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  RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 03/2017 

  

Auditoria de Gestão de Pessoas – Sobreposição de horas de servidor que estuda no IFB 

 

Ao Dirigente: 

Magnífico Reitor Prof. Wilson Conciani 

Com cópia para: 

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

PRGP/RIFB, 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 – CBRA; 

- Campus Ceilândia – CCEI; 

- Campus Estrutural – CEST; 

- Campus Gama – CGAM; 

- Campus Planaltina – CPLA; 

- Campus Riacho Fundo – CRIF; 

- Campus Samambaia – CSAM; 

- Campus São Sebastião – CSSB; 

- Campus Taguatinga – CTAG; 

- Campus Taguatinga Centro – CTGC; 

- Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PRGP. 

 

A Auditoria Interna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília – 

IFB, cumprindo as atribuições estabelecidas no Decreto nº. 3.591, de 06/09/2000 alterado pelo 

Decreto nº. 4.304 de 16/07/2002, vem, por meio deste, encaminhar o Relatório de Auditoria Interna 

nº 03 para apreciação e conhecimento do resultado da Auditoria de Gestão de Pessoas – 

Sobreposição de horas de servidor que estuda no IFB, prevista no PAINT/2017 em seu item 6.3. 

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 

O objetivo geral da presente auditoria foi verificar a adequação e padronização dos 

procedimentos e controles dos trabalhos relacionados à carga horária dos servidores do IFB, de 

modo a evitar possíveis inconsistências diante da falta ou falhas de uso nos controles internos. 

Os objetivos específicos desta auditoria foram: 

a) verificar a compatibilidade entre a carga horária de trabalho dos servidores efetivos do 
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IFB que estudam no Instituto e seus horários de aula nas disciplinas em que estiveram matriculados; 

b) verificar se os servidores auditados possuem débito de horas à parte de possível 

sobreposição de horas; 

c) verificar a adequação do controle das chefias imediatas sobre a frequência dos servidores 

que estudam no Instituto.  

 

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 

- Verificar competências e estrutura organizacional; 

- Estudar a legislação pertinente; 

- Verificar da existência de relatórios/dossiês/notas técnicas referente aos controles 

internos; 

- Verificar a existência de recomendações de NAIN, CGU e TCU. 

8.2 COLETA DE DADOS 

- Solicitar ao registro acadêmico de todos os campi a relação de todos os alunos 

matriculados no IFB nos anos de 2015 e 2016; 

- Solicitar à Diretoria de Gestão de Pessoas a relação de todos os servidores do 

IFB; 

- Indagar à Diretoria de Gestão de Pessoas se os servidores que estudam no IFB 

solicitaram e tiveram deferido o horário especial de estudante, conforme o art. 98 

da Lei nº 8.112/90; 

- Verificar no Sistema Unificado de Gestão Pública – SUAP a situação do saldo de 

horas dos servidores nesta situação; 

- Verificar no Sistema de Gestão Acadêmica – SGA se os turnos (matutino, 

vespertino ou noturno) das disciplinas nas quais os servidores estiveram 

matriculados coincidem com os turnos em que os servidores habitualmente 

trabalham; 

- Solicitar ao respectivo registro acadêmico os diários de classe das disciplinas 

cursadas pelos servidores, constando a data e os horários de presença dos alunos 

nas aulas; 

- Verificar no SUAP se tem sido regular a manifestação da chefia imediata quando 

ocorre a notificação de irregularidades no ponto eletrônico; 

- Verificar se a ocorrência de irregularidades no sistema SUAP é frequente e se 

isso tem relação com o servidor ser estudante do IFB.  

8.3 IDENTIFICAÇÃO DAS LIMITAÇÕES: 

- Possível atraso ou não resposta às Solicitações de Auditoria; 

- Informações ausentes ou incompletas no SGA. 

8.4 ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO: 

- Elaborar relatório de auditoria de acordo com roteiro específico e dados 

analisados.”  
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3. EMISSÃO DO RELATÓRIO 

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

documentos e questionamentos dos setores auditados. 

 

4. EQUIPE DE AUDITORES INTERNOS 

 Patrícia Maciel da Silva; 

 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 não há recomendações pendentes de 

implementação relacionadas à sobreposição de horas de servidor que estuda no IFB. Dessa forma, 

não foi necessário solicitar informações às unidades examinadas. 

 

Do Desenvolvimento dos Trabalhos de Auditoria  

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

09 de janeiro a 31 de março de 2017. Todavia, não foi possível finalizar os trabalhos no tempo 

planejado, tendo em vista a demora nas respostas dos setores auditados, que levaram a um atraso na 

execução das análises das folhas de ponto e dos diários de frequência dos servidores e, por 

consequência, na elaboração do relatório em tela. 

  Inicialmente, foram emitidas as SAs de nºs 01 a 11/2017-NAIN/IFB à Diretoria de Gestão 

de Pessoas (atual Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas), bem como aos Campi Brasília, Ceilândia, 

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

Centro. Nessas SAs foram solicitados: 

  À Diretoria de Gestão de Pessoas: relação atualizada contendo os nomes de todos os 

servidores efetivos do IFB; 

 Aos Campi: relação contendo os nomes de todos os alunos do IFB matriculados no campus 

desde janeiro de 2015. 

Conforme previsto no Programa de Auditoria e na Matriz de Planejamento, foram comparadas a 

relação de todos os servidores do Instituto encaminhada pela Diretoria de Gestão de Pessoas com as 

relações de todos os alunos de cada campi, de maneira que se chegou a uma lista de todos os servidores 

que estudam ou estudaram no IFB entre os anos de 2015 e 2016. 

Vale ressaltar que, tendo em vista que o escopo da auditoria era voltado apenas aos servidores 

técnicos do Instituto, os estagiários e os docentes foram excluídos desta lista. Foram excluídos também 

os servidores ocupantes de cargo de confiança que não exige o registro de frequência por meio de ponto 

eletrônico, uma vez que seria impossível detectar possível sobreposição. 

Em seguida, foram utilizados o Sistema de Gestão Acadêmica – SGA e o Sistema Unificado de 

Administração Pública – SUAP, para identificar, respectivamente: a) em que turnos os servidores 
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estudantes frequentavam suas aulas; e b) em que turnos os servidores usualmente realizavam sua 

jornada de trabalho diária. 

Comparando as respostas dos quesitos acima, foi possível identificar os servidores com maior 

risco de apresentar sobreposição entre a carga horária de trabalho e o horário das aulas frequentadas. De 

um total de 51 servidores que estudaram no Instituto entre 2015 e 2016, considerou-se que 19 servidores 

apresentavam risco de sobreposição, pois laboraram e tiveram aulas em turnos coincidentes. 

É importante salientar, também, que foram considerados estudantes os servidores que foram 

matriculados em qualquer tipo de curso no Instituto, incluindo FIC, de graduação e pós-graduação. Não 

obstante, alguns cursos FIC foram considerados como cursos de capacitação, por terem relação com as 

atividades desenvolvidas pelo servidor dentro do IFB e por terem curta duração.  

Dessa forma, como o servidor tem direito à liberação de sua carga horária para frequentar cursos 

de capacitação, os servidores alunos dos cursos FIC em menção foram excluídos da lista de servidores 

com risco. Alguns exemplos de FIC considerados como capacitação foram os cursos de: Inglês Básico, 

Noções Básicas de Lógica Matemática, Língua Brasileira de Sinais, Noções Básicas de Estatística e 

Probabilidade e Excel. 

Uma vez que se chegou à lista de 19 servidores com risco, foram enviadas as SAs nºs 28 a 

34, solicitando os diários de frequência das disciplinas frequentadas por estes servidores entre 2015 

e 2016. Foi necessário encaminhar, ainda, as SAs nºs 42 e 43 para o recebimento de respostas 

complementares. 

No meio tempo, foi enviada a SA nº 38 à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a fim de que 

que fosse informado a esta Auditoria Interna quais dos 19 servidores em menção solicitaram e/ou 

tiveram deferido o horário especial de estudante, conforme regra do art. 98 da Lei nº 8.112/90. 

Ato contínuo, foi feita uma análise detalhada cruzando: a) as datas em que os servidores 

tiveram presença nas disciplinas cursadas, segundo os diários de frequência enviados pelos campi; 

b) dos horários em que foram lecionadas cada uma das aulas em que o servidor teve presença, 

segundo as informações contidas no Sistema de Gestão Acadêmica – SGA; e c) dos horários em que 

o servidor alegadamente estava cumprindo sua jornada de trabalho, segundo as informações de 

registro de ponto eletrônico reunidas no Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP. 

Dessa maneira, por fim, chegou-se a uma conclusão acerca da ocorrência de sobreposição de 

horas entre a jornada de trabalho dos servidores e os horários em que eles frequentaram as aulas nas 

disciplinas cursadas no IFB. Os resultados que geraram constatações e recomendações serão 

apresentados no tópico 5.2 deste relatório. 

 

5.2 Das Constatações e Recomendações 

 

5.2.1 Fato 1 

Conforme a metodologia descrita anteriormente, a lista dos 19 servidores com risco de 

sobreposição foi a seguinte: 
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Tabela 1 

Servidor* Curso 
Campus em 

que estudou 

Campus de 

exercício 

Ano da 

matrícula 

Turno de 

trabalho 

Turno 

do curso 

2894852 

Curso Superior de 

Tecnologia em 

Gestão Pública 

Brasília Reitoria 
2016/1 e 

2016/2 

Manhã, tarde e 

parte da noite 

Tarde e 

noite 

1619966 

Curso Superior de 

Tecnologia em 

Gestão Pública 

Brasília Taguatinga 
2015/2 e 

2016/1 
Manhã e tarde Tarde 

1340760 
Violão Básico I/ 

Violão Básico II 
Samambaia Samambaia 

2015/2 e 

2016/2 

Tarde e 

noite/manhã e 

tarde 

Tarde 

1596051 

Licenciatura em 

Educação 

Profissional para 

Diplomados 

Samambaia Reitoria 

2015/2, 

2016/1 e 

2016/2 

Manhã e tarde 
Tarde e 

noite 

1800743 
Produção de Artigo 

Acadêmico 
Samambaia Samambaia 

2015/2 e 

2016/1 
Manhã e tarde 

Manhã e 

tarde 

1758194 

Produção de 

Brinquedos 

Pedagógicos/ 

Licenciatura em 

Educação 

Profissional para 

Diplomados 

Samambaia Samambaia 

2015/1, 

2015/2, 

2016/1 e 

2016/2 

Manhã e tarde 

Manhã, 

tarde e 

noite 

1831075 
Produção de Artigo 

Acadêmico 
Samambaia Samambaia 2015/2 Tarde e noite Tarde 

1759530 

Licenciatura em 

Educação 

Profissional para 

Diplomados/ 

Musicalização ao 

Violão 

Samambaia e 

Taguatinga 

Centro 

Taguatinga 
2015/1 e 

2016/2 

Manhã, tarde e 

noite 

Manhã, 

tarde e 

noite 

1421409 

Licenciatura em 

Letras – Língua 

Portuguesa 

São Sebastião São Sebastião 
2015/1 e 

2015/2 

Manhã, tarde e 

noite 
Tarde 

2067308 
Licenciatura em 

Letras Espanhol 

Taguatinga 

Centro 

Taguatinga 

Centro 

2015/1 e 

2015/2 
Manhã e tarde Manhã 

1884568 Técnico em Logística 
Taguatinga 

Centro 
Riacho Fundo 2015/2 

Manhã, tarde e 

noite 
Noite 

2067808 

Tecnologia em 

Processos Gerenciais/ 

Licenciatura em 

Letras – Língua 

Inglesa 

Taguatinga 

Centro 

Taguatinga 

Centro 

2015/1, 

2015/2, 

2016/1 e 

2016/2 

Manhã, tarde e 

noite 
Noite 
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*A fim de proteger a imagem dos servidores, foram omitidos seus nomes e incluídos apenas os 

respectivos números de matrícula no SIAPE. 

 

Em seguida, a partir da análise feita utilizando as informações contidas nos diários de 

frequência, no Sistema de Gestão Acadêmica e no Sistema Unificado de Administração Pública, 

verificou-se a ocorrência de sobreposição de horas nas folhas de pontos de 15 dos 19 servidores 

com risco. A seguir será explanada individualmente a existência de sobreposição. 

 Servidora de SIAPE nº 2894852: 

Foi verificada sobreposição nos seguintes dias: 

- 1º semestre/2016: 25 e 29/02; 21, 24, 28 e 31/03; 01, 13 e 28/04; 02, 09, 18, 19, 20 e 30/05; 

01, 06, 15, 17, 20, 23, 24, 27 e 28/06; e 06/07/2016; 

- 2º semestre/2016: 03, 22, 24, 25, 26 e 31/08; 01, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 

26, 27, 28 e 29/09; 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 13, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/10; 05, 07, 08, 10, 21, 

22, 23, 24, 25, 26 e 29/11; e 01, 06, 07, 09, 12, 13, 15 e 20/12/2016. 

 Servidor de SIAPE nº 1619966: 

Foi verificada sobreposição nos seguintes dias: 

- 1º semestre/2016: 07, 08, 14, 15 e 28/03; 04, 18, 20 e 25/04; 02, 04, 23, 24 e 31/05; 01, 06, 

08, 13, 14, 20, 27 e 29/06; e 06/07/2016. 

 Servidor de SIAPE nº 1340760: 

Foi verificada sobreposição nos seguintes dias: 

2067681 

Musicalização ao 

Violão Módulo I e 

Módulo II/ 

Musicalização ao 

Violão/ 

Musicalização ao 

Violão 

Taguatinga 

Centro 

Taguatinga 

Centro 

2015/1, 

2015/2 e 

2016/1 

Manhã e tarde Tarde 

2186057 
Pós Graduação em 

Gestão Pública 

Taguatinga 

Centro 

Taguatinga 

Centro 

2016/1 e 

2016/2 
Manhã e tarde Tarde 

2114487 
Pós Graduação em 

Gestão Pública 

Taguatinga 

Centro 
Samambaia 2016/1 Manhã e tarde Tarde 

1805902 
Pós Graduação em 

Gestão Pública 

Taguatinga 

Centro 
Reitoria  

2016/1 e 

2016/2 
Manhã e tarde Tarde 

2260924 
Pós Graduação em 

Gestão Pública 

Taguatinga 

Centro 
Reitoria 2016/1 Manhã e tarde Tarde 

1968883 
Pós Graduação em 

Gestão Pública 

Taguatinga 

Centro 
Planaltina 

2016/1 e 

2016/2 
Manhã e tarde Tarde 

1758504 

Dança do Ventre e o 

Empoderamento 

Feminino 

Taguatinga Riacho Fundo 
2015/1 e 

2016/2 
Manhã e tarde Manhã 
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- 2º semestre/2015: 11, 18 e 25/09; 02, 16 e 23/10; 06, 13, 24 e 27/11; e 01 e 11/12/2015; 

- 1º semestre/2016: 09, 16, 23 e 30/09; e 07/10/2016. 

 Servidor de SIAPE nº 1596051: 

Foi verificada sobreposição nos seguintes dias: 

- 2º semestre/2015: 07/08 e 20/11/2015; 

- 1º semestre/2016: 26/02; 16/03; 08, 15 e 22/04; 06 e 20/05; e 03, 10, 14 e 17/06/2016; 

- 2º semestre/2016: 19, 25 e 26/08; 02, 09, 16 e 23/09; 07 e 14/10; e 02, 09 e 16/12/2016. 

 Servidor de SIAPE nº 1758194: 

Foi verificada sobreposição nos seguintes dias: 

- 1º semestre/2015: 12, 19 e 26/06; e 03/07/2015; 

- 2º semestre/2015: 07, 14, 21 e 28/08; 04, 11, 18 e 25/09; 02 e 16/10; 06, 13, 20 e 27/11; e 

04/12/2015; 

- 1º semestre/2016: 26/02; 04, 11 e 18/03; 01, 08, 15 e 29/04; 06, 13, 14 e 20/05; 03 e 24/06; 

e 01/07/2016; 

- 2º semestre/2016: 19/08; 02, 09, 13, 16, 23, 27 e 30/09; e 07/10/2016. 

 Servidora de SIAPE nº 1831075: 

Foi verificada sobreposição nos seguintes dias: 

- 1º semestre/2015: 15, 22 e 29/09; 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24 e 26/11; e 01, 03, 08, 10 e 

15/12/2015. 

 Servidor de SIAPE nº 1421409: 

Foi verificada sobreposição nos seguintes dias:  

- 1º semestre/2015: 27 e 29/05; 02, 03, 10, 17, 23, 25 e 26/06/2015. 

Não foi possível verificar a ocorrência de sobreposição entre os dias 23/02 e 01/05/2015, 

uma vez que o servidor não teve registro de ponto eletrônico nesse período. 

 Servidora de SIAPE nº 2067308: 

Foi verificada sobreposição nos seguintes dias: 

- 1º semestre/2015: 23, 24 e 25/02; 31/03; 07, 15, 22, 27 e 28/04; 05, 06, 12, 13, 18, 19, 20, 

25, 26 e 27/05; 01, 03, 08, 09, 10, 15, 17, 22 e 23/06/2015; 

- 2º semestre/2015: 07, 21, 27 e 28/08; 11, 18 e 25/09; 02 e 16/10; e 06/12/2015. 

 Servidor de SIAPE nº 2067808: 

Foi verificada sobreposição nos seguintes dias: 

- 2º semestre/2015: 11, 13 e 25/08; 01, 04, 14, 21, 28 e 29/09; 07, 08, 09, 26 e 29/10; 03, 04, 

05, 06, 10, 11, 12, 13, 20, 23 e 27/11/2015; 

-2º semestre/2016: 02, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24 e 25/08; 06, 13 e 27/09; 06/10; e 

10/11/2016. 

 Servidora de SIAPE nº 2067681: 

Foi verificada sobreposição nos seguintes dias:  

- 2º semestre/2015: 17 e 31/08; 14 e 21/09; 14, 19, 21, 26 e 28/10; 04, 09 e 11/11; e 

07/12/2015; 
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- 1º semestre/2016: 02, 09, 16 e 23/03; 06, 13, e 27/04; 02, 09, 11, 16, 18, 23 e 25/05; e 15, 

22 e 29/06/2016. 

 Servidora de SIAPE nº 2186057: 

Foi verificada sobreposição nos seguintes dias: 

- 2º semestre/2016: 11/11 e 02/12/2016. 

Nos demais dias que os horários do ponto eletrônico coincidiram com os horários de aula, a 

servidora inseriu observações no sistema justificando os ocorridos. 

 Servidor de SIAPE nº 2114487: 

Foi verificada sobreposição no dia 06/04/2016. Não foi possível verificar a ocorrência de 

sobreposição entre os dias 17/06 e 08/07/2016, uma vez que não há registro de ponto do servidor 

nesse período. 

 Servidor de SIAPE nº 1805902: 

Foi verificada sobreposição nos seguintes dias: 

- 1º semestre/2016: 06, 08, 13, 15, 20 e 27/04; 11, 13, 20 e 25/05; 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 

24 e 29/06; e 01, 06, 08 e 13/07/2016; 

- 2º semestre/2016: 19, 24, 26 e 31/08; 09, 14, 16, 21, 23 e 30/09; 05, 07, 14, 21 e 26/10; 04, 

09, 23 e 25/11; e 02, 07, 09 e 14/12/2016. 

A chefia do servidor abonou “sem compensação” os dias em que o servidor, além de ter 

sobreposição, não completou 8 horas de trabalho registradas no ponto eletrônico. Tal fato 

demonstra que, além de ter conhecimento e de ser conivente com a sobreposição, a chefia do 

servidor não exigia dele o cumprimento total da carga horária de trabalho do dia. 

 Servidor de SIAPE nº 2260924: 

Foi verificada sobreposição nos seguintes dias: 

- 1º semestre/2016: 06, 08, 13, 15 e 20/04; 17 e 24/06; e 08/07/2016. 

 Servidora de SIAPE nº 1968883: 

Foi verificada sobreposição nos seguintes dias: 

- 1º semestre/2016: 27/04; 04 e 11/05; 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24 e 29/06; e 01, 06, 08 e 

13/07; 

- 2º semestre/2016: 19, 24, 26 e 31/08; 09, 14, 16, 21, 23 e 30/09; 14 e 26/10; 04, 09 e 11/11; 

e 07 e 14/12/2016. 

Não foi possível verificar a ocorrência de sobreposição nos períodos de 06 a 24/04 e de 

16/11 a 02/12/2016, uma vez que o servidor estava substituindo o Diretor de Administração e 

Planejamento do campus, razão pela qual não registrou sua frequência por meio do ponto eletrônico 

nos referidos períodos.  

Além disso, a chefia abonou “sem compensação” vários dos dias em que, mesmo havendo 

sobreposição, o servidor não completou 8 horas registradas no ponto eletrônico. É possível concluir, 

portanto, que a chefia tinha conhecimento e era conivente com a sobreposição, bem como não 

exigia do servidor o cumprimento total da carga horária diária de trabalho. 
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DA SOLICITAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE EXAMINADA 

  

Não foi solicitado pronunciamento das unidades examinadas, tendo em vista que a 

recomendação gerada no presente relatório será no sentido de que sejam abertos procedimentos 

administrativos disciplinares contra os servidores que apresentaram sobreposição e contra suas 

chefias imediatas, bem como considerando que será oportunizada a ampla defesa e o contraditório 

aos servidores mencionados em sede do procedimento administrativo. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

 

Pelos motivos expostos acima, não houve manifestação da unidade examinada, nem análise 

do controle interno. 

 

CONSTATAÇÃO (219) 

Ocorrência de sobreposição entre o horário de trabalho e o horário de aulas de servidores 

no Instituto 

Constatou-se a ocorrência de sobreposição de horas entre o horário trabalhado no Instituto 

segundo os registro de ponto eletrônico contido no Sistema Unificado de Administração Pública – 

SUAP e o horário em que os servidores a seguir listados frequentaram cursos no IFB no qual 

estavam matriculados entre os anos de 2015 e 2016. 

 

Tabela 2 

Servidor(a) Nº de dias em que ocorreu sobreposição 

SIAPE nº 2894852 81 dias 

SIAPE nº 1619966 23 dias 

SIAPE nº 1340760 17 dias 

SIAPE nº 1596051 25 dias 

SIAPE nº 1758194 43 dias 

SIAPE nº 1831075 16 dias 

SIAPE nº 1421409 9 dias 

SIAPE nº 2067308 38 dias 

SIAPE nº 2067808 42 dias 

SIAPE nº 2067681 30 dias 

SIAPE nº 2186057 2 dias 

SIAPE nº 2114487 1 dia 

SIAPE nº 1805902 46 dias 

SIAPE nº 2260924 8 dias 

SIAPE nº 1968883 32 dias 

 

Ressalta-se que alguns dias em que o horário de trabalho coincidiu com o horário de aula 

dos servidores por menos de 30 minutos foram desconsiderados, uma vez que pode ter ocorrido das 

aulas terem começado atrasadas ou terminado adiantadas. Ainda assim, a análise feita encontrou 

indícios suficientes da ocorrência de sobreposição. 
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Dessa forma, verifica-se que os servidores se engajaram em atividade particular 

incompatível com o exercício do cargo (frequência em cursos que não possuem correlação com suas 

atividades laborais) durante o horário de trabalho, período em que deveriam estar a serviço do 

Instituto. Por outro lado, verifica-se que a chefia imediata dos servidores descumpriu seu dever de 

controlar a frequência de seus colaboradores, uma vez que não percebeu a ausência dos servidores 

para frequentar aulas e/ou foi conivente com a ocorrência da sobreposição em tela. 

 

RECOMENDAÇÃO (219) 

Recomenda-se ao gestor máximo do Instituto Federal de Brasília que instaure processo 

administrativo disciplinar contra os servidores dispostos na Tabela 2 pela ocorrência de 

sobreposição de horas entre seu horário de trabalho e o horário das aulas frequentadas pelos 

servidores como estudantes do IFB. Ressalta-se que dentro do processo aberto contra o servidor 

também deverá ser apurada a responsabilidade da chefia imediata pelo descumprimento de seu 

dever funcional de controlar a frequência e o cumprimento da carga horária mensal de trabalho dos 

servidores a elas vinculados. 

 

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 diversos campi e na Reitoria ocorreu 

sobreposição de horas entre o horário de aulas frequentadas pelos servidores que estudam no 

Instituto e o seu horário de trabalho, o que demonstra falha nos controles internos do Instituto como 

um todo quanto à frequência de seus servidores e quanto ao correto cumprimento da sua carga 

horária.  

Importa frisar que a fragilidade em tela já havia sido evidenciada por Relatórios de 

Auditoria anteriores, em especial das Auditorias de Frequência dos anos de 2015 e 2016, bem como 

que desde então não houve melhora significativa dos controles internos relacionados à frequência 

dos servidores técnico-administrativos. 

Ainda neste sentido, foram extraídas as seguintes conclusões na presente auditoria:  

i) Nos anos de 2015 e 2016, por volta de 40 servidores técnico-administrativos do IFB 

matricularam-se em cursos no Instituto, entre FIC, graduação e pós-graduação; 

ii) A maior parte dos servidores estudantes de cursos de graduação no Instituto não 

solicitam horário especial de estudante; 

iii) De maneira geral, as chefias imediatas não têm abonado corretamente o ponto 

eletrônico de seus servidores por meio do Sistema Unificado de Administração 

Pública – SUAP; 

iv) Seja pela falta do abono da chefia ou pelo descumprimento da sua carga horária, os 

servidores auditados comumente apresentaram saldo negativo de horas no SUAP; 
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v) O controle das chefias sobre a frequência e a carga horária dos servidores não tem 

sido adequado; 

vi) Ocorreu sobreposição de horas entre a jornada de trabalho de 15 servidores e seu 

horário de aulas no Instituto. 

Em razão do item “vi”, portanto, foi exarada a única recomendação deste Relatório, no 

sentido de que seja instaurado processo administrativo disciplinar contra os servidores que 

apresentaram sobreposição, assim como seja apurada a responsabilidade das respectivas chefias 

imediatas. 

Solicita-se ao gabinete que encaminhe para este Núcleo de Auditoria Interna, no interstício 

máximo de 90 (noventa) dias, informação sobre implementação ou não da referida recomendação. 

Por fim, este Núcleo de Auditoria Interna agradece a atenção dos gestores que receberam 

prontamente a equipe de auditoria. 

 

Brasília, 11 de maio de 2017. 

 

Atenciosamente,   

 

 

Patrícia Maciel da Silva 

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       /      /2017 

 

________________________ 

carimbo/assinatura 


