incompletos pela CDGP à 
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Diretoria de Gestão de Pessoas, demonstrando contrariedade ao que preceitua o artigo 13, §§ 1º e 2º, 

da Portaria Normativa/IFB nº 01/2015, in verbis: 

 

“Art. 13 O controle da frequência dos servidores Técnico-administrativos em Educação, bem 

como o cumprimento da carga horária mensal de trabalho, é de responsabilidade da chefia 

imediata a que estiver vinculado o servidor.  

§1° O relatório mensal do controle de frequência diária deverá ser assinado pelo servidor e sua 

chefia imediata.  

§2° A ocorrência de impontualidades, atrasos, faltas injustificadas e demais situações que 

demandem descontos na remuneração do servidor, deverão ser comunicadas, nos campi, à 

Coordenação de Gestão de Pessoas, até o 2º dia útil subsequente ao mês de registro, para 

consolidação e envio à DRGP, por meio de relatório geral de ocorrência, até o 5º dia útil. No 

caso dos servidores da Reitoria, o envio se dá para a DRGP, até o 5º dia útil.” (Grifo nosso). 

 

DA SOLICITAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE EXAMINADA 

Para evitar equívocos, esta equipe de auditoria, por meio das SAs 76, 84 e 97/2016-

NAIN/IFB, solicitou manifestação da Direções-gerais dos Campi Brasília e Samambaia, bem como 

da Pró-Reitoria de Administração, conforme se segue. 

 

 SA nº 76/2016-NAIN/IFB (Campus Brasília): 

“1. No período de novembro de 2015 a março de 2016, o Relatório Mensal de Frequência não foi 

encaminhado à CDGP por todos os setores do campus. Conforme o memorando nº 027/2016 – 

CDAE/DREP/CBRA/IFB, a Coordenação de Assistência Estudantil e Inclusão Social – CDAE 

informou que “o resumo de apuração de frequência dos técnicos administrativos era realizado 

no setor, mas que depois da implantação do sistema de visualização do SUAP, os mesmos não 

eram entregues à CDGP, por desconhecimento do artigo 13, § 1º, da Portaria Normativa nº 

01/2015”. Além disso, o memorando nº 139/2016-CDGP/CBRA/IFB afirma que a Coordenação de 

Gestão de Pessoas – CDGP recebe mensalmente os Relatórios Mensais de Frequência da DRAP e 

da DREP, “exceto CDRA desde novembro de 2015. (O setor informou que pela sobrecarga de 

trabalho não foi possível o encaminhamento nesse período)”. No mesmo memorando, a CDGP 

informou, também, que a “CHGB não encaminhou, pois subordinado e chefia não sabiam da 

normativa”. 

2. A Coordenação de Gestão de Pessoas tem encaminhado Relatório Geral de Ocorrências 

incompleto à DRGP, pois permaneceu inerte ao não receber o Relatório Mensal de Frequência 

dos setores indicados no item 1. “ 

 SA nº 84/2016-NAIN/IFB (Campus Samambaia): 

“1. No período de novembro de 2015 a março de 2016, o Relatório Mensal de Frequência não foi 

encaminhado à CDGP pelos setores do campus. Conforme o memorando nº 124/2016–

DRAP/DGSA/CSAM/IFB, no período mencionado o Campus ainda não havia desenvolvido o fluxo 

correspondente à produção e entrega do Relatório Mensal de Frequência. Por esta razão, os 

Relatórios Gerais de Ocorrências têm sido enviados incompletos pela CDGP.” 

 SA nº 97/2016-NAIN/IFB (Pró-Reitoria de Administração/Núcleo de Engenharia): 

“1. O NENG afirmou que “os relatórios mensais de frequência dos servidores do Núcleo de 

Engenharia, referentes aos meses de novembro de 2015 a março de 2016, se encontram 

arquivados no próprio Núcleo, não tendo sido encaminhados à Pró-Reitoria de Administração”. 

Informou, ainda, que “as folhas de ponto dos servidores estavam sendo encaminhadas 
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diretamente à Diretoria de Gestão de Pessoas, conforme o procedimento dos demais Núcleos.”. 

Todavia, o setor não encaminhou a este NAIN as cópias dos memorandos encaminhados à DRGP, 

conforme o que foi pedido na Solicitação de Auditoria nº 95/2016. Dessa forma, não foi possível 

averiguar o cumprimento do prazo de 5 dias úteis para envio dos Relatórios Mensais de 

Frequência, nem mesmo houve confirmação de que os referidos documentos foram, de fato, 

encaminhados à DRGP.” 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

 

Campus Brasília 

Por meio do Memorando nº 234-2016-CDGP/CBRA/IFB, a S.A nº 76 foi atendida. Nessa 

resposta o Campus se manifestou dizendo que: 

“[...] com relação à inconsistência 1, as Coordenações de Assistência Estudantil – CDAE, 

Registro Acadêmico – CDRA, bem como os demais setores da DRAP e da DREP foram novamente 

informadas da necessidade de atenderem ao disposto do art. 13, § 1º da Portaria Normativa 

01/2015, e enviarem os relatórios na data correta. A Chefia de Gabinete – CHGB foi informada da 

necessidade de enviar o relatório de frequência dos servidores que estejam sob sua chefia à CDGP 

até o segundo dia útil subsequente ao mês de referência. 

Quanto à inconsistência 2, a CDGP informa que o encaminhamento incompleto dos 

relatórios é uma consequência do item anterior. Contudo, essa Coordenação tem cobrado dos 

setores o envio dos Relatórios na data estipulada pela Portaria Normativa. Ainda, esse pedido tem 

sido reiterado nas reuniões quinzenais com os coordenadores dos respectivos setores. A CDGP, 

também orientará os setores para que os relatórios sejam encaminhados em consonância com o 

art. 13, da Portaria Normativa 01/2015.” 

 

Campus Samambaia  

Por meio do Memorando nº 51/2016-DGSA/CSAM/IFB, a S.A nº 84 foi atendida, todavia, o 

Campus não se manifestou acerca da inconsistência em comento. 

 

Pró-Reitoria de Administração (Núcleo de Engenharia) 

Por meio do Memorando nº 286/2016-PRAD/IFB, a S.A nº 97 foi atendida com a resposta a 

seguir relatada: 

O setor reiterou sua alegação no sentido de que os relatórios mensais de frequência dos 

servidores do NENG não foram enviados à Pró-Reitoria de Administração, mas se encontram 

arquivados no próprio Núcleo. Além disso, foram encaminhadas cópias dos memorandos enviados à 

Diretoria de Gestão de Pessoas com as folhas de pontos dos servidores referentes aos meses 

auditados. 

 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

 

Campus Brasília 
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Considerando a resposta do Campus, verifica-se que foram tomadas providências no sentido 

de eliminar a inconsistência encontrada. Todavia, sugere-se que a Direção Geral e a Coordenação 

de Gestão de Pessoas fiscalizem a entrega dos Relatórios Mensais de Frequência pelas suas 

coordenações e, caso o problema retorne a ocorrer, tomem as devidas providências para a apuração 

da responsabilidade da chefia das coordenações que não esteja cumprindo com suas obrigações 

regulamentares. 

 

Campus Samambaia 

Tendo em vista a ausência de manifestação do Campus acerca do presente item, verificou-se 

que o Campus tem descumprido a previsão do artigo 13, §§ 1º e 2º, da Portaria Normativa/IFB nº 

01/2015. 

 

Pró-Reitoria de Administração (Núcleo de Engenharia) 

Considerando que o setor comprovou o envio dos Relatórios Mensais de Frequência 

diretamente à Diretoria de Gestão de Pessoas, não subsiste inconsistência a esse respeito. Todavia, 

para unificar o fluxo de envio dos referidos relatórios dentro da Reitoria, sugere-se ao Núcleo de 

Engenharia que encaminhe mensalmente à Pró-Reitoria de Administração as folhas de ponto de 

seus servidores com as respectivas ocorrências para consolidação e encaminhamento à Diretoria de 

Gestão de Pessoas.  

 

CONSTATAÇÃO (202) 

Falha no envio dos Relatórios Mensais de Frequência 

Constatou-se que algumas coordenações do Campus Samambaia não têm enviado o 

Relatório Mensal de Frequência à Coordenação de Gestão de Pessoas para consolidação e 

encaminhamento à Diretoria de Gestão de Pessoas.  

Em razão disso, a Coordenação de Gestão de Pessoas tem enviado Relatório Geral de 

Ocorrências incompleto à Diretoria de Gestão de Pessoas. Assim sendo, constata-se que não está 

sendo cumprida a previsão do artigo 13, §§ 1º e 2º, da Portaria Normativa/IFB nº 01/2015. 

 

RECOMENDAÇÃO (202) 

Recomenda-se à Direção Geral do Campus Samambaia que oriente e fiscalize as suas 

coordenações e diretorias no sentido de que é obrigatório o envio do Relatório Mensal de 

Frequência à Coordenação de Gestão de Pessoas. 

 

5.2.4 Fato 4 

Verificou-se que, em certos meses, os prazos para envio dos Relatórios Mensais de 

Frequência e dos Relatórios Gerais de Ocorrências têm sido descumpridos pelos setores auditados, 

de maneira que se observa contrariedade ao disposto no artigo 13, § 2º, da Portaria Normativa/IFB 

nº 01/2015, in verbis: 
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“§2° A ocorrência de impontualidades, atrasos, faltas injustificadas e demais situações que 

demandem descontos na remuneração do servidor, deverão ser comunicadas, nos campi, à 

Coordenação de Gestão de Pessoas, até o 2º dia útil subsequente ao mês de registro, para 

consolidação e envio à DRGP, por meio de relatório geral de ocorrência, até o 5º dia útil. No 

caso dos servidores da Reitoria, o envio se dá para a DRGP, até o 5º dia útil.” (Grifo nosso). 

 

DA SOLICITAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE EXAMINADA 

 

Para evitar eventuais equívocos, esta equipe de auditoria, por meio das S.As 76, 79, 80, 83, 

84, 88, 90, 91, 93 e 94/2016-NAIN/IFB, encaminhadas aos campi Brasília, Taguatinga Centro, 

Gama, Taguatinga, Samambaia, Estrutural, Planaltina, São Sebastião e Riacho Fundo, à Pró-

Reitoria de Pesquisa e Inovação e à Pró-Reitoria de Administração (Núcleo de Engenharia), 

solicitou manifestação acerca da inconsistência acima apresentada, nos seguintes termos. 

 SA nº 76/2016-NAIN/IFB (Campus Brasília): 

“3. O prazo de 2 dias úteis para envio dos Relatórios Mensais de Frequência à CDGP tem sido 

frequentemente desrespeitado pelos setores, a exemplo: I) da DRAP, que encaminhou o relatório 

de fevereiro de 2016 em 03/03/2016; e II) da CGEN, que encaminhou o relatório de fevereiro de 

2016 em 24/03/2016. Não fosse isso, os relatórios encaminhados pela Coordenação de Biblioteca 

não se encontram datados, o que torna impossível verificar o cumprimento do prazo estabelecido 

pelo Artigo 13 da Portaria Normativa nº 01/2015.  

4. O prazo de 5 dias úteis para envio dos Relatórios Gerais de Ocorrências à DRGP também não 

tem sido respeitado pela CDGP, a exemplo do relatório dos meses de março e abril de 2016, que 

foram encaminhados em 10/05/2016, e dos meses de fevereiro e março de 2016, que foram 

encaminhados em 28/04/2016.” 

 SA nº 79/2016-NAIN/IFB (Campus Taguatinga Centro): 

 “1. O prazo de 2 dias úteis para envio dos Relatórios Mensais de Frequência à CDGP tem sido 

frequentemente desrespeitado pelos setores, a exemplo: I) da CDAE, que encaminhou o relatório 

de dezembro de 2015 em 26/01/2016; e II) da DRAP, que encaminhou o relatório de dezembro de 

2015 em 06/01/2016.  

2. O prazo de 5 dias úteis para envio dos Relatórios Gerais de Ocorrências à DRGP também não 

tem sido respeitado pela CDGP, a exemplo do relatório do mês de dezembro de 2015, que foi 

encaminhado em 03/03/2016, e do relatório do mês de janeiro de 2016, que foi encaminhado em 

26/02/2016.” 

 SA nº 80/2016-NAIN/IFB (Campus Gama): 

 “1. O prazo de 2 dias úteis para envio dos Relatórios Mensais de Frequência à CDGP tem sido 

frequentemente desrespeitado pelos setores, a exemplo: I) da CDAE, que encaminhou o relatório 

de novembro de 2015 em 04/12/2015; e II) da CDPO, que encaminhou o relatório de fevereiro de 

2016 em 07/03/2016.  

2. O prazo de 5 dias úteis para envio dos Relatórios Gerais de Ocorrências à DRGP também não 

tem sido respeitado pela CDGP, a exemplo do relatório do mês de novembro de 2015, que foi 

encaminhado em 15/12/2015, e do relatório do mês de fevereiro de 2016, que foi encaminhado em 

09/03/2016.” 

 SA nº 83/2016-NAIN/IFB (Campus Taguatinga): 

“1. O prazo de 2 dias úteis para envio dos Relatórios Mensais de Frequência à CDGP tem sido 

frequentemente desrespeitado pelos setores, a exemplo: I) da CDAE, que encaminhou o relatório 
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de fevereiro de 2016 em 08/03/2016; e II) da DRAP, que encaminhou o relatório de janeiro de 

2016 em 08/03/2016. 

2. O prazo de 5 dias úteis para envio dos Relatórios Gerais de Ocorrências à DRGP também não 

tem sido respeitado pela CDGP, considerando o desrespeito ao prazo do item 1.” 

 SA nº 84/2016-NAIN/IFB (Campus Samambaia): 

“2. O prazo de 5 dias úteis para envio dos Relatórios Gerais de Ocorrências à DRGP também 

não tem sido respeitado pela CDGP, a exemplo do relatório dos meses de janeiro e fevereiro de 

2016, que foram encaminhados, respectivamente, em 15/02/2016 e 15/03/2016.” 

 SA nº 88/2016-NAIN/IFB (Campus Estrutural): 

“1. O prazo de 2 dias úteis para envio dos Relatórios Mensais de Frequência à CDGP tem sido 

frequentemente desrespeitado pelos setores, a exemplo: I) da DRAP, que encaminhou o relatório 

de novembro de 2015 em 07/12/2015; e II) da DREP, que encaminhou o relatório de fevereiro de 

2016 em 04/03/2016.” 

 SA nº 90/2016-NAIN/IFB (Campus Planaltina): 

“1. O prazo de 2 dias úteis para envio dos Relatórios Mensais de Frequência à CDGP tem sido 

frequentemente desrespeitado pelos setores, a exemplo: I) da CDAE, que encaminhou o relatório 

de novembro de 2015 em 23/12/2016; e II) da DRAP, que encaminhou o relatório de março de 

2016 em 05/04/2016.  

2. O prazo de 5 dias úteis para envio dos Relatórios Gerais de Ocorrências à DRGP também não 

tem sido respeitado pela CDGP, a exemplo do relatório do mês de dezembro de 2015, que foi 

encaminhado em 13/01/2016, e do mês de janeiro de 2016, que foi encaminhado em 22/02/2016.”  

 SA nº 91/2016-NAIN/IFB (Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação): 

“1. O prazo de 5 dias úteis para envio dos Relatórios Mensais de Frequência à DRGP tem sido 

frequentemente desrespeitado pelo setor, a exemplo dos relatórios de janeiro de 2016, 

encaminhado em 16/02/2016, e de março de 2016, encaminho em 15/04/2016. Não fosse isso, o 

memorando que encaminhou o Relatório referente ao mês de novembro de 2015 não foi enviado a 

este NAIN, o que torna impossível verificar o cumprimento do prazo estabelecido pelo Artigo 13 

da Portaria Normativa nº 01/2015.” 

 SA nº 93/2016-NAIN/IFB (Campus São Sebastião): 

“1. O prazo de 2 dias úteis para envio dos Relatórios Mensais de Frequência à CDGP tem sido 

frequentemente desrespeitado pelos setores, a exemplo: I) da DRAP, que encaminhou o relatório 

de dezembro de 2015 em 08/01/2016; e II) da DREP, que encaminhou o relatório de março de 

2016 em 06/04/2016.  

2. O prazo de 5 dias úteis para envio dos Relatórios Gerais de Ocorrências à DRGP também não 

tem sido respeitado pela CDGP, a exemplo do relatório dos meses de novembro de 2015, que foi 

encaminhado em 17/12/2015, e de fevereiro de 2016, que foi encaminhado em 31/03/2016.” 

 SA nº 94/2016-NAIN/IFB (Campus Riacho Fundo): 

“1. O prazo de 2 dias úteis para envio dos Relatórios Mensais de Frequência à CDGP tem sido 

frequentemente desrespeitado pelos setores, a exemplo da CDAE, que encaminhou o relatório de 

novembro de 2015 em 04/12/2015 e o relatório de janeiro de 2016 em 05/02/2016.  

2. O prazo de 5 dias úteis para envio dos Relatórios Gerais de Ocorrências à DRGP também não 

tem sido respeitado pela CDGP, a exemplo do relatório do mês de janeiro de 2016, que foi 

encaminhado em 17/02/2016, e do mês de fevereiro de 2016, que foi encaminhado em 

15/03/2016.” 

 SA nº 97/2016-NAIN/IFB (Pró-Reitoria de Administração/Núcleo de Engenharia): 

“1. O NENG afirmou que “os relatórios mensais de frequência dos servidores do Núcleo de 

Engenharia, referentes aos meses de novembro de 2015 a março de 2016, se encontram 
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arquivados no próprio Núcleo, não tendo sido encaminhados à Pró-Reitoria de Administração”. 

Informou, ainda, que “as folhas de ponto dos servidores estavam sendo encaminhadas 

diretamente à Diretoria de Gestão de Pessoas, conforme o procedimento dos demais Núcleos.”. 

Todavia, o setor não encaminhou a este NAIN as cópias dos memorandos encaminhados à DRGP, 

conforme o que foi pedido na Solicitação de Auditoria nº 95/2016. Dessa forma, não foi possível 

averiguar o cumprimento do prazo de 5 dias úteis para envio dos Relatórios Mensais de 

Frequência, nem mesmo houve confirmação de que os referidos documentos foram, de fato, 

encaminhados à DRGP.” 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

 

Campus Brasília 

O Campus informou que orientará os setores para que os relatórios sejam encaminhados em 

consonância com o artigo 13 da Portaria Normativa nº 01/2015, bem como que a CDGP 

providenciará o envio dos relatórios tão logo os receba da DRAP e da DREP. 

 

Campus Taguatinga Centro   

Foi atestado pelo Campus que o desrespeito ao prazo de 2 dias úteis não é recorrente e que a 

Diretoria de Administração e Planejamento já adotou medidas para evitar possíveis atrasos, tais 

quais comunicar mensalmente os servidores e as respectivas chefias quanto ao prazo mencionado. 

Ademais, asseverou-se que o Relatório Geral de Ocorrência não é concluído dentro do prazo 

quando o tempo determinado para envio dos Relatórios Mensais de Frequência não é observado, 

mas que, como dito alhures, medidas já foram adotadas. 

 

Campus Gama 

O Campus informou que a Coordenação de Gestão de Pessoas implementou o envio mensal 

de alerta aos coordenadores sobre a necessidade de cumprimento do prazo estabelecido para envio 

dos Relatórios Mensais de Frequência. Afirmou, ainda, que o atraso dos Relatórios Gerais de 

Ocorrências se deu em função do descumprimento do prazo para envio dos relatórios pelos 

coordenadores. 

 

Campus Taguatinga 

Informou-se que a Coordenação de Gestão de Pessoas envia mensalmente comunicação 

eletrônica aos coordenadores solicitando o Relatório Mensal de Frequência, mas que o prazo é 

prejudicado, em alguns casos, tendo em vista a necessidade de realizar cálculo manual das horas de 

trabalho, uma vez que o SUAP apresentava falhas de contabilização das horas. Alegou-se, também, 

que apesar de parte das falhas terem sido resolvidas com a atualização do sistema, ainda há questões 

a serem corrigidas, a exemplo do intervalo intrajornada mínimo. Por fim, o Campus justificou o 

descumprimento do prazo para envio do Relatório Geral de Ocorrência em virtude dos mesmos 

motivos já elencados. 

 

Campus Samambaia 
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Em sua resposta, o Campus não se manifestou acerca dos prazos para encaminhamento dos 

Relatórios Mensais de Frequência e dos Relatórios Gerais de Ocorrências. 

 

Campus Estrutural 

A manifestação do Campus asseverou que a Diretoria de Administração e Planejamento está 

trabalhando para que seja respeitado o prazo de envio do Relatório Mensal de Frequência. 

 

Campus Planaltina 

O Campus sustentou que a Coordenação de Gestão de Pessoas não consegue respeitar o 

prazo para envio do Relatório Geral de Ocorrência em razão do não cumprimento do prazo de 

encaminhamento dos Relatórios Mensais de Frequência, mas que a CDGP tem enviado 

mensalmente e-mails aos diretores e coordenadores enfatizando a responsabilidade da chefia 

imediata no cumprimento do prazo de 2 dias úteis. 

 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação 

A Pró-Reitoria reconheceu que houve falha na entrega dos Relatórios Mensais de 

Frequência e afirmou que a situação está sendo regularizada. 

 

Campus São Sebastião 

O Campus afirmou que tomou medidas corretivas para cumprir o prazo de 2 dias úteis para 

envio dos Relatórios Mensais de Frequências. Quanto ao Relatório Geral de Ocorrências, alegou-se 

que o prazo foi descumprido porque as coordenações não enviaram o Relatório Mensal de 

Frequência dentro do prazo. 

 

Campus Riacho Fundo 

O Campus informou que: 

“1. Esta Coordenação de Gestão de Pessoas informa que, por certo tempo, emitiu a orientação às 

coordenações de que se entregasse os relatórios até o 5º dia útil do mês, o que se mostrou um 

entendimento errôneo. Por este motivo ocorreram esses atrasos da CDAE que, como pode-se 

observar, estão dentro desse 5 dias. Em outras situações, os atrasos de relatórios de outras 

coordenações e diretorias foram superiores a isto, fato este que deve ser corrigido. 

2. De fato essa Coordenação de Gestão de Pessoas descumpriu algumas vezes o prazo de envio 

dos relatórios de frequência. Isso ocorreu porque recebemos o relatório de alguns setores com o 

tempo bastante além do prazo, e também por alguns equívocos de entendimento da própria 

coordenação. Entretanto, no mês de maio de 2016, após auditoria de órgãos de controle interno 

da Gestão de Pessoas da Reitoria, recebemos o evento Reitoria Itinerante em nosso campus e 

fomos informados sobre vários equívocos. Após isto, emitimos uma notificação aos setores através 

do Memorando nº 131/2016-CDGP/DRAP/DGRF/IFB (anexo a este processo) e temos nos 

empenhado em nos aproximar e cumprir os prazos de envio em conformidade com as normas.” 

 

Pró-Reitoria de Administração (Núcleo de Engenharia) 

O Núcleo de Engenharia encaminhou cópia dos memorandos por meio dos quais enviou à 

Diretoria de Gestão de Pessoas os Relatórios Mensais de Frequência do período auditado. Neles, 
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verificou-se que os relatórios de janeiro de 2016 e março de 2016 foram enviados, respectivamente, 

em 24/02/2016 e 13/04/2016. 

 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

Observou-se que a maioria dos setores auditados que tiveram problemas com os prazos de 

envio dos respectivos relatórios pela falta de informação ou porque as chefias imediatas não 

respeitaram o prazo de envio do Relatório Mensal de Frequência. Todavia, embora algumas 

manifestações tenham afirmado que já tomaram medidas para solucionar o problema, é necessário 

verificar se as medidas adotadas solucionarão o problema conforme esperado. 

Não fosse isso, considerando que o descumprimento dos prazos previstos na Portaria 

Normativa/IFB nº 01/2015 tem ocorrido em uma parte considerável dos setores auditados, bem 

como que a recomendação será no sentido de orientar e fiscalizar, estender-se-á a recomendação 

para todos os campi e, na Reitoria, atribuir-se-á a tarefa de orientação à Diretoria de Gestão de 

Pessoas. 

 

CONSTATAÇÃO (203) 

Descumprimento dos prazos para envio do Relatório Mensal de Frequência e do Relatório 

Geral de Ocorrência previstos no artigo 13 da Portaria Normativa/IFB nº 01/2015 

Constatou-se que as chefias imediatas nos campi não têm observado o prazo de 2 dias úteis 

para envio do Relatório Mensal de Frequência à Coordenação de Gestão de Pessoas. Na Reitoria, 

foi possível observar que o prazo de 5 dias para enviar esse mesmo Relatório à Diretoria de Gestão 

de Pessoas também não tem sido cumprido. 

Similarmente, o prazo de 5 dias úteis para envio do Relatório Geral de Ocorrência não tem 

sido respeitado pelas Coordenações de Gestão de Pessoas nos campi, muitas vezes por causa da não 

observância do prazo de 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 Relatório Mensal de Frequência, a medida cabível é a apuração da responsabilidade da chefia 

através de procedimento disciplinar. 

 

RECOMENDAÇÃO (203) 

Recomenda-se aos Campi Brasília, Ceilândia, Estrutural, Gama, Planaltina, Riacho Fundo, 

Samambaia, São Sebastião, Taguatinga e Taguatinga Centro que orientem e fiscalizem suas 

coordenações e diretorias no cumprimento do prazo de 2 dias úteis para envio do Relatório Mensal 

de Frequência de seus respectivos servidores, bem como fiscalize 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 Diretoria de Gestão de Pessoas que oriente todos os setores a 

cumprirem o prazo de 5 dias úteis para envio do Relatório Mensal de Frequência. 
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5.2.5 Fato 5 

Verificou-se que alguns servidores dos campi Brasília, Estrutural, Planaltina, Riacho Fundo, 

Samambaia e Taguatinga, da Pró-Reitoria de Administração (Núcleo de Engenharia), da Pró-

Reitoria de Extensão e da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação desrespeitaram frequentemente o 

intervalo mínimo intrajornada de 1 hora, gozando de tempo de repouso menor do que o exigido pela 

legislação e contando tal tempo como de trabalho efetivo, inclusive com a finalidade de 

compensação de horário. 

 

DA SOLICITAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE EXAMINADA 

Para evitar eventuais equívocos, esta equipe de auditoria, por meio das SAs 76, 82, 83, 84, 

88, 90, 91, 94 e 97/2016-NAIN/IFB, solicitou manifestação das áreas auditadas acerca da 

inconsistência acima apresentada. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

 

Campus Brasília 

O Campus informou que: “Referente às inconsistências 11 e 12, a DRAP e a DREP 

reiteraram aos servidores a obrigatoriedade de se respeitar o intervalo mínimo de 01 hora 

intrajornada.” 

 

Campus Estrutural 

Segundo o Campus: “Os servidores foram orientados a respeitar o intervalo mínimo 

intrajornada de 1 hora, conforme dispõe a Legislação.” 

 

Campus Planaltina 

O Campus afirmou que: “é dever de todos os servidores o conhecimento e o cumprimento 

dos intervalos previstos em lei e que as chefias imediatas adotaram medidas para que tais situações 

não se repitam e os excepcionais as devidas observações devem constar no SUAP”. 

 

Campus Riacho Fundo 

O Campus se manifestou dizendo que: “Foi apontado o descumprimento reiterado do 

intervalo para almoço por parte dos servidores. Contudo, analisando-se o relatório da auditoria, 

pode-se verificar que muitas vezes os descumprimentos são inferiores ou iguais a 5 minutos, o que, 

segundo consta no próprio sistema de gestão do ponto, está dentro do limite de tolerância [...]”. 

 

Campus Samambaia 

O Campus não se manifestou acerca da inconsistência em questão. 

 

Campus Taguatinga 

O Campus respondeu que: “Os servidores são orientados por suas chefias imediatas a 

cumprirem o disposto no decreto 1.590 quanto a duração mínima e máxima do intervalo de 
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descanso. O Direção continuará o cumprimento dessa determinação legal, porém o meio mais 

adequado para coibir o descumprimento seria que o sistema de ponto criasse mecanismos que 

impedissem o registro do ponto antes do prazo mínimo.” 

 

Pró-Reitoria de Administração (Núcleo de Engenharia) 

O Núcleo de Engenharia informou que: “os servidores foram orientados a respeito do 

horário regulamentar de repouso intrajornada e, as inconsistências a partir desta data estão sendo 

tratadas individualmente com cada servidor para que evitem inconsistências, muitas delas geradas 

pelo esquecimento”. 

 

Pró-Reitoria de Extensão 

Foi informado pela Pró-Reitoria que: 

 

“4. Sobre o horário de almoço, cabe a ponderação de que as inconsistência encontradas pelo 

NAIN apontam diferenças muito pequenas entre 1 e 5 minutos, o que pode ser explicado por 

muitos motivos como, por exemplo, o descompasso do relógio do ponto com o do servidor, entre 

outros fatores.  

5. Além disso, é importante contextualizar as atividades da PREX, uma vez que elas demandam 

certa adaptação aos horários pré-fixados. No setor, executamos muitos eventos que articulam 

atividades inclusivas de ensino, cultura, esporte e conexões empresariais. Os deslocamentos 

físicos para reuniões e atendimento de alunos são comuns. Esporadicamente, isso pode gerar 

pontos incompatíveis. 

6. Os servidores são instruídos a cumprir o intervalo do almoço, no entanto, por vezes optam 

por realizar o respectivo trabalho, mostrando dedicação e empenho no compromisso com esta 

instituição. Enquanto chefe imediato, posso dizer orgulho que nenhum erro no ponto foi produzido 

por má fé ou com intuito de benefício próprio, mas na ânsia do cumprimento e do zelo pelo 

serviço público.” 

 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação 

A Pró-Reitoria alegou que: “Quanto ao repouso intrajornada, os servidores do setor têm 

sido constantemente orientados a atenderem ao período estipulado para a hora do almoço. Tem-se 

observado a queda significativa das inconsistências neste quesito.” 

 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

Verifica-se pelas respostas dos setores auditados que os servidores têm sido orientados a 

observar o intervalo mínimo intrajornada e, mesmo assim, alguns deles continuam deixando de 

cumprir o estabelecido no artigo 5º, § 2º, do Decreto nº 1.590/95. Dessarte, a orientação dos 

servidores não tem se mostrado apta a evitar que os estes se utilizem de intervalo intrajornada 

inferior ao mínimo definido pela legislação.  

 

CONSTATAÇÃO (204) 

Descumprimento do intervalo mínimo intrajornada de uma hora 

Constatou-se que alguns dos servidores dos setores auditados não têm observado o intervalo 
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mínimo intrajornada de uma hora, conforme previsto pelo artigo 5º, § 2º, do Decreto nº 1.590/95, in 

verbis: 

 

“§ 2º O intervalo para refeição não poderá ser inferior a uma hora nem superior a três horas.” 

 

Observou-se, também, que orientar os servidores não tem sido capaz de fazê-los cumprir o 

referido intervalo. Por este motivo, a recomendação a seguir será dirigida ao Núcleo de Tecnologia 

da Informação e Comunicação, a fim de que o SUAP calcule automaticamente o tempo mínimo de 

intervalo intrajornada, de maneira a evitar o registro de intervalo inferior ao previsto na legislação. 

Vale lembrar que tal medida já foi objeto de constatação da CGU no Relatório de Auditoria 

Anual de Contas, que enumerou como inconsistência no Instituto Federal de Brasília que: 

 

“a) o SUAP não calcula o intervalo mínimo de uma hora para refeição, conforme § 2º do art. 5º 

do Decreto nº 1.590/95”. 

 

RECOMENDAÇÃO (204) 

Recomenda-se ao Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação que implemente 

modificações no SUAP para que o sistema calcule automaticamente o intervalo intrajornada 

mínimo de uma hora, conforme previsão do artigo 5º, §2º, do Decreto nº 1.590/95.  

O sistema deve efetuar o cálculo automático quando o servidor submetido à jornada semanal 

de 40 horas registrar intervalo inferior a uma hora (exceto se já houver outro registro de intervalo 

superior a uma hora no mesmo dia) ou quando o servidor submetido à jornada semanal de 40 horas 

não registrar intervalo no dia (exceto se, naquele dia, ele tiver laborado 6 horas ou menos). Para os 

servidores submetidos às jornadas de 30 horas semanais (com redução proporcional ou por 

flexibilização) de 20 horas semanais (com redução proporcional), o tempo mínimo de intervalo só 

deve ser calculado automaticamente caso o servidor trabalhe mais de 6 horas no mesmo dia, 

ininterruptas ou não. 

 

5.2.6 Fato 6 

Verificou-se que alguns servidores dos campi Brasília, Estrutural, Gama, Planaltina e 

Taguatinga trabalharam em dias nos quais haviam marcado férias. 

 

DA SOLICITAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE EXAMINADA 

Para evitar eventuais equívocos, esta equipe de auditoria, por meio das SAs 76, 80, 83, 88 e 

90/2016-NAIN/IFB, solicitou manifestação das áreas auditadas acerca da inconsistência acima 

apresentada, nos seguintes termos: 

 

 SA nº 76/2016-NAIN/IFB (Campus Brasília): 

“9. A servidora (omitido, matrícula nº 1969093) programou férias dos dias 01/03/2016 a 

05/03/2016, mas trabalhou em tal período.” 

 

 SA nº 88/2016-NAIN/IFB (Campus Estrutural):  
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“4. A servidora (omitido, matrícula nº 2067407) programou férias dos dias 14/12/2015 a 

18/12/2015, mas trabalhou no dia 14/12/2015 e folgou apenas no dia 21/12/2015.” 

 

 SA nº 80/2016-NAIN/IFB (Campus Gama): 

“3. O servidor (omitido, matrícula nº 1685657) tirou férias no dia 04/01/2016, mas trabalhou no 

referido dia, conforme planilha anexa.  

4. A servidora (omitido, matrícula nº 1970158) tirou férias de 12/01/2015 a 10/02/2015, no 

entanto trabalhou de 19/01/2015 a 10/02/2015 para depois folgar de 23/02/2015 a 27/02/2015, de 

09/11/2015 a 13/11/2015 e de 15/02/2016 a 26/02/2016, quando não estava oficialmente de 

férias.”  

 

 SA nº 90/2016-NAIN/IFB (Campus Planaltina): 

“5. [...] Além disso, a servidora (matrícula nº 2184788) programou suas férias de 11/01/2016 a 

25/01/2016, mas trabalhou no dia 25/01/2016.” 

 

 SA nº 83/2016-NAIN/IFB (Campus Taguatinga): 

“4. O servidor (omitido, matrícula nº 1803253) programou suas férias dos dias 04/01/2016 a 

13/01/2016 e 27/01/2016 a 05/02/2016, no entanto folgou dos dias 14/01/2016 a 14/01/2016 e 

28/01/2016 a 05/02/2016. Dessa maneira, o servidor trabalhou no dia 27/01/2016, no qual ele 

oficialmente estava de férias, e deixou de trabalhar no dia 14/01/2016, quando não estava em férias.” 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

 

Campus Brasília 

A servidora informou que “No que se refere ao período de férias houve necessidade do 

serviço adiando assim o usufruto do período programado para 06 a 10 de maio de 2016”. 

 

Campus Estrutural 

O Campus informou que “A servidora mencionada negociou diretamente com a sua chefia 

imediata a troca das datas para atendimento de demandas do Campus/CDAE”. 

 

Campus Gama 

Quanto à servidora de matrícula nº 1970158, o Campus informou que: “Esta Direção 

reconhece a falha em permitir que a servidora trabalhasse em período de férias, porém por 

questões emergências (mudanças contábeis no SIAFI) tal ação foi permitida. Assim entendemos 

que a servidora compensou os dias elencados. Nos comprometemos a não permitir que situação 

como essa aconteça novamente”. Quanto ao servidor de matrícula nº 1685657 não houve 

manifestação. 

 

Campus Planaltina 

A servidora informou que: “Em razão do último dia de férias agendadas ser em uma 

segunda-feira me esqueci que ainda estaria de férias e por isso retornei antes do previsto ao 

trabalho. Em função da grande demanda do setor, esse fato só veio a ser tornar público, até mesmo 

para mim, no momento dessa auditoria”. 
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Campus Taguatinga 

O Campus não se manifestou acerca da inconsistência em questão. 

 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

A resposta da maioria dos setores auditadas quanto à falha em apreço confirmou a 

ocorrência de trabalho durante as férias, justificando que as férias dos servidores tiveram de ser 

remanejadas com urgência em função da necessidade do serviço. Todavia, tal justificativa não elide 

a inconsistência encontrada, de maneira que a situação identificada não pode voltar a ocorrer. Isto 

porque a necessidade do serviço tem que ser declarada pela autoridade máxima do órgão ou 

entidade, nos termos da legislação vigente (Lei 8.112/90): 

 

 “Art. 80.  As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, 

comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do 

serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade.” 

 

Salienta-se, contudo, que esta equipe de auditoria considerará para efeitos de compensação 

as horas trabalhadas pelos servidores em dias de férias, tendo em vista a presunção de boa-fé dos 

servidores e das chefias imediatas.  

 

CONSTATAÇÃO (205) 

Trabalho durante as férias 

Constatou-se que alguns servidores dos campi Brasília, Estrutural, Gama, Planaltina e 

Taguatinga laboraram em dias em que se encontravam no gozo de férias, demonstrando o 

descumprimento do artigo 80 da Lei 8.112/90, que somente permite a interrupção das férias dos 

servidores nas situações excepcionais por ele enumeradas. 

 

RECOMENDAÇÃO (205) 

Recomenda-se aos campi Brasília, Estrutural, Gama, Planaltina e Taguatinga que orientem e 

fiscalizem seus servidores e seus chefes imediatos no sentido de que, uma vez que as férias já estão 

programadas pelo servidor e já possuem anuência da chefia, elas não podem ser interrompidas, 

salvo pela ocorrência de um dos motivos elencados no artigo 80, caput, da Lei 8.112/90, quais 

sejam calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou 

necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. 

 

5.2.7 Fato 7 

Verificou-se que alguns servidores dos campi Brasília, Estrutural, Gama, Planaltina, Riacho 

Fundo, Samambaia, São Sebastião, Taguatinga e Taguatinga Centro, da Pró-Reitoria de 

Administração (Núcleo de Engenharia), da Pró-Reitoria de Extensão e da Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Inovação possuem saldo negativo de horas durante os meses auditados. 
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DA SOLICITAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE EXAMINADA 

Para evitar eventuais equívocos, esta equipe de auditoria, por meio das SAs 76, 79, 80, 82 

83, 84, 88, 90, 91, 93, 94 e 97/2016-NAIN/IFB, solicitou manifestação das áreas auditadas acerca 

da inconsistência acima apresentada, nos seguintes termos: 

 

 SA nº 76/2016-NAIN/IFB (Campus Brasília): 

“10. Conforme as planilhas anexas, no período de novembro de 2015 a março de 2016, ficaram 

com saldo negativo de horas os seguintes servidores:  

 (omitido, matrícula nº 2067249): 42 horas e 2 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 1969093): 10 horas e 1 minuto;  

 (omitido, matrícula nº 1370484): 18 horas e 55 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 2055131): 41 horas e 41 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 1884793): 13 horas e 32 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 2668109): 9 horas e 48 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 1975648): 35 minutos.” 

 

 SA nº 79/2016-NAIN/IFB (Campus Taguatinga Centro): 

“5. Conforme as planilhas anexas, no período de novembro de 2015 a março de 2016, ficaram 

com saldo negativo de horas os seguintes servidores:  

 (omitido, matrícula nº 1998846): 16 horas e 21 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 2156801): 15 horas e 4 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 1884454): 33 horas e 49 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 2068145): 5 horas e 44 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 2221419): 6 horas e 9 minutos.” 

 

 SA nº 80/2016-NAIN/IFB (Campus Gama): 

“6. Conforme as planilhas anexas, no período de novembro de 2015 a março de 2016, ficaram 

com saldo negativo de horas os seguintes servidores:  

 (omitido, matrícula nº 2055754): 30 horas e 51 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 2155694): 1 hora e 26 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 2148224): 90 horas e 13 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 2066936): 4 horas e 51 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 1653753): 64 horas e 05 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 1685657): 15 horas e 19 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 1970158): 17 horas e 16 minutos.” 

 

 SA nº 82/2016-NAIN/IFB (Pró-Reitoria de Extensão): 

“1. Conforme as planilhas anexas, no período de novembro de 2015 a março de 2016, ficaram 

com saldo negativo de horas os seguintes servidores:  

 (omitido, matrícula nº 2067167): 32 horas e 47 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 2221330): 16 horas e 07 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 2640870): 13 horas e 59 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 2246620): 42 horas e 17 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 2226585): 23 horas e 36 minutos.” 

 

 SA nº 83/2016-NAIN/IFB (Campus Taguatinga): 

“5. Conforme as planilhas anexas, no período de novembro de 2015 a março de 2016, ficaram 

com saldo negativo de horas os seguintes servidores:  

 (omitido, matrícula nº 1758510): 34 horas e 34 minutos;  
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 (omitido, matrícula nº 1869993): 51 horas e 35 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 2261999): 41 horas e 25 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 2193157): 82 horas e 59 minutos.” 

 

 SA nº 84/2016-NAIN/IFB (Campus Samambaia): 
 

“7. Conforme as planilhas anexas, no período de novembro de 2015 a março de 2016, ficaram 

com saldo negativo de horas os seguintes servidores:  

 (omitido, matrícula nº 2217859): 7 horas e 44 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 1671216): 10 horas e 08 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 1970864): 26 horas e 48 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 2190957): 33 horas e 57 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 2068267): 30 horas e 08 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 1653692): 43 horas e 15 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 2225620): 31 horas e 26 minutos.” 

 

 SA nº 88/2016-NAIN/IFB (Campus Estrutural):  
“5. Conforme as planilhas anexas, no período de novembro de 2015 a março de 2016, ficaram 

com saldo negativo de horas os seguintes servidores:  

 (omitido, matrícula nº 1969346): 26 horas e 8 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 2226590): 46 horas e 36 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 2279666): 10 horas e 14 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 1061721): 27 horas e 47 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 2066649): 14 horas e 45 minutos.” 

 

 SA nº 90/2016-NAIN/IFB (Campus Planaltina): 

“8. Conforme as planilhas anexas, no período de novembro de 2015 a março de 2016, ficaram 

com saldo negativo de horas os seguintes servidores:  

 (omitido, matrícula nº 2175208): 42 horas e 55 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 1870074): 93 horas e 27 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 2184788): 33 horas e 23 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 1759893): 34 horas e 11 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 2246384): 9 horas e 51 minutos.” 

 

 SA nº 91/2016-NAIN/IFB (Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação): 

“2. Conforme as planilhas anexas, no período de novembro de 2015 a março de 2016, ficaram 

com saldo negativo de horas os seguintes servidores:  

 (omitido, matrícula nº 2222805): 12 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 1969228): 4 horas e 31 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 2246331): 9 horas e 52 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 1616539): 75 horas e 29 minutos.” 

 

 SA nº 93/2016-NAIN/IFB (Campus São Sebastião): 

“6. Conforme as planilhas anexas, no período de novembro de 2015 a março de 2016, ficaram 

com saldo negativo de horas os seguintes servidores:  

 (omitido, matrícula nº 2048428): 17 horas e 48 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 2221916): 19 horas e 39 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 2067068): 36 horas e 19 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 2076672): 9 horas e 7 minutos.” 
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 SA nº 94/2016-NAIN/IFB (Campus Riacho Fundo): 

“5. Conforme as planilhas anexas, no período de novembro de 2015 a março de 2016, ficaram 

com saldo negativo de horas os seguintes servidores:  

 (omitido, matrícula nº 1042510): 11 horas e 35 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 1130231): 2 horas e 6 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 1972109): 89 horas e 0 minuto;  

 (omitido, matrícula nº 2068315): 11 horas e 51 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 1884469): 9 horas e 7 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 2201908): 11 horas e 49 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 2068032): 2 horas e 40 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 2193009): 6 horas e 28 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 1998851): 1 hora e 0 minuto.” 

 

 SA nº 97/2016-NAIN/IFB (Pró-Reitoria de Administração/Núcleo de Engenharia): 

“4. Conforme as planilhas anexas, no período de novembro de 2015 a março de 2016, ficaram 

com saldo negativo de horas os seguintes servidores:  

 (omitido, matrícula nº 2217609): 16 horas e 30 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 2221935): 54 horas e 12 minutos;  

 (omitido, matrícula nº 2202064): 13 horas e 50 minutos.” 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA/ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

 

Inicialmente, vale expor alguns pontos acerca de como foi feita a análise das folhas de 

frequência dos servidores, bem como das manifestações encaminhadas. 

Para os servidores que laboram em jornada flexibilizada, não é possível contabilizar para 

fins de compensação as horas trabalhadas além da 6ª hora. Quando for necessário que esse servidor 

reponha horas, ele deve realizar o intervalo intrajornada (mínimo de 1 hora e máximo de 3 horas), 

sem ultrapassar 6 horas seguidas de trabalho, de maneira que serão consideradas para compensação 

apenas as horas trabalhadas além da 8ª hora.  

Nesse sentido, o Ministério da Educação, por meio do Parecer nº 593/2016-

DAJ/COLEP/CGGP/SAA, manifestou-se nos seguintes termos: 

“7. Deste modo, poderão cumprir a compensação considerando o regime de 8 horas diárias mais 

duas horas extraordinárias, até o limite devido, considerando as 30 horas semanais, observando 

que o intervalo para refeição não poderá ser suprimido. 

8. De outro modo, caso o servidor entenda ser possível a compensação das horas devidas 

realizando sua jornada de 6 horas diárias mais duas horas extraordinárias em tempo hábil ao 

estabelecido pelo artigo 44, II da Lei nº 8.112/90, também poderá fazê-lo, observando que o 

intervalo para refeição não poderá ser suprimido.” 

 

Dessa maneira, a interpretação da resposta do MEC é de que as duas formas de 

compensação são válida. Não obstante, uma vez que existe regulação específica no IFB de que 

“somente serão computados para tais fins [de compensação], os períodos que ultrapassarem as 8 

(oito) horas diárias” (art. 19, § 5º, da Portaria Normativa IFB nº 1/2015), essa é a regra vigente 

para a compensação de horário dos servidores do Instituto. 

Ainda, para os servidores que usufruem da flexibilização, bem como para os que laboram 

em jornada reduzida com redução proporcional de sala rio, não é possível a concomitância com 
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a liberação de até 12 horas para mestrado ou doutorado, tendo em vista que a Portaria 

Normativa/IFB nº 05/2012 apenas prevê tal benefício para os servidores que realizam jornada de 

trabalho de 40 horas semanais. 

Ademais, foi considerado que os comprovantes de comparecimento abonam, no máximo, 4 

horas de trabalho dos servidores, uma vez que este foi o tempo máximo considerado razoável para 

sair do trabalho, realizar uma consulta ou exame e voltar ao trabalho. Todavia, foram aceitos 

comprovantes de comparecimento que expressamente cobriam um período maior de tempo, 

especificando a hora de chegada e de saída do servidor. 

Outrossim, alguns dos setores auditados realizaram em 2015 confraternização de final de 

ano, liberando seus servidores durante todo o dia por este motivo. Todavia, a equipe do NAIN 

considera que, considerando que todo ano já é feita uma confraternização para todo o IFB, não é 

razoável que cada setor faça sua própria confraternização em horário de trabalho. Dessa forma, 

sugere-se que as confraternizações dos campi, Pró-Reitorias e outros setores sejam realizadas fora 

do horário de trabalho, sem liberação para os servidores, a fim de evitar que haja prejuízo para a 

Administração Pública. 

Neste sentido, é importante frisar que a chefia imediata não pode abonar falta do servidor, 

exceto quando houve autorização expressa na lei. Dessa forma, sugere-se que as chefias, no caso de 

dúvidas, pesquisem na legislação se é possível abonar a falta do servidor no caso concreto. Alguns 

exemplos de situações em que a chefia não pode abonar sem compensação de horas a falta do 

servidor são: paralisação do transporte coletivo, consultas ou exames sem comprovante de 

comparecimento, confraternização do setor, aniversário do servidor, entre outros. 

Quanto aos dias de ponto facultativo, em que só houve expediente no Instituto até ou a partir 

de determinado horário (a exemplo dos dias 24/12/2015, 31/12/2015 e 10/02/2016), alguns setores 

alegaram que não precisavam compensar as horas de recesso os servidores cuja jornada começasse 

depois do horário até o qual o Instituto funcionaria ou cuja jornada terminasse antes do horário a 

partir do qual iniciaria o funcionamento do Instituto.  

Não obstante, não é possível acatar referida alegação, pois a Administração Pública não 

pode fazer distinção entre seus servidores, forçando alguns deles a reporem horas e outros não. 

Dessa forma, nos dias em que o Instituto não funciona durante todos os turnos, sugere-se que os 

servidores que não desejarem compensar horas realizem suas jornadas no turno em que o Instituto 

funcionar. Do contrário, será necessária a reposição das horas não trabalhadas. 

 

Campus Brasília 

 

Servidor 

(matrícula) 

Horas devidas 

antes da análise 

Horas devidas 

após a análise 
Justificativa da análise 

2067249 
42 horas e 02 

minutos 

25 horas e 02 

minutos 

A chefia da servidora confirmou os atestados de 

comparecimento dos dias 19/11, 01/12 e 02/12/2015. A 

servidora comprovou os atestados de 27/01 e 24/02/2016. 

Total justificado: 17h. 

1969093 10 horas e 01 minuto 10 horas e 01 As horas não trabalhadas em razão da confraternização do 
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minuto Campus em 18/12/2015 não podem ser abonadas sem 

compensação. Quanto ao dia 24/12/2015, o fato do expediente 

só cobrir parte do dia não exime os servidores de cumprir sua 

carga horária diária obrigatória, independentemente do seu 

horário de trabalho costumeiro. 

1370484 
18 horas e 55 

minutos 

Não restam horas 

devidas 

A servidora compensou em 2016: 2h10min em 01/04, 1h17min 

em 04/04, 1h01min em 05/04, 2h07min em 06/04, 1h40min em 

07/04, 42min em 11/04, 35min em 12/04, 1h49min em 13/04, 

53min em 14/04, 48min em 15/04, 1h14min em 18/04, 21min 

em 19/04, 1h01min em 20/04, 1h11min em 25/04, 1h em 

26/04, 1h18min em 27/04 e 1h53min em 29/04. Total 

compensado: 19h46min. 

2055131 
41 horas e 26 

minutos 

31 horas e 0 

minuto 

A servidora compensou: 21min em 14/10/2015, 

1h30min em 27/06/2016, 40min em 05/07/2016, 1h20min em 

07/07/2016, 1h49min em 11/07/2016, 53min em 12/07/2016, 

56min em 13/07/2016, 1h13min em 14/07/2016, 29 min em 

19/07/2016 e 1h15min em 20/07/2016. Os outros dias 

informados estavam dentro do período auditado e já haviam 

sido considerados. Total compensado: 10h26min. 

1884793 
13 horas e 32 

minutos 

4 horas e 52 

minutos 

A chefia do servidor confirmou o comprovante de 

comparecimento do dia 14/12/2015. O servidor compensou 

9h07min em abril/2016, 20 min em julho/2016, mas ficou 

devendo 47min em junho/’2016. Total compensado: 8h40min. 

2668109 9 horas e 48 minutos 
Não restam horas 

devidas 

A servidora encaminhou os atestados referentes aos dia 

03/11/2015, 29/01/2016, 26/02/2016, 03/03/2016, 09/03/2016, 

14/03/2016, 15/03/2016, 18/03/2016, 23/03/2016 e 24/03/016. 

Total justificado: 34h21min. 

1975648 0 hora e 35 minutos 
Não restam horas 

devidas 

A servidora compensou 9min em abril/2016, 19min em 

maio/2016 e 24min em junho/2016. Total compensado 53min. 

 

Campus Estrutural 

 

Servidor 

(matrícula) 

Horas devidas 

antes da análise 

Horas devidas 

após a análise 
Justificativa da análise 

1969346 
26 horas e 08 

minutos  

23 horas e 07 

minutos 

A servidora apresentou atestado de comparecimento do dia 

08/03/2016 e demonstrou erro de digitação na planilha do 

NAIN no dia 21/01/2016. Todavia, quanto aos dias 24 e 

31/12/2015, o fato do expediente só cobrir parte do dia não 

exime os servidores de cumprir sua carga horária diária 

obrigatória, independentemente do seu horário de trabalho 

costumeiro. Quanto aos dias 25/11/2015, 22/01/2016, 

07/03/2016, 10/03/2016, 11/03/2016 e 17/03/2016, não é 

razoável que mero comprovante de comparecimento justifique 

6 horas de trabalho da servidora, salvo se expressamente 

discriminadas as horas no documento, razão pela qual apenas 

se consideraram justificadas 4 horas por dia em tais casos. 

Total justificado: 3 horas e 01 minuto. 



 

 

 

 

NÚCLEO DE AUDITORIA INTERNA – NAIN  

35 

2279666 
10 horas e 14 

minutos 

10 horas e 14 

minutos 

A chefia alegou que liberou o servidor para resolver problemas 

em sua conta bancária que impediam o recebimento de seu 

salário. No entanto, esta não é causa prevista pela legislação de 

dispensa do servidor de cumprir sua carga horária, razão pela 

qual o servidor deve compensar as horas em questão. 

1061721 
27 horas e 47 

minutos 
Não se aplica. 

O servidor não faz mais parte do quadro de servidores do IFB. 

Portanto, não há como cobrar compensação do servidor. 

2066649 
14 horas e 45 

minutos 

Não restam horas 

devidas 

A servidora demonstrou algumas inconsistências na planilha 

encaminhada pela auditoria, de maneira que seu débito de 

horas inicialmente era de apenas 55 minutos, os quais foram 

compensados no mês de abril de 2016. Total compensado: 

55min. 

 

Campus Gama 

 

Servidor 

(matrícula) 

Horas devidas 

antes da análise 

Horas devidas 

após a análise 
Justificativa da análise 

2055754 
30 horas e 51 

minutos 

30 horas e 51 

minutos 

A servidora se encontra em licença maternidade com previsão 

de retorno em 2017, razão pela qual ainda não houve resposta 

específica.  

2155694 1 hora e 26 minutos 
Não restam horas 

devidas 

O dia 13/02/2016, em que a servidora laborou 4h29min não 

havia sido computado. Total justificado: 4h29min. 

2148224 
90 horas e 13 

minutos 

36 horas e 13 

minutos 

A servidora alegou que durante os dias 15/02 a 26/02/2016, 

participou do Programa de Mestrado Institucional do IFB, 

razão pela qual não seria necessária a compensação das horas 

não trabalhadas em referido período. Tendo em vista que o 

curso em menção foi contratado como capacitação, conforme o 

processo nº 23098.024545.2015-60, a equipe do NAIN 

considerou válida a liberação da servidora sem compensação. 

Todavia, não se pode considerar como horas excedentes para 

fins de compensação aquelas trabalhadas pela servidora no dia 

15/02/2016. 

2066936 4 horas e 51 minutos 44 minutos 

Quanto ao dia 24/12/2015, o fato do expediente só cobrir parte 

do dia não exime os servidores de cumprir sua carga horária 

diária obrigatória, independentemente do seu horário de 

trabalho costumeiro. Noutra via, a servidora compensou 

4h07min no dia 16/04/2016. Total compensado: 4h07min.  

1653753 
64 horas e 05 

minutos 

48 horas e 0 

minuto 

A servidora alega que compensou 3h43min em abril/2016, 

58min em maio/2016, 8 horas em junho/2016 e 12h57min em 

julho/2016, totalizando 25h38min. Todavia, o SUAP 

demonstra que em tais meses a servidora compensou apenas 

16h05min. Total compensado: 16h05min. 

1685657 
15 horas e 19 

minutos 
34 minutos 

O servidor compensou 9h34min em maio/2016 e 5h11min em 

30/07/2016. Total compensado: 14h45min. 

1970158 
17 horas e 16 

minutos 

Não restam horas 

devidas 

A Direção confirmou que a servidora laborou durante as férias, 

razão pela qual foram justificadas as horas devidas pela 

servidora. Total justificado: 32h. 
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Campus Planaltina 

 

Servidor 

(matrícula) 

Horas devidas 

antes da análise 

Horas devidas 

após a análise 
Justificativa da análise 

2175208 
42 horas e 55 

minutos 

42 horas e 55 

minutos 

A servidora enviou planilha demonstrando que pretende 

compensar as horas devidas, todavia, verifica-se que a 

servidora se encontra sem bater o ponto desde maio de 2016. 

1870074 
93 horas e 27 

minutos 

43 horas e 3 

minutos 

A servidora encaminhou cópia do atestado referente ao dia 

02/02/2016. Além disso, encaminhou comprovação de 

frequência referente aos dias 15/02 a 26/02/2016, 

demonstrando que participou do Programa de Mestrado 

Institucional do IFB, razão pela qual não seria necessária a 

compensação das horas não trabalhadas em referido período. 

Tendo em vista que o curso em menção foi contratado como 

capacitação, conforme o processo nº 23098.024545.2015-60, a 

equipe do NAIN considerou válida a liberação da servidora 

sem compensação. Total de horas justificadas: 50h24min. 

2184788 
33 horas e 23 

minutos 

33 horas e 23 

minutos 

As 33h23min devidas pela servidora já levavam em 

consideração os atestados de 16 e 17/02/2016.  

1759893 
34 horas e 11 

minutos 

34 horas e 11 

minutos 

Não houve manifestação acerca das horas devidas pela 

servidora. 

2246384 9 horas e 51 minutos 
9 horas e 51 

minutos 

Não houve manifestação acerca das horas devidas pela 

servidora. 

 

Campus Riacho Fundo 

 

Servidor 

(matrícula) 

Horas devidas 

antes da análise 

Horas devidas 

após a análise 
Justificativa da análise 

1042510 
11 horas e 35 

minutos 

3 horas e 38 

minutos 

Quanto ao dia 16/12/2015, a paralisação do transporte coletivo 

não é causa prevista pela legislação para liberação dos 

servidores, de maneira que deve haver compensação das horas 

no presente caso. Noutra via, a servidora teve saldo positivo no 

mês de agosto/2016. Total compensado: 7h57min. 

1130231 2 horas e 06 minutos 
Não restam horas 

devidas 

A servidora demonstrou inconsistência na planilha 

encaminhada pela auditoria quanto ao dia 21/12/2015, de 

maneira que desde não há horas devidas pela servidora. 

1972109 89 horas e 0 minuto 
73 horas e 0 

minuto. 

A servidora apresentou o atestado referente aos dias 10 e 

11/03/2016. 

2068315 1 horas e 51 minutos 
1 horas e 51 

minutos 

A tolerância estabelecida pelo sistema SUAP serve apenas para 

quando o servidor deixa o trabalho poucos minutos antes de 

terminar de cumprir sua carga horária, situação que não é 

significativa o suficiente para que a chefia imediata precise se 

manifestar. Todavia, tal tolerância não exime o servidor de 

compensar o tempo faltante para cumprir sua carga horária 

diária. Não fosse isso, quanto ao dia 10/02/2016, o fato do 
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expediente só cobrir parte do dia não exime os servidores de 

cumprir sua carga horária diária obrigatória, 

independentemente do seu horário de trabalho costumeiro. 

1884469 9 horas e 07 minutos 
9 horas e 07 

minutos 

A tolerância estabelecida pelo sistema SUAP serve apenas para 

quando o servidor deixa o trabalho poucos minutos antes de 

terminar de cumprir sua carga horária, situação que não é 

significativa o suficiente para que a chefia imediata precise se 

manifestar. Todavia, tal tolerância não exime o servidor de 

compensar o tempo faltante para cumprir sua carga horária 

diária. Não fosse isso, quanto ao dia 10/02/2016, o fato do 

expediente só cobrir parte do dia não exime os servidores de 

cumprir sua carga horária diária obrigatória, 

independentemente do seu horário de trabalho costumeiro. 

2201908 
11 horas e 49 

minutos  

11 horas e 49 

minutos  

Quanto aos dias 24 e 31/12/2015, o fato do expediente só 

cobrir parte do dia não exime os servidores de cumprir sua 

carga horária diária obrigatória, independentemente do seu 

horário de trabalho costumeiro. 

2068032 2 horas e 40 minutos 
2 horas e 40 

minutos 

A tolerância estabelecida pelo sistema SUAP serve apenas para 

quando o servidor deixa o trabalho poucos minutos antes de 

terminar de cumprir sua carga horária, situação que não é 

significativa o suficiente para que a chefia imediata precise se 

manifestar. Todavia, tal tolerância não exime o servidor de 

compensar o tempo faltante para cumprir sua carga horária 

diária. 

2193009 6 horas e 28 minutos 
6 horas e 28 

minutos 

A tolerância estabelecida pelo sistema SUAP serve apenas para 

quando o servidor deixa o trabalho poucos minutos antes de 

terminar de cumprir sua carga horária, situação que não é 

significativa o suficiente para que a chefia imediata precise se 

manifestar. Todavia, tal tolerância não exime o servidor de 

compensar o tempo faltante para cumprir sua carga horária 

diária. 

1998851 1 hora e 0 minuto 1 hora e 0 minuto 

Quanto aos dias 24 e 31/12/2015, o fato do expediente só 

cobrir parte do dia não exime os servidores de cumprir sua 

carga horária diária obrigatória, independentemente do seu 

horário de trabalho costumeiro. 

2193157 
82 horas e 59 

minutos 

2 horas e 33 

minutos 

Ressalta-se que o servidor era do Campus Taguatinga e foi 

removido para o Campus Riacho Fundo. O servidor alegou 

inconsistências na planilha encaminhada por este NAIN. O dia 

24/11/2015 não havia sido contabilizado débito de horas, de 

maneira que não houve erro. No dia 22/01/2016, houve erro na 

planilha, pois o servidor laborou 7h43min, não 6h20min. 

Quanto ao dia 23/01/2016, não haviam sido contabilizadas 

7h07min de trabalho. O dia 12/03/2016 já havia sido 

contabilizado na planilha enviada. Quanto ao dia 19/03/2016, 

não haviam sido contabilizadas 6h41min de trabalho. Deixou 

de ser contabilizada, todavia, 1h15min do dia 28/03/2016. 

Além disso, o servidor apresentou atas referentes a 4 dias de 

trabalho em Comissão Eleitoral, justificando 8 dias de ausência 



 

 

 

 

NÚCLEO DE AUDITORIA INTERNA – NAIN  

38 

ao trabalho (1 a 10/12/2015). Total compensado/justificado: 

80h26min. 

 

Campus Samambaia 

 

Servidor 

(matrícula) 

Horas devidas 

antes da análise 

Horas devidas 

após a análise 
Justificativa da análise 

2217859 7 horas e 44 minutos 
7 horas e 44 

minutos 

Quanto aos dias 24 e 31/12/2015, a chefia não pode liberar os 

servidores da compensação de horas quando não há causa 

prevista na legislação para tanto, de maneira que as respectivas 

horas devem ser compensadas, mesmo com a autorização 

irregular da chefia. 

1671216 
10 horas e 08 

minutos 

10 horas e 08 

minutos 

Quanto aos dias 24 e 31/12/2015, o fato do expediente só 

cobrir parte do dia não exime os servidores de cumprir sua 

carga horária diária obrigatória, independentemente do seu 

horário de trabalho costumeiro. 

1970864 
26 horas e 48 

minutos 

17 horas e 02 

minutos 

Quanto aos dias 24 e 31/12/2015, o fato do expediente só 

cobrir parte do dia não exime os servidores de cumprir sua 

carga horária diária obrigatória, independentemente do seu 

horário de trabalho costumeiro. Quanto aos dia 18/11/2015, 

16/12/2015, 21/12/2015, 20/01/2016, 01/02/2016, 04/02/2016 

e 04/03/2016, a servidora demonstrou os respectivos atestados 

de comparecimento. Total justificado: 9h46min. 

2190957 
33 horas e 57 

minutos 

33 horas e 57 

minutos 

Quanto aos dias 24 e 31/12/2015, bem como 24/03/2016, a 

chefia não pode liberar os servidores da compensação de horas 

quando não há causa prevista na legislação para tanto, de 

maneira que as respectivas horas devem ser compensadas, 

mesmo com a autorização irregular da chefia. Quanto aos dias 

02 e 03/02/2016, a servidora alega que encaminhou o 

respectivo atestado, mas o documento não foi enviado. 

2068267 
30 horas e 08 

minutos 

30 horas e 08 

minutos 

Quanto aos dias 24 e 31/12/2015, a chefia não pode liberar os 

servidores da compensação de horas quando não há causa 

prevista na legislação para tanto, de maneira que as respectivas 

horas devem ser compensadas, mesmo com a autorização 

irregular da chefia. 

1653692 
43 horas e 15 

minutos 

23 horas e 58 

minutos 

A servidora comprovou falhas na planilha enviada pela 

auditoria referentes aos dias 7 e 21/11/2015, 06, 29 e 

30/01/2016. O atestado de comparecimento referente ao dia 

19/02/2016 foi considerado para o dia todo após a análise da 

manifestação da servidora. Todavia, nos dias em que a 

servidora apresentou atestado ou compareceu a cursos de 

capacitação, não é possível considerar que foram realizadas 

horas excedentes para fins de compensação. Não obstante, o 

artigo 44, parágrafo único, da Lei 8.112/90 não permite a 

liberação dos servidores pela chefia fora das causas previstas 

na legislação, mas apenas permite a compensação das horas, 

que deve ser obrigatória, na forma combinada entre servidor e 
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chefia. Assim, devem ser compensadas as horas dos dias 

08/12/2015 e 28/01/2016. Total de horas justificadas: 

19h17min. 

2225620 
31 horas e 26 

minutos 

Não restam horas 

devidas 

A servidora comprovou os atestados de 04/11/2015 e 04 a 

11/12/2016. Ainda, a chefia confirmou que a servidora 

esqueceu de bater o ponto no dia 04/03/2016. Total justificado: 

52h32min.  

 

Campus São Sebastião 

 

Servidor 

(matrícula) 

Horas devidas 

antes da análise 

Horas devidas 

após a análise 
Justificativa da análise 

2048428 
17 horas e 48 

minutos 

16 horas e 57 

minutos 

Quanto aos dias 24 e 31/12/2015, o fato do expediente só 

cobrir parte do dia não exime os servidores de cumprir sua 

carga horária diária obrigatória, independentemente do seu 

horário de trabalho costumeiro. A servidora demonstrou falha 

na planilha enviada pela auditoria quanto aos dias 06 e 

19/01/2016, nos quais fez um excedente de 11min e 40min. 

Nos dias 08 e 18/01/2016, a servidora não laborou mais de 8 

horas diárias, de maneira que não é possível considerar o 

tempo trabalhado acima da 6ª hora como compensação. Total 

justificado: 51min. 

2221916 
19 horas e 39 

minutos 

17 horas e 44 

minutos 

Quanto aos dias 24 e 31/12/2015, o fato do expediente só 

cobrir parte do dia não exime os servidores de cumprir sua 

carga horária diária obrigatória, independentemente do seu 

horário de trabalho costumeiro. Com relação ao dia 

06/01/2016, a servidora demonstrou falha na planilha enviada 

pela auditoria, pois havia compensado 11min. Acerca do dia 

29/01/2016, a chefia não pode liberar os servidores da 

compensação de horas quando não há causa prevista na 

legislação para tanto, de maneira que as respectivas horas 

devem ser compensadas, mesmo com a autorização irregular 

da chefia. Quanto aos dias 11/02 e 24/03/2016, a servidora 

demonstrou que houve problema no ponto eletrônico. Total 

justificado: 1h55min. 

2067068 
36 horas e 19 

minutos 

15 horas e 03 

minutos 

Quanto aos dias 24 e 31/12/2015, o fato do expediente só 

cobrir parte do dia não exime os servidores de cumprir sua 

carga horária diária obrigatória, independentemente do seu 

horário de trabalho costumeiro. Com relação aos dias 17/11, 

04/12 e 10/12/2015, bem como 01/02/2016, a servidora 

comprovou os respectivos atestados de comparecimento. 

Outrossim, a servidora demonstrou falha na planilha enviada 

pela auditoria no tocante ao dia 02/03/2016, no qual realizou 

excedente de 1h26min. Contudo, o excedente do dia 

26/01/2016 já havia sido considerado e no dia 24/02 a 

servidora não laborou mais de 8 horas diárias, de maneira que 

não é possível considerar o tempo trabalhado acima da 6ª hora 
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como compensação. Total justificado: 21h16min. 

2076672 9 horas e 07 minutos 
Não restam horas 

devidas 

O servidor comprovou que possuía excedente de horas do mês 

de outubro/2015. Total compensado: 26h25min. 

 

Campus Taguatinga 

 

Servidor 

(matrícula) 

Horas devidas 

antes da análise 

Horas devidas 

após a análise 
Justificativa da análise 

1758510 
34 horas e 34 

minutos 

9 horas e 56 

minutos 

A servidora demonstrou erro na planilha encaminhada por este 

NAIN quanto ao dia 01/02/2016, pois neste dia estava em 

licença capacitação, bem como quanto ao dia 19/12/2015, 

sábado em que a servidora trabalhou. Além disso, a servidora 

comprovou compensação de 6h03min no dia 13/08/2016 e de 

6h10min no dia 20/08/2016. Os dias 12, 14, 16 e 17/12, 

todavia, já haviam sido contabilizados na planilha enviada 

anteriormente. Total compensado/justificado: 24h38min. 

1869993 
51 horas e 35 

minutos 

51 horas e 35 

minutos 

A servidora não apresentou justificativa, tendo em vista que se 

encontra em licença gestante. 

2261999 
41 horas e 25 

minutos 

24 horas e 25 

minutos 

A servidora alegou compensação de horas, todavia, os dias 

10/02, 13/02, 05/03, 12/03 e 19/03 já haviam sido 

contabilizados por esta auditoria. Noutra via, a servidora 

comprovou a compensação de horas nos dias 20/02/2016 (não 

havia sido incluído na planilha do NAIN), 11/06/2016 e 

13/08/2016. Total de horas compensadas: 17h. 

 

Campus Taguatinga Centro 

 

Servidor 

(matrícula) 

Horas devidas 

antes da análise 

Horas devidas 

após a análise 
Justificativa da análise 

1998846 
16 horas e 21 

minutos 

5 horas e 47 

minutos 

A servidora comprovou os atestados de comparecimento 

referentes aos dias 16/11/2015, 17/02/2016 e 02/03/2016. A 

chefia da servidora solicitou a consideração das horas 

excedentes realizadas em abril/2016, as quais, segundo o 

SUAP, totalizam apenas 2min. Total justificado: 10h34min. 

2156801 
15 horas e 04 

minutos 

Não restam horas 

devidas 

A servidora alegou que durante os dias 15/02 a 26/02/2016, 

participou do Programa de Mestrado Institucional do IFB, 

razão pela qual não seria necessária a compensação das horas 

não trabalhadas em referido período. Tendo em vista que o 

curso em menção foi contratado como capacitação, conforme 

o processo nº 23098.024545.2015-60, a equipe do NAIN 

considerou válida a liberação da servidora sem compensação. 

1884454 
33 horas e 49 

minutos 

33 horas e 49 

minutos 

O servidor manifestou-se informando que está disposto a 

compensar as horas devidas. 

2068145 5 horas e 44 minutos 
Não restam horas 

devidas 

A chefia do servidor alegou que este possuía um saldo 

positivo de 8h17min no mês de outubro/2015, o que se 

verifica na folha de ponto do servidor. Total compensado: 
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8h17min. 

2221419 6 horas e 9 minutos 
Não restam horas 

devidas 

A chefia da servidora apontou falha na planilha enviada pela 

auditoria, referente ao dia 11/12/2015, no qual ocorreu 

confraternização do IFB. Total justificado: 8h. 

2226590 
46 horas e 36 

minutos 

46 horas e 36 

minutos 

Ainda não houve resposta específica para a servidora, uma 

vez que foi removida a pedido, por meio da Portaria n 2.857, 

de 24/12/2015, do Campus Estrutural para o Campus 

Taguatinga Centro. Por esta razão, a servidora deverá realizar 

a sua compensação de horas sob a responsabilidade de seu 

novo Campus de exercício. 

 

 

Pró-Reitoria de Administração (Núcleo de Engenharia) 

 

Servidor 

(matrícula) 

Horas devidas 

antes da análise 

Horas devidas 

após a análise 
Justificativa da análise 

2217609 
16 horas e 30 

minutos 

Não restam horas 

devidas 

O servidor demonstrou que compensou as horas nos meses de 

setembro e outubro de 2015. Total compensado: 29h14min. 

2221935 
54 horas e 12 

minutos 

12 horas e 04 

minutos 

A servidora demonstrou que compensou horas nos meses de 

julho a outubro de 2015. Total compensado: 42h08min. 

2202064 
13 horas e 50 

minutos 

Não restam horas 

devidas 

O servidor demonstrou que compensou as horas nos meses de 

agosto a outubro de 2015. Total compensado: 49h30min. 

 

Pró-Reitoria de Extensão 

 

Servidor 

(matrícula) 

Horas devidas 

antes da análise 

Horas devidas 

após a análise 
Justificativa da análise 

2067167 
32 horas e 47 

minutos 

12 horas e 52 

minutos 

A servidora comprovou compensação de horas em outubro de 

2015. Total compensado: 19h55min. 

2221330 
16 horas e 07 

minutos 

Não restam horas 

devidas 

A servidora comprovou compensação de horas em outubro de 

2015. Total compensado: 16h46min. 

2640870 
13 horas e 59 

minutos 

4 horas e 07 

minutos 

A servidora comprovou compensação de horas em outubro de 

2015. Total compensado: 9h52min. 

2246620 
42 horas e 17 

minutos 

13 horas e 58 

minutos 

A servidora comprovou compensação de horas em outubro de 

2015. Total compensado: 28h19min. 

2226585 
23 horas e 36 

minutos 

Não restam horas 

devidas 

A servidora comprovou compensação de horas em outubro de 

2015. Total compensado: 24h17min. 

 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação 

 

Servidor 

(matrícula) 

Horas devidas 

antes da análise 

Horas devidas 

após a análise 
Justificativa da análise 

2222805 12 minutos 
Não restam horas 

devidas 
O tempo devido pelo servidor é irrelevante. 

1969228 4 horas e 31 minutos  2 horas e 14 O servidor demonstrou compensação de horas nos dias 04, 07, 
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minutos 08, 11, 12 e 19/04/2016. Total compensado: 2h17min. 

2246331 9 horas e 52 minutos 
Não restam horas 

devidas 

A servidora demonstrou compensação de horas nos meses de 

abril a julho de 2016. Total compensado: 10h58min. 

1616539 
75 horas e 29 

minutos 

8 horas e 52 

minutos 

 A servidora demonstrou a compensação de horas nos meses de 

abril a agosto de 2016. Total compensado: 66h37min. 

 

CONSTATAÇÃO (206) 

Servidores com débito de horas no período auditado 

Constatou-se que os servidores listados nas tabelas a seguir, lotados nos campi Brasília, 

Gama, Estrutural, Planaltina, Riacho Fundo, Samambaia, São Sebastião, Taguatinga e Taguatinga 

Centro, bem como da Pró-Reitoria de Administração (Núcleo de Engenharia), da Pró-Reitoria de 

Extensão e da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, terminaram o período entre novembro de 2015 a 

março de 2016 com saldo negativo de horas.  

 

Tabela 1 – Campus Brasília 

Servidor (matrícula) Horas devidas após a análise 

2067249 25 horas e 02 minutos 

1969093 10 horas e 01 minuto 

2055131 31 horas e 0 minuto 

1884793 4 horas e 52 minutos 

 

Tabela 2 – Campus Estrutural 

Servidor (matrícula) Horas devidas após a análise 

1969346 23 horas e 07 minutos 

2279666 10 horas e 14 minutos 

 

Tabela 3 – Campus Gama 

Servidor (matrícula) Horas devidas após a análise 

2055754 30 horas e 51 minutos 

2148224 36 horas e 13 minutos 

2066936 44 minutos 

1653753 48 horas e 0 minuto 

1685657 34 minutos 

 

Tabela 4 – Campus Planaltina 

Servidor (matrícula) Horas devidas após a análise 

2175208 42 horas e 55 minutos 

1870074 43 horas e 3 minutos 

2184788 33 horas e 23 minutos 

1759893 34 horas e 11 minutos 

2246384 9 horas e 51 minutos 
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Tabela 5 – Campus Riacho Fundo 

Servidor (matrícula) Horas devidas após a análise 

1042510 3 horas e 38 minutos 

1972109 73 horas e 0 minuto. 

2068315 1 horas e 51 minutos 

1884469 9 horas e 07 minutos 

2201908 11 horas e 49 minutos  

2068032 2 horas e 40 minutos 

2193009 6 horas e 28 minutos 

1998851 1 hora e 0 minuto 

2193157 2 horas e 33 minutos 

 

Tabela 6 – Campus Samambaia 

Servidor (matrícula) Horas devidas após a análise 

2217859 7 horas e 44 minutos 

1671216 10 horas e 08 minutos 

1970864 17 horas e 02 minutos 

2190957 33 horas e 57 minutos 

2068267 30 horas e 08 minutos 

1653692 23 horas e 58 minutos 

 

Tabela 7 – Campus São Sebastião 

Servidor (matrícula) Horas devidas após a análise 

2048428 16 horas e 57 minutos 

2221916 17 horas e 44 minutos 

2067068 15 horas e 03 minutos 

 

Tabela 8 – Campus Taguatinga 

Servidor (matrícula) Horas devidas após a análise 

1758510 9 horas e 56 minutos 

1869993 51 horas e 35 minutos 

2261999 24 horas e 25 minutos 

 

Tabela 9 – Campus Taguatinga Centro 

Servidor (matrícula) Horas devidas após a análise 

1998846 5 horas e 47 minutos 

1884454 33 horas e 49 minutos 

2226590 46 horas e 36 minutos 
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Tabela 10 – Pró-Reitoria de Administração (Núcleo de Engenharia) 

Servidor (matrícula) Horas devidas após a análise 

2221935 12 horas e 04 minutos 

 

Tabela 11 – Pró-Reitoria de Extensão 

Servidor (matrícula) Horas devidas após a análise 

2067167 12 horas e 52 minutos 

2640870 4 horas e 07 minutos 

2246620 13 horas e 58 minutos 

 

Tabela 12 – Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação 

Servidor (matrícula) Horas devidas após a análise 

1969228 2 horas e 14 minutos 

1616539 8 horas e 52 minutos 

 

RECOMENDAÇÃO (206) 

Recomenda-se aos Campi Brasília, Estrutural, Gama, Planaltina, Riacho Fundo, Samambaia 

São Sebastião, Taguatinga e Taguatinga Centro, bem como à Pró-Reitoria de Administração, à Pró-

Reitoria de Extensão e à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, que tomem as providências 

necessárias junto aos servidores constantes das tabelas 1 a 12 para que estes compensem as horas 

ou restituam em pecúnia o valor referentes ao recesso de final de ano de 2015 e/ou ao período de 

novembro de 2015 a março de 2016. 

Tendo em vista a demora na reposição das horas referentes à Auditoria de Frequência do ano 

de 2015, será estabelecido um prazo máximos 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, recomenda-se o 

desconto em folha dos valores correspondentes e a apuração da responsabilidade do servidor 

e da chefia imediata. 

 

5.2.8 Fato 8 

Verificou-se que alguns servidores na Reitoria e nos campi não têm utilizado o ponto 

eletrônico para registro da sua frequência por terem problemas na digital, o que os impossibilitaria 

de bater o ponto. Dessa forma, os referidos servidores têm utilizado controle manual de frequência. 

 

CONSTATAÇÃO (207) 

Servidores que utilizam controle manual de ponto 

Constatou-se alguns dos setores auditados têm descumprido a previsão do Art. 1º, caput, do 

Decreto nº 1.867/96, o qual dispõe que: “O registro de assiduidade e pontualidade dos servidores 

públicos federais da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional será 

realizado mediante controle eletrônico de ponto.” 
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Isto porque alguns servidores possuem a digital fraca e, por este motivo, não conseguem 

realizar o registro da mesma no sistema SUAP para que utilizem o controle eletrônico de ponto.  

Todavia, verificou-se que o sistema possui uma opção na qual o servidor que possui a digital 

fraca cadastra uma senha e, dessa forma, consegue bater o ponto normalmente, utilizando seu 

número de matrícula e a referida senha.  

Dessarte, a digital fraca não justifica que os servidores em questão utilizem controle manual 

de ponto, especialmente considerando o previsto no Decreto supramencionado. 

Ressalta-se que pode haver servidores na mesma situação em setores do Instituto que não 

foram auditados, razão pela qual a recomendação será dirigida a todos os campi e, na Reitoria, à 

DRGP. 

 

RECOMENDAÇÃO (207) 

Recomenda-se aos campi Brasília, Ceilândia, Estrutural, Gama, Planaltina, Riacho Fundo, 

Samambaia, São Sebastião, Taguatinga e Taguatinga Centro, bem como à Diretoria de Gestão de 

Pessoas, que identifiquem todos os servidores do Instituto que, por não conseguirem cadastrar sua 

digital no SUAP, utilizam controle manual de ponto, e realizem o cadastro dos servidores 

mencionados para que estes tenham acesso ao controle eletrônico de ponto e registrem sua 

assiduidade e pontualidade exclusivamente pelo SUAP, conforme obriga o Artigo 1º, caput, do 

Decreto nº 1.867/96.  

 

5.2.9 Fato 9 

Verificou-se que uma das causas mais frequentes para o descumprimento das regras 

relacionadas ao controle de frequência dos servidores do Instituto é o fato de que os servidores e as 

chefias imediatas desconhecem os normativos relacionados ao tema. 

 

CONSTATAÇÃO (208) 

Servidores desconhecem as regras relacionados ao controle de frequência 

Constatou-se que muitas das inconsistências encontradas durantes a presente auditoria foram 

causadas pelo desconhecimento, por parte dos servidores e das chefias imediatas, da legislação que 

trata do controle de frequência dos servidores públicos da Administração Pública Federal, bem 

como das regras internas do Instituto definidas na Portaria Normativa/IFB nº 01/2015. 

Dessa forma, é patente a necessidade de que seja redigido um manual do controle de 

frequência para o Instituto, assim como já existem manuais em diversos órgãos e entidades 

públicas, inclusive da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 

 

RECOMENDAÇÃO (208) 

Recomenda-se à Diretoria de Gestão de Pessoas que elabore e divulgue amplamente um 

manual de controle de frequência para o Instituto Federal de Brasília, abordando as exigências da 

legislação Federal e da Portaria Normativa/IFB nº 01/2015, bem como os pontos que geraram as 

inconsistências descritas no presente Relatório de Auditoria Interna. Recomenda-se, ainda, que a 
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DRGP realize um treinamento com os servidores e chefias imediatas acerca das regras em vigência 

no SUAP. 

 

6. VALORES 

Não foram avaliados valores na presente auditoria, mas procedimentos previstos em 

normativos.  

 

7. CONCLUSÃO 

O final da presente auditoria permitiu concluir que em vários Campi e Pró-Reitorias não 

houve controle efetivo quanto à compensação do recesso de final de ano conforme sugerido pelo 

Ofício Circular SEI nº 173/2015/ MP, nem quanto ao correto cumprimento da carga horária dos 

servidores. Também, ficou evidenciado que a Portaria Normativa nº 01, de 09 de março de 2015 

não é observada por completo no Instituto. 

Nessa toada, constatou-se a ocorrência das seguintes irregularidades no controle de 

frequência dos servidores do Instituto:  

 

i) Falha na entrega e no arquivamento dos comprovantes de comparecimento e 

atestados médicos; 

ii) Falha no envio dos atestados médicos à Diretoria de Gestão de Pessoas para inclusão 

no sistema SIAPE; 

iii) Falha no envio dos Relatórios Mensais de Frequência; 

iv) Descumprimento dos prazos para envio do Relatório Mensal de Frequência e do 

Relatório Geral de Ocorrência previstos no artigo 13 da Portaria Normativa/IFB nº 

01/2015; 

v) Descumprimento do intervalo mínimo intrajornada de uma hora; 

vi) Trabalho durante as férias; 

vii) Servidores com débito de horas no período auditado; 

viii) Servidores que utilizam controle manual de ponto; 

ix) Servidores desconhecem as regras relacionados ao controle de frequência. 

 

Demais disso, cumpre lembrar às chefias imediatas que é sua obrigação, com as 

modificações do SUAP, manifestar-se mensalmente no sistema acerca das inconsistências 

apontadas por este nos registros de frequência dos seus servidores subordinados. Ressalta-se, 

especialmente, que as chefias imediatas não podem abonar faltas dos servidores em casos não 

previstos expressamente na legislação. 

Além disso, algumas das recomendações exaradas neste relatório foram estendidas a todos 

os setores do Instituto, tendo em vista que verificou-se a ocorrência de certas práticas em muitos 

setores e por diversos servidores diferentes. 

Solicita-se a todos os setores auditados que encaminhem para este Núcleo de Auditoria 

Interna, no interstício máximo de 90 (noventa) dias, informação sobre implementação ou não das 

referidas recomendações. 
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Por fim, este Núcleo de Auditoria Interna agradece a atenção dos gestores que receberam 

prontamente a equipe de auditoria. 

 

Brasília, 07 de novembro de 2016. 

 

Atenciosamente,   

 

 

Sarah Lopes Pinto 

Auditora Interna/IFB 

Victor Delábio Ferraz de Almeida Meira 

Auditor Interno/IFB 

 

  De acordo com o presente Relatório de Auditoria. 

  Encaminhe-se ao Magnífico Reitor do IFB para ciência, conhecimento e demais 

providências. 

 

 

Carla Regina Klein 

Auditora-Chefe 

 

Ciente do Reitor/Presidente do Conselho Superior em       /      /2016 

 

________________________ 

carimbo/assinatura 


