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_______________________________________________
Análise Gerencial
Superintendente CGUAL,
Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201800573, e consoante
o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC nº 01, de 6 de abril
de 2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas
anual apresentada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas
(Ifal), aos quais agrega-se, de modo específico, a Avaliação dos Resultados da Gestão
(ARG) realizada nas ações de educação à distância da unidade, etapa da análise da política
nacional.
1. Introdução
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 1º de março a 20 de julho de 2018,
por meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do
exercício sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade
auditada, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público
Federal.
Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames.
O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos Trabalhos,
que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de Auditoria, que
contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em subsídio ao
julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da União (TCU).
2. Resultados dos trabalhos
De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião realizada em
02 de fevereiro de 2018, entre a Diretoria de Auditoria de Políticas da Área Social 1 do
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) e a Secretaria de
Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto do Tribunal de Contas da União
(TCU), foram efetuadas as seguintes análises:
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(i)
Avaliação, considerando a natureza jurídica e o negócio do Ifal, da conformidade
das peças exigidas nos incisos I, II e III do art. 13 da IN TCU nº 63/2010 com as normas
e orientações que regem a elaboração de tais peças;
(ii)

Avaliação da gestão de pessoas contemplando, em especial, quanto:
a) à observância da legislação sobre remuneração, em especial, ao pagamento de
vantagens, vencimento básico, assistência pré-escolar, fundamentos de
aposentadoria, adiantamento de férias, pagamentos em duplicidade, remuneração
superior ao teto, pagamento de pensão em duplicidade, dentre outros;
b) à conformidade da concessão de adicional de retribuição por titulação previsto
na Lei n° 12.772/2012; e
c) A conformidade da regulação e concessão de flexibilização da jornada de
trabalho para 30 horas, considerando o estabelecido no Decreto n° 1.590/1995.

(iii) Avaliação da estrutura, condições de funcionamento e desempenho da Auditoria
Interna da Instituição (Audin/Ifal), em especial quanto ao posicionamento organizacional,
articulação com instâncias superiores, formalização estatutária, recursos de trabalho, e
aprovação e eficácia do Paint. As avaliações deste item incorporarão análise comparativa
entre a situação atual e a identificada em fiscalizações realizadas em 2014 pela CGU e
pelo TCU.
(iv)
Avaliação da execução da política de Educação a Distância pelo Ifal, envolvendo:
a regularidade das aquisições relacionadas à estruturação e manutenção dos cursos; a
adequação da infraestrutura dos polos educacionais; a regularidade do pagamento de
bolsas; a tempestividade da prestação de contas referente à execução dos Termos de
Execução Descentralizada (TED) e a otimização do uso do material didático produzido
para os cursos em EaD.
2.1 Avaliação da Conformidade das Peças
Considerando a natureza jurídica e o negócio da unidade prestadora de contas, foi
realizada análise de conformidade das peças exigidas nos incisos I, II e III do art. 13 da
IN TCU nº 63/2010 com as normas e orientações do Tribunal de Contas da União para o
exercício de 2017, tendo sido identificadas as ocorrências elencadas abaixo.
1. Rol de Responsáveis:
Verificou-se a não inclusão dos integrantes do Conselho Superior, o que contraria o inciso
III, do art. 10, da IN TCU nº 63/2010, o qual estabelece que os membros de órgão
colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por ato de
gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da
unidade devem compor o rol de responsáveis.
2. Relatório de Gestão:
2.1. Do tópico de apresentação, não consta a forma de estruturação do referido relatório
e as principais dificuldades encontradas foram tratadas apenas de forma genérica, pois
mencionou-se exclusivamente a crise econômica, porém sem especificar os problemas
dela decorrentes que teriam afetado a unidade.
2.2. Apesar da unidade integrar o Poder Executivo, não foram apresentadas, no tópico
referente ao sistema de apuração de custos no âmbito da unidade, as razões para que o
Sistema de Informações de Custos (SIC) não tenha sido adotado como o principal sistema
de apuração de custos no exercício de 2017, contrariando o disposto na Portaria STN nº
716, de 24 de outubro de 2011.
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2.3. Verificou-se ainda, quando a unidade tratou dos restos a pagar, a ausência de
informações acerca de registro no SIAFI como “vigentes” de valores referentes a restos
a pagar de exercícios anteriores, sem que sua vigência tenha sido prorrogada.
2.4. Quanto aos canais de acesso ao cidadão, não foram informados registro de dados
gerenciais e estatísticos sobre a quantidade de solicitações, reclamações, denúncias,
sugestões recebidas e sobre o atendimento/encaminhamento das demandas apresentadas,
analisando os resultados observados, inclusive frente a dados registrados em exercícios
anteriores.
2.5. Com relação à aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários, apenas consta
link para acesso a informações, cujo acesso em 3 de maio de 2018 não identificou
informações acerca do exercício de 2017, sendo o último relatório referente a 2016.
3. Relatórios e pareceres de órgãos, entidades ou instâncias:
Não foram encontradas inconsistências nos relatórios e pareceres de órgãos, entidades ou
instâncias que se pronunciaram sobre as contas ou sobre a gestão dos responsáveis pela
unidade jurisdicionada.
o#tF
a/

2.2 Avaliação da Gestão de Pessoas
1.
Com vistas a avaliar a gestão de pessoas do Ifal, tanto no que concerne à
observância da legislação aplicável à admissão, remuneração, cessão, requisição de
pessoal, concessão de aposentadoria, reformas e pensões, quanto no que diz respeito à
tempestividade e qualidade dos registros pertinentes no sistema contábil e nos sistemas
corporativos obrigatórios, efetuou-se levantamento no Sistema de Trilhas de Auditoria de
Pessoal a fim de identificar situações de inconsistência relativas à folha de pagamento,
marcadas como “Justificativa Pendente” e “Justificativa em Andamento”.
Por meio da Solicitação de Auditoria nº 201800573/05, de 13 de junho de 2018, foram
encaminhadas ao Ifal duas planilhas com as respectivas listas das situações apontadas,
solicitando justificativa para cada inconsistência específica. Na oportunidade, registrouse que as justificativas oferecidas pela entidade deveriam ser registradas no próprio
Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal, ao qual o Instituto dispõe de acesso.
Em 19 de julho de 2018, a equipe efetuou novo levantamento no referido sistema a fim
de verificar as providências adotadas pelo Ifal, no período, para as inconsistências com
“Justificativas Pendentes” e “Justificativas em Andamento”. Os exames constataram que
apenas quatro das 28 situações de inconsistência relativas às “Justificativas Pendentes” e
duas das quatro atinentes às “Justificativas em Andamento” foram solucionadas no
período. A situação das inconsistências relacionadas à remuneração de pessoal encontrase consolidada no quadro abaixo:
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Quadro 1 - Ocorrências relacionadas à remuneração de pessoal
Descrição da ocorrência
Servidores com desconto de
faltas ao serviço na Folha, sem
o respectivo registro no
Cadastro

Servidores que recebem
devolução de faltas
anteriormente descontadas

Servidores com parcela de
devolução ao erário
interrompida ou prazo e/ou
valor alterados - servidor (1 ano
anterior)
Servidores com parcela de
devolução ao erário
interrompida ou prazo e/ou
valor alterados - pensão (1 ano
anterior)

Servidores que percebem
auxílio-alimentação em
duplicidade

Servidores com devolução do
adiantamento de férias no
último ano, em valor inferior ao
recebido (1 ano anterior)
Servidores que
obtiveram devolução de falta
com os valores maiores do que
o descontado no último ano (1
ano anterior)
Vantagens previstas nos arts.
184, da Lei nº 1.711/52, e 192,
da Lei nº 8.112/90, pagas com
valores inconsistentes

Detalhamento da ocorrência
Quantidade
Servidores relacionados
6
Situações solucionadas integralmente
4
Situações solucionadas parcialmente
0
Situações não solucionadas
2
Situações pendentes de manifestação da unidade
1
Servidores relacionados
1
Situações solucionadas integralmente
0
Situações solucionadas parcialmente
0
Situações não solucionadas
1
Situações pendentes de manifestação da unidade
1
Servidores relacionados
1
Situações solucionadas integralmente
0
Situações solucionadas parcialmente
0
Situações não solucionadas
1
Situações pendentes de manifestação da unidade
1
Servidores relacionados
7
Situações solucionadas integralmente
0
Situações solucionadas parcialmente
0
Situações não solucionadas
7
Situações pendentes de manifestação da unidade
7
Servidores relacionados
1
Situações solucionadas integralmente
1
Situações solucionadas parcialmente
0
Situações não solucionadas
0
Situações pendentes de manifestação da unidade
0
Servidores relacionados
1
Situações solucionadas integralmente
1
Situações solucionadas parcialmente
0
Situações não solucionadas
0
Situações pendentes de manifestação da unidade
0
Servidores relacionados
5
Situações solucionadas integralmente
0
Situações solucionadas parcialmente
0
Situações não solucionadas
5
Situações pendentes de manifestação da unidade
4
Servidores relacionados
14
Situações solucionadas integralmente
0
Situações solucionadas parcialmente
0
Situações não solucionadas
14
Situações pendentes de manifestação da unidade
14
Fonte: Siape, 19 de julho de 2018

2.
A fim de verificar a conformidade da concessão, pelo Ifal, do adicional de
retribuição por titulação (RT) aos docentes da Carreira do Magistério do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico lotados na unidade, de acordo com o previsto na Lei nº
12.772/2012 e com as orientações emanadas dos Ministérios da Educação e do
Planejamento, solicitou-se ao Instituto a relação de processos de concessão de RT
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formalizados no exercício de 2017. A unidade encaminhou resposta em 25 de junho, pelo
Ofício nº 183/2018/Reitoria/Ifal, informando a concessão de quarenta beneficiários da
RT no referido exercício, assim distribuídos: um aperfeiçoado; quatro especialistas; vinte
mestres; e quinze doutores.
Em seguida, a partir da relação de RT concedidas no exercício de 2017, solicitou-se que
o Instituto disponibilizasse os processos de concessão de RT de uma amostra de dez
docentes, ou 25% dos beneficiários de 2017, sendo: dois especialistas, quatro mestres e
quatro doutores. Cópias dos processos em meio magnético foram disponibilizadas em 25
de julho pelo Ofício nº 220/2018/Reitoria/Ifal.
Os exames realizados nos processos compreendidos na amostra apontam que, no âmbito
do Instituto, as portarias de concessão de retribuição por titulação somente são editadas e
os efeitos financeiros decorrentes autorizados após a devida apresentação do diploma e
da análise da Comissão Permanente do Pessoal Docente. Em mais de um caso analisado,
verificou-se a apresentação de outro documento (certidão da instituição formadora, ata de
defesa para concessão de grau de doutor etc.) junto ao requerimento. Os pleitos, todavia,
só prosperaram com a junção do diploma ao processo, conforme recomendação inscrita
no item 9.2 do Acórdão nº 11.374/2016, da 2ª Câmara do TCU, e nos Ofícios-Circulares
nº 818/2016-MP e nº 4/2017/GAB/SAA/SAA-MEC.
Com relação à conformidade entre os títulos apresentados pelos beneficiários da amostra
examinada e os valores das retribuições efetivamente pagos no mês de dezembro de 2017,
não foi verificado nenhum caso de parcela discrepante do previsto nas tabelas do Anexo
IV da Lei nº 12.772/2012, seja no que refere-se à própria titulação, seja à classe ou nível
da carreira correspondente à retribuição.
Quadro 2 - Pagamento de Retribuição por Titulação (RT) no âmbito do Ifal
Vínculo
funcional

Total de
docentes

Quantidade
docentes que
recebem a RT

Porcentual em
relação ao total de
docentes da
Instituição

Total de concessões
de RT formalizadas
no exercício de 2017

Total de registro
examinados pela
equipe de auditoria

Ativos

980

291

24,1%

40

10

Aposentados

227

163

13,5%

-

-

Fonte: Ifal, Ofício nº 183/2018/Reitoria/Ifal, de 25 de junho 2018.

3.
No que concerne à conformidade na concessão de reconhecimento de saberes e
competências (RSC) aos docentes da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico do Ifal, previsto na Lei nº 12.772/2012, demandou-se ao Instituto, por meio
da SA nº 201800573/06, de 14 de junho de 2018, a relação dos processos de concessão
de RSC concluídos no exercício de 2017. Em 25 de junho, o Instituto enviou o Ofício nº
183/2018/Reitoria/Ifal com a relação dos 104 docentes beneficiários, assim distribuídos:
cinco RSC-I, dezessete RSC-II e 82 RSC-III.
Em seguida, a partir da relação de RSC concedidas no exercício de 2017, solicitou-se, por
meio da SA nº 201800573/07, de 21 de julho de 2018, que o Instituto disponibilizasse os
processos de concessão de RSC de uma amostra de quinze docentes, pouco mais de 14%
dos beneficiários do exercício anterior, sendo: dois RSC-I, seis RSC-II e sete RSC-III. As
cópias scaneadas dos processos foram disponibilizadas, em meio magnético, três dias
depois, anexas ao Ofício nº 220/2018/Reitoria/Ifal.
Iniciaram-se os exames, todavia, pela busca no site do Ifal do normativo que regulamenta
internamente a concessão do reconhecimento de saberes e competências. Aprovada, ad
referendum, em 03 de outubro de 2014, pelo presidente do Conselho Superior da entidade,
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a Resolução nº 31/CS dispõe sobre a avaliação, aprovação e fluxo de procedimentos para
a concessão da retribuição, tendo sido consideradas – conforme expresso no enunciado
da norma – todas as recomendações do Conselho Permanente do Reconhecimento de
Saberes e Competências do MEC. A seguir, com duas pequenas intervenções (inclusão
do segundo parágrafo do inciso IV do art. 11 e alteração no texto do art. 26), a Resolução
nº 31/CS foi homologada pelo Conselho Superior no dia 24 de novembro de 2014 pela
Resolução nº 35/CS. Tais procedimentos indicam que a elaboração do Regulamento
Interno atendeu ao que estabelece a legislação quanto à sua análise, aprovação e
homologação e coaduna-se com o art. 12 da Resolução nº 01/2014/MEC/SETEC/CPRSC,
alterada pela Resolução nº 02/2014/MEC/SETEC/CPRSC, que passou a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 12 - As IFE deverão elaborar minuta de regulamento interno para a concessão do
Reconhecimento de Saberes e Competências em consonância com os pressupostos,
diretrizes e procedimentos estabelecidos por esta resolução, devendo encaminhá-la
formalmente ao Conselho Permanente para o Reconhecimento de Saberes e
Competências (CPRSC) da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico para análise técnica e posterior homologação pelo Conselho Superior ou
instância equivalente da IFE.”
Os critérios qualitativos e quantitativos para a concessão da RSC, em seus três níveis,
bem como seus fatores de pontuação e valores máximos a atingir, encontram-se descritos
no Anexo III do Regulamento Interno do Ifal, denominado “Formulários de Pontuação”.
Por sua vez, os pesos que poderão, segundo a especificidade institucional, ser atribuídos
a cada item analisado na concessão da RSC estão definidos no “Quadro de Pontuação
Máxima das Diretrizes”, que corresponde ao Anexo IV da norma. A análise dos critérios
previstos no Anexo III do Regulamento Interno que dispõe sobre a concessão do RSC no
âmbito do Ifal (Resolução nº 31/CS/Ifal) demonstra que a norma reproduz integralmente
aqueles listados no art. 11 da Resolução nº 01/2014/MEC/SETEC/CPRSC, guardando
plena consonância com suas diretrizes e demais orientações do Conselho Permanente para
Reconhecimento de Saberes e Competências da Carreira do Magistério do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico (CPRSC).
Realizou-se ainda, no que tange ao Regulamento Interno que normatiza a concessão de
RSC no âmbito do Instituto, análise comparativa das pontuações atribuídas às atividades
consideradas nos critérios descritos no Anexo III, não sendo identificadas incoerências
ou inconsistências na ponderação do seu grau de complexidade que viessem a distorcer –
por sub ou superestimativa de determinadas atividades em detrimento de outras – a justa
avaliação das solicitações de RSC.
Com relação ao processo avaliativo da solicitação, os arts. 9º e 10 do Regulamento Interno
apontam que os processos serão encaminhados para a Comissão Especial de Avaliação
de RSC, composta por quatro membros, sendo dois internos e dois externos, sorteados
pela Comissão Permanente do Pessoal Docente (CPPD) a partir do cadastro nacional de
avaliadores. Será considerado aprovado o pedido que obtenha, no mínimo, dois votos
favoráveis no parecer conclusivo dos membros da Comissão Especial (§ 1º do art. 11 do
RI). Tal arranjo normativo tem suporte específico nos arts. 3º e 13, §§ 1º e 3º, da
Resolução nº 01/2014, expedida pela CPRSC, garantindo uma avaliação adequada do
pleito. Esse conjunto de análises permite afirmar que o Regulamento Interno mantém
estreita conformidade com as resoluções do Conselho Permanente para Reconhecimento
de Saberes e Competências (CPRSC), instituído pelo MEC, e indica que o Regulamento
Interno está em consonância com as resoluções do Conselho Permanente para
Reconhecimento de Saberes e Competências (CPRSC), instituído pelo MEC.
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Em seguida, efetuaram-se os exames documentais dos quinze processos de RSC da
amostra, demandados pela SA nº 201800573/07, tendo sido verificados os seguintes
requisitos:
a) quanto à documentação necessária à concessão de RSC, a apresentação do relatório
descritivo e da documentação comprobatória das atividades realizadas, juntamente com
o diploma à comissão especial, conforme estabelece o §5º do art. 12 da Resolução nº
01/2014/MEC/SETEC/CPRSC;
b) quanto à atuação da comissão especial, a conformidade da composição da comissão
especial e do parecer emitido pelos avaliadores com o Regulamento Interno do Instituto;
c) quanto aos efeitos financeiros decorrentes da RSC, a correlação entre a data aquisitiva
estabelecida na portaria de concessão e a data em que o servidor cumpriu os requisitos do
nível concedido, indicada no parecer dos avaliadores, observado o limite de retroatividade
a 1º de março de 2013;
d) quanto ao valor a ser pago, a conformidade entre o nível da RSC obtida da avaliação e
aquela estabelecida na portaria de concessão.
A análise sistemática realizada nos quinze processos que compõem a amostra aponta para
o firme cumprimento dos procedimentos de avaliação e concessão de RSC estabelecidos
nas normas internas do Ifal e nas orientações do MEC. Todos os processos examinados
apresentam relatório descritivo da formação/aperfeiçoamento, atuação docente, produção
acadêmica/intelectual e demais títulos necessários à obtenção da retribuição, corroborada
por cópias dos documentos que comprovem as atividades descritas, conforme disposto
no Anexo II da Resolução nº 31/CS/Ifal.
Não verificou-se nenhuma impropriedade na composição das comissões especiais, assim
como na atuação dos avaliadores, seja nos parâmetro de elaboração do parecer conclusivo
(pontuação obtida/prevista para o nível de RSC pretendido, data de cumprimento dos
requisitos, deferimento ou não do pedido), seja no aspecto de eventuais divergências entre
os pareceres, de resto, não observadas nos exames.
Constatou-se, todavia, na análise das formalidades voltadas à apreciação dos pedidos de
RSC, que as portarias de designação dos membros da comissão especial de avaliação têm
sido invariavelmente publicadas após a elaboração dos pareceres conclusivos dos
avaliadores, não obstante, na organização dos documentos nos processos examinados, a
portaria sempre anteceda as folhas dos pareceres. Tal prática, de convalidação do ato
administrativo, que deveria ser exceção, por habitual, tornou-se efetivamente regra no
procedimento de avaliação de RSC do Ifal, podendo vir a ter sua legalidade questionada
em virtude do ato de emissão de parecer conclusivo ter sido exercido sem os atributos de
legitimidade da designação pela autoridade competente.
No que refere-se aos efeitos financeiros estabelecidos nas portarias de concessão de RSC,
também não foram verificadas, por um lado, inconsistências entre as datas de início dos
efeitos financeiros e de cumprimento de requisitos pelo servidor, nem, por outro,
divergências significativas entre os avaliadores na análise e/ou atribuição de pontos pelas
atividades desenvolvidas pelo docente.
Por fim, comprovou-se em todos os processos examinados que o nível da RSC deferido
pela comissão de avaliação corresponde àquele indicado na portaria de concessão, não
restando quaisquer divergências em relação à conformidade dos valores devidos aos
critérios e pontuação comprovados pelo docente.
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Quadro 3 - Pagamento de Reconhecimento de Saberes de Competência (RSC) no âmbito
do Ifal
Total de
Docentes

1.083

Quantidade de docentes que recebem
RSC
RSC I

RSC II

RSC III

RSC Total
(I+II+III)

Percentual
de RSC em
relação ao
total de
docentes

18

144

492

654

60,4%

Total de
concessões
de RSC em
2017

Total de
concessões
examinadas

Percentual de
registros
examinados em
relação ao
número de
RSC
concedidos

104

15

14,4%

Fonte: Ifal, Ofício nº 183/2018/Reitoria/Ifal, de 25 de junho 2018.

4.
Quanto à concessão da flexibilização da jornada de trabalho para 6 horas diárias,
que resultam em carga horária de 30 horas semanais para os Servidores TécnicoAdministrativos, após as análises realizadas, a equipe de auditoria concluiu que o Ifal não
atende de forma efetiva às condições estabelecidas pelo Decreto nº. 1.590/1995.
Com efeito, o art. 3º daquele diploma legal previu que:
“Art. 3º Quando os serviços exigirem atividades contínuas de regime de turnos ou
escalas, em período igual ou superior a doze horas ininterruptas, em função de
atendimento ao público ou trabalho no período noturno, é facultado ao dirigente máximo
do órgão ou da entidade autorizar os servidores a cumprir jornada de trabalho de seis
horas diárias e carga horária de trinta horas semanais, devendo-se, neste caso, dispensar
o intervalo para refeições”
Assim, buscou-se, inicialmente, avaliar se existe estudo sobre a concessão de carga
horária de 30 horas no âmbito da Instituição que estabeleça critérios objetivos para aferir
se as atividades desenvolvidas e o público a ser atendido por cada setor enquadram-se nos
pressupostos estabelecidos pelo art. 3º do Decreto nº. 1.590/1995.
Neste ponto, impende destacar que o Relatório de Auditoria Anual de Contas nº
201601460/CGU, na Constatação nº 4.1.1.2, já havia analisado o primeiro Relatório do
Estudo de Viabilidade de Flexibilização da Jornada de Trabalho dos Servidores
Técnico(a)-Administrativos(as) em Educação do Ifal, elaborado por uma comissão de
servidores no ano de 2016, e que concluiu pela possibilidade indiscriminada de concessão
do regime de trinta horas para todos os Técnicos-Administrativos, exceto para os
ocupantes de funções ou cargos de direção.
Naquela hipótese, a CGU identificou que a referida comissão considerou que a ampliação
do horário de atendimento de seus diversos setores de oito para doze horas diárias
melhoraria a prestação dos serviços pelos setores. No entanto, além de não haver
comprovação deste fato, foi observado que a comissão generalizou os conceitos de
atendimento ao público e de serviços que exigiam atividades contínuas de regime de
turnos ou escalas, com o fim de enquadrar todos os servidores técnicos-administrativos
do Ifal no regime de trinta horas semanais. Ao final, a CGU concluiu pela inadequação
do estudo realizado.
Tal entendimento foi corroborado pelo Acórdão nº 6476/2017-TCU-Segunda Câmara,
por meio do qual o TCU apreciou o processo TC 026.926/2016-4, que tratou de Prestação
de Contas Ordinária do Ifal relativa ao Exercício Financeiro de 2015.
Sendo assim, diante da necessidade de aprofundamento da análise relativa à flexibilização
da jornada de trabalho dos Técnicos-Administrativos, foi publicada a Portaria nº 726/GR,
de 10 de abril de 2017, que designou servidores para compor nova comissão responsável
pela realização de novo estudo sobre os aspectos relativos à flexibilização da cargahorária nos ambientes organizacionais do Ifal.
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Ocorre que, a presente equipe de auditoria, ao analisar o novo estudo apresentado,
constatou que este apenas se limitou a acrescentar o resultado de uma pesquisa de
satisfação realizada com 945 pessoas, as quais o Ifal entende como público usuário dos
serviços do Instituto, e que seria composto por alunos e seus familiares, servidores
docentes e técnico-administrativos, ativos e aposentados, funcionários terceirizados, e
pessoas de outros órgãos, empresas e sociedade em geral.
Ademais, também foi constatado que a referida pesquisa não contribui de forma
satisfatória para fundamentar a autorização de flexibilização da carga horária nos moldes
do art. 3º do Decreto nº. 1.590/1995, notadamente quando considerado a extensão
genérica do público entrevistado e, principalmente, que os questionamentos realizados se
mostraram superficiais e insuficientes para cumprir o objetivo proposto pela Comissão,
conforme detalhado em constatação específica.
Sendo assim, tem-se que inexiste estudo adequado sobre a concessão de carga horária de
30 horas no âmbito daquela Instituição, que estabeleça critérios objetivos para avaliar se
as atividades desenvolvidas e o público a ser atendido por cada setor enquadram-se nos
pressupostos estabelecidos pelo art. 3º do decreto nº. 1.590/1995.
Buscou-se, ainda, verificar se existe ato normativo autorizando a flexibilização da jornada
de trabalho para 6 horas diárias e 30 horas semanais nos diversos setores da Instituição.
Conforme esclarecido pelo gestor, identificou-se que os normativos relacionados à
matéria são a Portaria nº 1478/GR, de 21 de julho de 2016, que regulamentou a solicitação
da flexibilização de jornada de trabalho dos servidores técnico-administrativos em
educação do Instituto Federal de Alagoas, e a Portaria nº 1805/GR, de 16 de agosto de
2017, que definiu os ambientes com jornada de trabalho flexibilizada no âmbito do
Instituto Federal de Alagoas.
Ressalte-se que a Portaria nº 1805/GR, de 16 de agosto de 2017, além de definir os
ambientes com jornada de trabalho flexibilizada, estabelece os horários de funcionamento
dos setores.
Entretanto, verificou-se a inobservância ao princípio da transparência e da publicidade do
ato administrativo, uma vez que nenhum normativo autorizador trata da necessidade de
fazer menção explícita da relação nominal dos servidores que foram beneficiados com a
redução de jornada, suas atividades específicas e seus respectivos horários de trabalho.
O próximo passo foi avaliar se os serviços dos setores com concessão de carga horária de
30 horas exigem, de fato, atividades contínuas de regimes de turnos ou escalas, em
período igual ou superior a 12 horas ininterruptas, em função de atendimento ao público
ou trabalho no período noturno.
Para isso, a equipe de auditoria decidiu por restringir a análise mais aprofundada dos fatos
relacionados aos setores com concessão de carga horária de 30 horas vinculados à Reitoria
do Ifal, ao Anexo I da Reitoria – Diread e ao Campus Maceió.
Outrossim, quanto à execução das visitas técnicas, foi selecionada uma amostra com
quatro setores da Reitoria (de um total de sete autorizados), dois setores do Anexo I da
Reitoria – Diread (de um total de dois autorizados) e dezesseis setores do Campus Maceió
(de um total de 43 autorizados).
Após a execução dos trabalhos, foram identificadas irregularidades que demonstram que
os serviços prestados por determinados setores com concessão de carga horária de 30
horas não exigem atividades contínuas de regimes de turnos ou escalas, em período igual
ou superior a 12 horas ininterruptas, em função de atendimento ao público ou trabalho no
período noturno.
Deveras, apurou-se que há setores com jornada flexibilizada que contam com apenas um
servidor Técnico Administrativo; setores que, de forma explícita, restringem o
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atendimento ao público ao horário comercial padrão; e, ainda, aqueles que não funcionam
em período igual ou superior a 12 horas ininterruptas ou em período noturno.
Com relação às condições de elegibilidade do servidor para gozo da flexibilização,
conforme já observado anteriormente, o Ifal não se preocupou em definir, nem nos
estudos realizados nem nos normativos autorizadores, os servidores que teriam a carga
horária flexibilizada conforme as suas atribuições específicas, limitando-se apenas a
tratar, de um modo genérico, das atividades que seriam desenvolvidas nos setores que
esses servidores se encontravam lotados.
Ainda assim, buscando responder as questões de auditoria relacionadas a este trabalho, a
equipe de auditoria definiu uma amostra de 35 servidores, distribuídos entre os setores
que possuem flexibilização de carga horária no âmbito da Reitoria, do Anexo I da Reitoria
– Diread e do Campus Maceió, a fim de realizar visitas aos locais e aplicar questionários
aos servidores.
Desse modo, foi observado que o resultado dos questionários aplicados trouxe respostas
genéricas, assim como as informações constantes das planilhas encaminhadas pelo gestor.
Tal situação, somada à inexistência de estudo e normativos adequados, e, ainda, ao fato
de que a visita da equipe de auditoria se restringiu a um único dia, revela que não há
elementos suficientes para que se possa afirmar, sem margem para dúvida, se as
atividades que os servidores desempenham realmente são as mesmas atividades contínuas
que demandam a necessidade de flexibilização de horário e se eles realizam, de fato,
atendimento ao público.
Excetua-se dessa afirmação, contudo, aqueles servidores lotados nos setores que,
explicitamente, não desenvolvem atividades contínuas em função de atendimento ao
público, conforme mencionado anteriormente, como também o servidor C. F. R., lotado
na Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas Acadêmicos da Reitoria, que
informou de forma expressa que não realiza atendimento ao público em resposta ao
questionário aplicado.
Por fim, no que se refere ao controle do cumprimento da carga horária dos servidores em
regime de 30 horas semanais ocorre de forma adequada, tem-se que o Ifal implantou, por
meio da Portaria nº 1.769/GR, de 25 de agosto de 2016, os procedimentos de registro
eletrônico e controle da frequência dos servidores Técnico Administrativos daquele
Instituto.
Desse modo, para avaliar este objeto, foram solicitadas as folhas de ponto referentes aos
meses de maio, junho e julho de 2018, dos servidores que cumprem jornada de trabalho
flexibilizada, dentro da amostra de setores selecionada.
Além disso, também foram realizadas visitas a diversos setores da Reitoria do Ifal, do
Anexo I da Reitoria – Diread e do Campus Maceió para verificar se está sendo cumprido
aquilo que determina o art. 3º, §2º, do Decreto 1.590/1995, quanto a necessidade dos
setores em manterem afixado, nas suas dependências, em local visível e de grande
circulação de usuários dos serviços, quadro, permanentemente atualizado, com a escala
nominal dos servidores que trabalharem no regime de 30 horas semanais, constando dias
e horários dos seus expedientes.
Incialmente, verificou-se que a Portaria nº 1.478/GR/2016 do Ifal não atende aos mesmos
critérios previstos no Decreto nº 1.590/1995, uma vez que se limitou a exigir somente que
haja informações visíveis sobre o horário de funcionamento de cada setor, abstendo-se de
mencionar os dados dos respectivos servidores.
Em seguida, durante as visitas realizadas, observou-se que há setores que persistem em
não divulgar qualquer informação sobre nome dos servidores com flexibilização de
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jornada ou horário de funcionamento e setores que apenas se limitam a prestar as
informações previstas na Portaria nº 1478/GR/ 2016.
Por fim, da análise das folhas de ponto eletrônico, pode-se concluir pela existência de
servidores que estão trabalhando em jornada flexibilizada, mas que não vêm cumprindo
sua carga horária de forma regular, apresentando, inclusive, a possibilidade de ocorrência
de falta funcional.
Ante o exposto, resta evidenciado a ocorrência de falhas no controle do cumprimento da
carga horária dos servidores em regime de 30 horas semanais.
o#tF
a/

2.3 Estrutura e Atuação da Auditoria Interna
Conforme o Art. 24 do Estatuto do Ifal, aprovado pela Resolução nº 11, de 22/9/2009, a
Auditoria Interna (AUDIN) encontra-se subordinada ao Conselho Superior e possui a
missão de “fortalecer e assessorar a gestão, bem como racionalizar as ações do Instituto
Federal de Alagoas e prestar apoio, dentro de suas especificidades no âmbito da
instituição, aos órgãos de controle do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
Federal e ao Tribunal de Contas da União, respeitada a legislação pertinente”
Ainda de acordo com o § 2º do supracitado artigo, o Auditor-Chefe da AUDIN deve ser
indicado pelo Reitor e aprovado pelo Conselho Superior, tendo como competência,
consoante o Art. 12, inciso V do Regimento Interno da AUDIN, aprovado por intermédio
da Resolução nº 46/CS, de 22/12/2014, “subsidiar o Conselho Superior e os Dirigentes
do IFAL fornecendo informações que visem auxiliar nas tomadas de decisões;”.
Ademais, o referido regimento interno garante ao Auditor-Chefe a autoridade necessária
para desempenhar suas atribuições e estabelece seu livre acesso ao Conselho Superior,
mediante disposto no § 7º do Art. 10 e no artigo 24, respectivamente.
Por outro lado, analisando-se os documentos normativos encaminhados pelo Ifal, não foi
possível atestar a existência de política formalizada em regulamento/estatuto/regimento
que:
a) Estabeleça que o Auditor-Chefe deva opinar sobre a adequação e a efetividade
dos controles internos administrativos;
b) Estabeleça que o Auditor-Chefe deva opinar sobre a gestão de riscos realizada no
Instituto;
c) Estabeleça que o Auditor-Chefe deva informar sobre o andamento e os resultados
do PAINT ao Conselho Superior;
d) Estabeleça que o Auditor-Chefe deva informar sobre a suficiência dos recursos
financeiros, materiais e de pessoal destinados à AUDIN ao Conselho Superior e à
Alta Administração;
e) Defina que o Auditor-Chefe seja responsável pelo alinhamento da atuação da
AUDIN com os riscos identificados na gestão;
f) Garanta ao Auditor-Chefe a autonomia necessária para determinar o escopo dos
trabalhos e aplicar as técnicas necessárias para a consecução dos objetivos de
auditoria.
No que concerne às competências da AUDIN, o aludido regimento estabelece a
elaboração do PAINT para apreciação e aprovação pelo Conselho Superior e veda a
execução de trabalhos próprios de gestão, conforme inciso XII do Art. 11 e Art. 19,
respectivamente.
Em relação ao exercício financeiro objeto desta auditoria, verificou-se que o PAINT foi
aprovado pela Resolução nº 41/CS, de 12 de dezembro de 2017. Entretanto não foram
Dinheiro público é da sua conta
www.portaldatransparencia.gov.br

11

encaminhados documentos que atestem o recebimento pelo Conselho Superior de
comunicações da AUDIN sobre o cumprimento do PAINT e que as modificações em
ações de controle tenham sido submetidas à aprovação do referido colegiado.
Analisando-se a documentação encaminhada pelo IFAL, apurou-se que, durante o
exercício de 2017, de um montante de dezoito ações planejadas, quinze foram
efetivamente realizadas, resultando em um grau de aderência do RAINT ao PAINT de
aproximadamente 83%.
Quanto às instalações físicas e à composição da força de trabalho, após inspeção in loco,
verificou-se que a AUDIN é composta por sete auditores internos e conta com espaço
adequado para o desempenho de suas funções, havendo, todavia, escassez de
equipamentos, haja vista estarem disponíveis apenas quatro computadores para utilização
por todos os auditores.
Além disso, quanto ao trabalho dos auditores internos não foi possível comprovar a
existência de uma política formalizada de desenvolvimento de competências e que
minimize os conflitos de interesses e favoreçam a imparcialidade dos auditores internos.
o#tF
a/

2.4 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU
A fim de verificar e informar acerca do atendimento, pelo Ifal, dos acórdãos e decisões
emanados do TCU que exigiam o acompanhamento deste Órgão de Controle Interno,
considerou-se a seguinte questão de auditoria:
(i) Caso existam determinações/recomendações do TCU ao Ifal, que contenham
determinação específica à CGU para acompanhamento, estas foram atendidas?
Por meio do portal eletrônico do TCU e também em consulta aos sistemas internos da
CGU e, ainda, das informações contidas no Relatório de Gestão, constatou-se que, entre
os exercícios 2014 e 2017, não existiram determinações/recomendações do TCU em
relação a unidade examinada que exigissem o acompanhamento do Controle Interno.
o#tF
a/

2.5 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU
A fim de avaliar o cumprimento das recomendações expedidas por este Órgão de Controle
Interno, foram consideradas as seguintes questões de auditoria:
(i) O Ifal mantém uma rotina de acompanhamento e atendimento das recomendações
emanadas pela CGU?
(ii) Existem recomendações pendentes de atendimento e que impactam a gestão da
unidade?
A metodologia consistiu, inicialmente, no levantamento de todas as recomendações
emitidas pela CGU por meio do Sistema Monitor (sistema da CGU utilizado para
monitorar o atendimento ou não das recomendações emitidas, bem como as justificativas,
ao qual a Unidade tem acesso), decorrentes das ações de controle, independentemente do
exercício em que se originaram.
Após o levantamento, extraiu-se o Plano de Providências Permanente – PPP, limitando o
período de consulta entre o primeiro dia do exercício sob análise e o dia seguinte ao prazo
final de apresentação do Relatório de Gestão do Ifal, ou seja, entre 01 de janeiro de 2017
a 03 de abril de 2018. Assim, obteve-se a seguinte situação quanto à verificação do
atendimento das recomendações:
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Quadro - Atendimento às recomendações da CGU.
Recomendações
pendentes de
atendimento
(saldo inicial
em 1/1/2017)

Recomendações
emitidas em
2017 com prazo
de atendimento
até 3/4/2018

55
00
Fonte: Sistema Monitor

Recomendações
atendidas
integralmente
ou canceladas
até 3/4/2018
15

Recomendações
com
manifestação
de atendimento
até 3/4/2018,
pendente de
análise da CGU
00

Recomendações
que tiveram o
prazo
prorrogado
para depois do
dia 03/4/2018
35

Recomendações
Pendentes de
atendimento
(saldo final em
3/4/2018)
05

Verificou-se que, das cinco recomendações pendentes de atendimento, destacam-se as
recomendações de ID nº 165681 e 165683, decorrentes do Relatório Anual de Auditoria
de Contas nº 201601460, referente ao exercício 2015, que trataram, respectivamente, das
ocorrências de acúmulo indevido de cargos públicos e de servidores que exerciam
gerência ou administração de sociedade privada. Esses fatos são considerados relevantes
e potencialmente causadores de impacto na gestão da unidade, uma vez que, além de
contrariar a legislação vigente, representa potencial prejuízo à Entidade, na medida em
que há a possibilidade da falta de comprometimento com o Ifal por parte dos servidores
relacionados nas situações acima identificadas. Desse modo, observa-se que o não
atendimento dessas recomendações tem o condão de impactar negativamente na gestão
do Ifal.
Quanto à rotina de acompanhamento e atendimento das recomendações, observou-se que
o Ifal apresentou, no Relatório de Gestão, um quadro com todas as informações sobre as
recomendações emitidas pela CGU e afirmou que tais informações “constam no banco
de dados da Auditoria Interna, sendo todas as manifestações da Gestão digitalizadas e
arquivadas no servidor do IFAL. Essas informações são atualizadas periodicamente pela
Auditoria de acordo com as demandas do Sistema Monitor CGU/AL, bem como das
manifestações da Gestão”.
o#tF
a/

2.6 Avaliação da execução da política de Educação a Distância pelas unidades
integrantes da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
Com vistas a analisar a execução da política de educação a distância desenvolvida no Ifal,
agregam-se à presente Auditoria Anual de Contas (AAC) as conclusões decorrentes dos
trabalhos da Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG) voltada para o tema, realizados
na unidade.
Os exames destinados a verificar a regularidade das aquisições e a execução dos contratos
relacionadas à estruturação e manutenção das ações de EaD no Instituto apontaram que,
não obstante a existência de controles internos administrativos adequados e eficientes no
que diz respeito às atividades voltadas a compras e aquisições, foram observadas diversas
falhas no tocante ao planejamento e análise de riscos dessas atividades, notadamente
quanto: i) à necessidade e dimensionamento das quantidades de materiais e serviços a
serem adquiridas/prestadas; ii) ao planejamento de contratação de serviços de TI, que
ocasionaram sobreposição de serviços e a realização de gastos que poderiam ser evitados;
e iii) ao processo de levantamento de preços para elaboração da estimativa de valores que
servem de base para as licitações de serviços de TI.
Em relação à infraestrutura física e tecnológica dos polos de apoio presencial e da
plataforma moodle utilizada nos cursos EaD ofertados pelo Ifal, as inspeções in loco da
equipe da CGU constataram que são adequadas e atendem aos requisitos necessários ao
desenvolvimento de atividades pedagógicas e administrativas dos cursos e programas a
distância da entidade, bem como que existem espaços e infraestrutura física e tecnológica
suficientes para a ampliação da oferta de cursos EaD nos campi visitados (Palmeira dos
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Índios e Penedo) – seja por meio da implantação de novos cursos, seja pelo aumento da
frequência da oferta daqueles em andamento.
A análise relativa à regularidade no cumprimento da carga horária e no pagamento de
bolsas aos professores apontou, inicialmente, que o Instituto adota diversas formas de
controle de frequência, o que fragiliza o controle da carga horária dos bolsistas que atuam
nos cursos EaD, impossibilitando sua efetiva comprovação, bem como a compatibilidade
das atividades decorrente da bolsa com aquelas específicas do cargo de professor, nos
casos de docentes concursados. Por outro lado, não foram verificadas impropriedades
relacionadas à contratação de bolsistas nem incompatibilidades entre formação e eixo de
atuação.
Verificou-se também, por meio do histórico de tramitação e da análise dos instrumentos
jurídicos que lhes dão suporte, que diversos Termos de Execução Descentralizada (TED)
encontram-se com significativo atraso na apresentação do Relatório de Cumprimento do
Objeto (RCO). Ainda com relação aos TED firmados pelo Ifal na condição de unidade
gestora proponente, foram identificados ainda Relatórios de Cumprimento de Objeto em
situação de diligência formulada pela unidade concedente, não sendo possível, todavia,
identificar quais diligências e em que prazos foram demandadas, nem em que estágio de
atendimento encontram-se.
Por fim, pôde-se observar que os cursos EaD do Ifal reaproveitam e fazem intenso uso de
materiais didáticos e objetos educacionais produzidos por outras instituições. Em vista
desse compartilhamento de conteúdos didáticos produzidos e cedidos sem custos por
outras entidades para aplicação nos cursos EaD ofertados pelo Instituto, não foram
verificadas no exercício contratações para a produção de materiais didáticos similares,
seja para o mesmo curso, seja nos casos em que cursos distintos compartilham disciplinas
comuns. Nesse sentido, o reaproveitamento de material didático constitui prática comum
na aplicação da política de Educação a Distância pelo Ifal.
o#tF
a/
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2. 7 Ocorrências com dano ou prejuízo
Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário.
3. Conclusão
Eventuais questões formais que não tenham causado prejuízo ao erário, quando
identificadas, foram devidamente tratadas por Nota de Auditoria e as providências
corretivas a serem adotadas, quando for o caso, serão incluídas no Plano de Providências
Permanente ajustado com a UJ e monitorado pelo Controle Interno. Tendo sido abordados
os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o presente relatório à
consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de
Auditoria.
Maceió/AL.

Relatório supervisionado e aprovado por:

_____________________________________________________________
Superintendente CGUAL
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_______________________________________________
Achados da Auditoria - nº 201800573
1 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
1.1 REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS
1.1.1 CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS
1.1.1.1 CONSTATAÇÃO
Inconsistências diversas referentes à folha de pagamento sem o devido
tratamento/correção.
Fato
A partir de levantamento efetuado no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal, foram
identificadas na folha de pagamentos do Ifal 32 situações de inconsistência marcadas
como “Justificativa Pendente” e outras quatro como “Justificativa em Andamento”, sendo
prontamente demandadas, por meio da Solicitação de Auditoria nº 201800573/05, de 13
de junho de 2018, as devidas justificativas ao Instituto.
Após o encaminhamento da relação das inconsistências detectadas, efetuou-se pouco
mais de um mês depois, nova consulta ao referido sistema e constatou-se que apenas
quatro das 32 inconsistências com pendência nas justificativas e duas das quatro com
justificativas em andamento foram concluídas. As 28 inconsistências que permaneciam
no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal em situação de “Justificativa Pendente”
encontram-se na tabela as seguir:
Tabela X - Inconsistência mantidas na situação de “Justificativa Pendente”
Valor da
inconsistência
apurado na
trilha (R$)

Inconsistência

CPF

Faltas - Desconto na Folha sem Registro no Cadastro

***.470.024-**

R$ 0,00

Faltas - Devolvidas

***.470.024-**

R$ 0,00

Servidores com Parcela de Devolução ao Erário
Interrompida (1 Ano Anterior)

***.098.844-**

R$ 81.754,16

***.625.474-**

R$ 183,85

***.578.874-**

R$ 710,44

***.265.784-**

R$ 2.367,89

***.314.894-**

R$ 4.806,40

***.880.534-**

R$ 7.435,11

***.688.904-**

R$ 375,01

***.946.104-**

R$ 8.698,14

***.789.184-**

R$ 255,08

***.955.230-**

R$ 94,29

***.470.024-**

R$ 25,15

***.699.294-**

R$ 29,05

Servidores com Parcela de Devolução ao Erário
Interrompida - Pensão (1 Ano Anterior)

Servidores que Obtiveram Devolução de Falta com os
Valores Maiores do que o Desconto (1 Ano Anterior)

Vantagens Arts.184 e 192 Pagas com Valores Inconsistentes

***.175.394-**

R$ 694,24

***.537.624-**

R$ 449,86

***.240.254-**

R$ 531,38
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***.596.194-**

R$ 583,91

***.821.734-**

R$ 604,86

***.482.894-**

R$ 812,83

***.537.894-**

R$ 819,41

***.502.474-**

R$ 868,57

***.702.994-**

R$ 1.027,55

***.471.654-**

R$ 909,39

***.685.344-**

R$ 870,67

***.158.754-**

R$ 704,76

***.539.084-**

R$ 587,77

***.595.034-**
R$ 852,32
Fonte: Siape, 19 de julho de 2018

Do lado das inconsistências na situação de “Justificativas em Andamento”, restam duas
apontadas como “Inconsistência com pendência de providências da Unidade Pagadora”,
conforme abaixo detalhadas:
Valor da
inconsistência
apurado na
trilha (R$)

Inconsistência

CPF

Faltas - Desconto na Folha sem Registro no Cadastro

***.152.384-**

R$ 0,00

Servidores que Obtiveram Devolução de Falta com os Valores
Maiores do que o Descontes (1 Ano Anterior)

***.074.794-**

R$ 118,42

Fonte: Siape, 19 de julho de 2018
o#tF
a/

Causa
Inexistência de estrutura e/ou rotinas específicas, no âmbito da Diretoria de Gestão de
Pessoas - DGP, que priorizem, corrijam ou concluam pela improcedência – de forma
adequada e tempestiva – das inconsistências incluídas no Sistema de Trilhas de Auditoria
de Pessoal, prevenindo o acúmulo de situações de potencial prejuízo ao Instituto.
u#asC
/

Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 247/2018/REITORIA/IFAL, de 15 de agosto de 2018, o Reitor do
Ifal apresentou a seguinte manifestação:
“Em relação ao item 1.1.1.1 (p.1), que trata de inconsistências diversas referentes à folha
de pagamento, informamos que as demandas são descentralizadas por Campi e sendo
assim, encaminhamos imediatamente as inconsistências para as devidas correções.
Seguem as respostas:
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Inconsistência

Faltas - Desconto na Folha
sem Registro no Cadastro

Faltas - Devolvidas

Servidores com Parcela de
Devolução ao Erário
Interrompida
(1 Ano Anterior)

Servidores com Parcela de
Devolução ao Erário
Interrompida - Pensão (1
Ano Anterior)

CPF

***.470.024-**

***.470.024-**

Valor da
inconsistência
apurado na
trilha
(Em R$)

R$ 0,00

R$ 0,00

***.098.844-**

R$ 81.754,16

***.625.474-**

R$ 183,85

***.578.874-**

R$ 710,44

***.265.784-**

R$ 2.367,89

***.314.894-**

R$ 4.806,40

***.880.534-**

R$ 7.435,11

***.688.904-**

R$ 375,01

***.946.104-**

R$ 8.698,14

***.789.184-**

R$ 255,08

***.955.230-**

R$ 94,29

Servidores que Obtiveram
Devolução de Falta com os
Valores Maiores do que o
Desconto (1 Ano Anterior)

Justificativa/encaminhamento
Realmente, embora tenha sido
efetuado o desconto na folha de
pagamento, o procedimento de
cadastro da falta não foi realizado. No
entanto, o desconto foi ressarcido
conforme a justificativa abaixo.
Obs: não havendo informação do
valor na tabela, essa justificativa
refere-se ao valor de R$ 221,48
(folhas maio e junho/2016).
Através
do
processo
nº
230410128072201680,
o
ressarcimento foi realizado. O
desconto foi feito por engano, uma
vez que a ausência da servidora no
Campus Maceió, decorreu de sua
remoção para o Campus Palmeira dos
Índios.
Obs: não havendo informação do
valor, essa justificativa refere-se ao
valor de R$ 221,48 (folhas maio e
junho/2016).
A. C. S.*, a reposição ao erário foi
reposta desde a folha de julho/2018,
conforme fichas financeiras que
seguem em anexo.
Pensões na mesma situação justificase por erro operacional, quando não
foi percebido que a reposição estava
com prazo ”001”. O erro já foi
observado e está sendo reincluído pela
Coordenação de Aposentadoria e
Pensão-CAP até a próxima folha do
mês de setembro2018
O DESCONTO REFERE-SE A 04
HORAS DE FALTAS DO DIA
15/09/2014.
O
SERVIDOR
COMPROVOU QUE O DESCONTO
FOI INDEVIDO ATRAVÉS DO
PROCESSO 23041.000023/2015-28,
DE 07/01/2015. O DESCONTO FOI
INCLUÍDO NA FOLHA DE
DEZ2014
E
O
VALOR
RESSARCIDO NA FOLHA DE
JAN2015.
O
VALOR
DESCONTADO É IGUAL AO
VALOR RESSARCIDO (255,08). O
REGISTRO
CONSTA
COMO
CANCELADO NO SIAPENET.
O DESCONTO REFERE-SE A 02
HORAS DE FALTAS DO DIA
07/08/2015.
A
SERVIDORA
COMPROVOU QUE O DESCONTO
FOI INDEVIDO ATRAVÉS DO
PROCESSO 23041.019585/2014-64,
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Vantagens Arts.184 e 192
Pagas com Valores
Inconsistentes

Faltas - Desconto na Folha
sem Registro no Cadastro

***.470.024-**

R$ 25,15

***.699.294-**

R$ 29,05

***.175.394-**

R$ 694,24

***.537.624-**

R$ 449,86

***.240.254-**

R$ 531,38

***.596.194-**

R$ 583,91

***.821.734-**

R$ 604,86

***.482.894-**

R$ 812,83

***.537.894-**

R$ 819,41

***.502.474-**

R$ 868,57

***.702.994-**

R$ 1.027,55

***.471.654-**

R$ 909,39

***.685.344-**

R$ 870,67

***.158.754-**

R$ 704,76

***.539.084-**

R$ 587,77

***.595.034-**

R$ 852,32

***.152.384-**

R$ 0,00

DE 17/12/2014. O DESCONTO FOI
INCLUÍDO NA FOLHA DE
DEZ2014
E
O
VALOR
RESSARCIDO NA FOLHA DE
JAN2015.
O
VALOR
DESCONTADO É IGUAL AO
VALOR RESSARCIDO (94,29). O
REGISTRO
CONSTA
COMO
CANCELADO NO SIAPENET.
Através
do
processo
23041.018458/2014-48,
de
12/12/2014, a servidora requereu o
ressarcimento das 2 (duas) horas
descontadas,
relativas
ao
dia
05/09/2014. A servidora apresentou
certificado de participação no VII
Congresso Brasileiro de Hispanistas.
O VALOR DESCONTADO NA
FOLHA DEZ/2014 É IGUAL AO
VALOR RESSARCIDO (25,15) NA
FOLHA JAN/2015.
O DESCONTO REFERE-SE A 04
HORAS DE FALTAS DO DIA
24/09/2014.
O
SERVIDOR
COMPROVOU QUE O DESCONTO
FOI INDEVIDO ATRAVÉS DO
PROCESSO 23041.019604/2014-52,
DE 18/12/2014. O DESCONTO FOI
INCLUÍDO NA FOLHA DE
DEZ2014
E
O
VALOR
RESSARCIDO NA FOLHA DE
JAN2015.
O
VALOR
DESCONTADO É IGUAL AO
VALOR RESSARCIDO (161,14). O
REGISTRO
CONSTA
COMO
CANCELADO NO SIAPENET.
Vantagens Art. 184 e 192 pagos com
valores inconsistentes já foram
notificados pelo Ministério do
Planejamento
através
do
COMUNICA nº 557448 e estão sendo
analisados. A demanda é grande e não
tem previsão para finalizar, visto que
implica em revisão de valores
calculados há alguns anos, devendo
ser formalizada, inclusive, reposição
ao erário.

O DESCONTO REFERE-SE A 12
HORAS DE FALTAS DOS DIAS
12/01/2015(02H), 13/01/2015(04H),
26/01/2015(04) E 27/01/2015(02H).
O SERVIDOR COMPROVOU QUE
O DESCONTO FOI INDEVIDO
ATRAVÉS
DO
PROCESSO
23041.009453/2015-13,
DE
18/06/2015. O DESCONTO FOI
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Servidores que Obtiveram
Devolução de Falta com os
Valores Maiores do que o
Descontes (1 Ano Anterior)

***.074.794-**

R$ 118,42

INCLUÍDO NA FOLHA DE
MAI2015
E
O
VALOR
RESSARCIDO NA FOLHA DE
NOV2015.
O
VALOR
DESCONTADO É IGUAL AO
VALOR RESSARCIDO (799,33). O
REGISTRO
CONSTA
COMO
CANCELADO NO SIAPENET.
O DESCONTO REFERE-SE A 04
HORAS DE FALTAS DOS DIAS
07/08/2014(01H), 13/08/2014(02H),
21/08/2014(01H). O SERVIDOR
COMPROVOU QUE O DESCONTO
FOI INDEVIDO ATRAVÉS DO
PROCESSO 23041.000169/2015-73,
DE
16/01/2015. O DESCONTO FOI
INCLUÍDO NA FOLHA DE
DEZ2014
E
O
VALOR
RESSARCIDO NA FOLHA DE
MAR2015.
O
VALOR
DESCONTADO É IGUAL AO
VALOR RESSARCIDO (118,42). O
REGISTRO
CONSTA
COMO
CANCELADO NO SIAPENET.

* Substituição do nome do servidor por suas iniciais realizada pela equipe de auditoria

Após a Reunião de Busca Conjunta de Soluções, realizada em 20 de setembro de 2018, o
Ifal, por meio do Ofício nº 302/2018/REITORIA/IFAL, de 26 de setembro de 2018,
encaminhou a seguinte manifestação:
“ [...] A Diretoria de Gestão de Pessoas esclarece que já foram tomadas todas as
providências quanto às informações da folha de pagamento. De modo que todas as
inconsistências identificadas estão sendo devidamente corrigidas no sistema de Trilhas,
conforme o prazo de 180 dias, definido em reunião conjunta entre o IFAL e a CGU-AL.
[...]”
oaU
c#ndM
xm
E
istfe/

Análise do Controle Interno
O gestor concorda com os fatos apontados pela CGU, apresenta justificativas e
providências que foram ou que irão ser tomadas, entretanto nenhuma documentação foi
apresentada para corroborar com o alegado. Sendo assim, todas as providências deverão
ser esclarecidas no Plano de Providências Permanente e devidamente monitoradas por
este órgão de controle interno.
orInC
#estA
li/a

Recomendações:
Recomendação 1: Realizar a análise das inconsistências relativas à folha de pagamento
ainda não tratadas, conforme listadas nas planilhas anexas à SA nº 201800573/05,
encaminhando seja pela conclusão da improcedência, seja pela solução do problema.
Recomendação 2: Estabelecer, no âmbito da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), rotina
destinada ao tratamento das situações de inconsistências registradas no Sistema de Trilhas
de Auditoria de Pessoal, considerando prazos e definindo em função da competência
temática de cada coordenação da DGP as responsabilidades na correção/solução da
inconsistência.
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1.1.2 VENCIMENTO E REMUNERAÇÃO
1.1.2.1 CONSTATAÇÃO
Portarias de designação de membros da Comissão Especial de Avaliação de
Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) publicadas após a emissão do
parecer conclusivo pelos avaliadores.
Fato
Dentre os exames efetuados pela equipe de auditoria nos processos de Reconhecimento
de Saberes e Competências (RSC) concedidos no exercício de 2017 no âmbito do Ifal,
destacam-se aqueles voltados a analisar a conformidade da atuação da comissão especial
de avaliação com a Resolução nº 01/2014/MEC/SETEC/CPRSC e o Regimento Interno
que dispõe sobre a concessão do RSC na unidade (Resolução nº 31/CS/Ifal).
Os exames sistemáticos efetuados nos pedidos de RSC que perfazem a amostra de quinze
processos solicitados pela SA nº 201800573/07, de 21 de julho de 2018, apontaram que
as portarias de designação de membros das comissões especiais de avaliação dos
processos analisados foram publicadas a posteriori da atuação dos avaliadores, ou seja,
após a emissão dos pareceres conclusivos de avaliação do pedido de RSC. Tal prática
pode pôr em risco os efeitos das decisões da comissão especial de avaliação pelo fato de
sua atuação não encontrar-se revestida dos requisitos de legitimidade que somente o ato
administrativo materializado pela portaria de designação pode-lhe emprestar.
Quadro 4 - Portarias de Designação de membros da Comissão Especial de Avaliação
de RSC publicadas após a emissão do parecer conclusivo pelos avaliadores
Nº do Processo
23041.026170/2017- 90

Portaria de
Designação

Data da
Portaria

2186/GR

Data da conclusão dos pareceres pelos
avaliadores
1º

2º

3º

4º

28/09/17

15/09/17

28/09/17

28/09/17

25/09/17

23041.029759/2017-40

2487GR

06/11/17

04/10/17

17/10/17

17/10/17

(*)

23041.029621/2016-60

2683/GR

14/12/16

22/11/16

24/11/16

18/11/16

(*)

23041.034763/2016-49

478/GR

10/03/17

04/03/17

19/02/17

12/02/17

(*)

23041.014426/2017-16

1255/GR

12/06/17

05/06/17

03/06/17

18/05/17

(*)

23041.030803/2017-64

2494/GR

06/11/17

30/10/17

30/10/17

17/10/17

30/10/17

23041.039360/2017-77

2938/GR

15/12/17

11/12/17

01/12/17

24/11/17

(*)

23041.027137/2016-04

017/GR

04/01/17

26/10/16

28/10/16

29/10/16

(*)

23041.001853/2017-34

630/GR

29/03/17

05/03/17

16/03/17

09/03/17

(*)

23041.002480/2017-19

634/GR

29/03/17

10/04/17

03/03/17

12/03/17

16/03/17

23041.006452/2017-71

908/GR

09/05/17

07/04/17

25/04/17

12/04/17

11/04/17

23041.014427/2017-61

1256/GR

12/06/17

17/05/17

22/05/17

31/05/17

(*)

23041.030215/2017-21

2497/GR

06/11/17

15/11/17

24/10/17

29/10/17

06/11/17

2148/GR
27/09/17 15/09/17
10/09/17
23/09/17
19/09/17
(*) Embora a portaria tenha designado quatro avaliadores, um dos pareceres de avaliação de RSC não
consta no processo.
23041.025234/2017-35

o#tF
a/

Causa
Inobservância, por parte do Reitor do Ifal, que é o responsável pela emissão da portaria
de designação de membros da Comissão Especial de Avaliação de Reconhecimento de
Saberes e Competências (RSC), do requisito lógico-temporal de validade dos atos
administrativos.
u#asC
/
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 247/2018/REITORIA/IFAL, de 15 de agosto de 2018, o Reitor do
Ifal apresentou a seguinte manifestação:
“De acordo com a Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), sobre as Portarias
de designação de membros da Comissão Especial de Avaliação de Reconhecimento de
Saberes e Competências (RSC) publicadas após a emissão do parecer conclusivo pelos
avaliadores, informamos que:
1) As portarias das Comissões Especiais de Avaliação são emitidas após o envio dos
pareceres conclusivos dos avaliadores pelo fato de alguns avaliadores não enviarem seus
pareceres no prazo destinado ou mesmo não realizarem a avaliação, sendo necessário,
nestes casos, retificar as portarias diversas vezes, caso tivessem sido emitidas.
2) O sorteio dos membros das Comissões Especiais de Avaliação é realizado por meio de
sistema informatizado, denominado Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e
Controle – SIMEC. Desde o momento do sorteio, publicamos na página do IFAL os
nomes dos possíveis avaliadores, que, caso desistam ou não aceitem o convite, vão sendo
atualizados na planilha disponível na página do IFAL.”
Após a Reunião de Busca Conjunta de Soluções, realizada em 20 de setembro de 2018, o
Ifal, por meio do Ofício nº 302/2018/REITORIA/IFAL, de 26 de setembro de 2018,
encaminhou a seguinte manifestação:
[...] “A reitoria informa que não há impropriedade na composição dos avaliadores de
RSC, uma vez que a legitimidade desses decorre de um sorteio realizado via um sistema
próprio nacional de cadastro de avaliadores. Quanto à emissão das portarias, acatamos a
sugestão dos auditores da CGU-AL de emissão de portaria individual a partir do aceite
do servidor cadastrado para composição de banca.” [...]
oaU
c#ndM
xm
E
istfe/

Análise do Controle Interno
De acordo com a manifestação encaminha pelo Ofício nº 302/2018/REITORIA/IFAL, de
26 de setembro de 2018, o Ifal acata a sugestão de adotar, como procedimento regular
para nomeação da comissão de avaliação de RSC, a edição de portaria (individual ou
coletiva) a partir da aceitação do avaliador sorteado.
orInC
#estA
li/a

Recomendações:
Recomendação 1: Adotar,como procedimento regular para nomeação da comissão de
avaliação de RSC, a edição de portaria (individual ou coletiva) a partir da aceitação do
avaliador sorteado.
1.1.3 SISTEMAS DE CONCESSÕES
1.1.3.1 INFORMAÇÃO
Inexistência de estudo adequado sobre a concessão de carga horária de 30 horas
que estabeleça critérios objetivos para definir as atividades desenvolvidas que
atendam às condições de flexibilização da carga horária.
Fato
A fim de verificar se o Ifal havia realizado estudos para tratar da flexibilização da carga
horária de servidores técnicos-administrativos do Ifal, e se tais estudos foram capazes de
explicitar satisfatoriamente a necessidade dessa flexibilização nos diversos setores
daquele Instituto Federal, a equipe de auditoria solicitou que fossem encaminhados todos
os estudos e procedimentos adotados para a elaboração da Portaria nº 1805/GR, de 16 de
agosto de 2018, atual normativo que trata do assunto no âmbito da unidade auditada.
Dinheiro público é da sua conta
www.portaldatransparencia.gov.br

22

Atendendo à solicitação, foram encaminhados dois Relatórios, o primeiro sendo o
“Relatório do Estudo de Viabilidade de Flexibilização da Jornada de Trabalho dos
Servidores Técnico(a)-Administrativos(as) em educação do Instituto Federal de
Alagoas”, datado do ano de 2016, e o segundo o “RELATÓRIO elaborado pela Comissão
responsável pela revisão dos parâmetros estabelecidos para definição do rol de
ambientes organizacionais contemplados com a flexibilização da carga-horária”, que
data de junho de 2017.
Quanto ao primeiro Relatório, cumpre destacar que este já foi objeto de apreciação pela
CGU no Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201601460, Constatação nº 4.1.1.2,
e pelo TCU no Acórdão nº 6476/2017-TCU-Segunda Câmara, onde se concluiu, em
ambos os casos, que, naquela oportunidade, o Ifal não adotou medidas efetivas para
adequar a carga horária de seus servidores técnico-administrativos, uma vez que estudo
feito trazia, indiscriminadamente o regime de trinta horas para todos os setores, sem
comprovação da sua necessidade, além da não comprovação de eventuais benefícios e de
melhoria da eficiência.
Tal situação dispensa, portanto, nova análise do citado documento por parte desta
auditoria.
Assim, passa-se a analisar o segundo Relatório, que, em tese, foi elaborado para revisar
os parâmetros estabelecidos para definição do rol de ambientes organizacionais
contemplados com a flexibilização da carga-horária.
Contudo, notou-se que o segundo Relatório não tratou, em momento algum, da definição
do rol de ambientes organizacionais que seriam contemplados com a flexibilização da
carga-horária. Na verdade, o que ocorreu foi que o novo estudo se limitou apenas a trazer
o resultado de uma pesquisa de satisfação realizada com 945 pessoas, as quais o Ifal
entende como público usuário dos serviços do Instituto, e que seria composto por alunos
e seus familiares, servidores docentes e técnico-administrativos, ativos e aposentados,
funcionários terceirizados, e pessoas de outros órgãos, empresas e sociedade em geral.
Outrossim, também foi observado que a referida pesquisa não contribui de forma
satisfatória para fundamentar a autorização de flexibilização da carga horária,
notadamente quando considerado que, além da extensão genérica do público entrevistado,
os questionamentos realizados se mostraram superficiais e insuficientes para cumprir o
objetivo proposto pela Comissão, conforme se observa a seguir:
Quadro – Análise das perguntas feitas na Pesquisa de Satisfação dos Usuários
Pergunta
Análise CGU
Pergunta 2: Você é?
Simplesmente identifica o entrevistado.
Traz como opções de resposta apenas:
Ensino,
Extensão,
Administração,
Pesquisa, Recursos Humanos e Outros
Serviços.
Pergunta 3: Quais os serviços que você
utiliza com mais frequência no IFAL?
Nota-se que a resposta não é capaz de
detalhar qual(is) setor(es) específico(s) do
Ifal
esta(ão)
sendo
efetivamente
demandado(s).
Traz como opções de resposta apenas:
Reitoria e Campi.
Pergunta 4: Qual o local em que você foi
Nota-se que a resposta não é capaz de
atendido?
detalhar qual(is) setor(es) específico(s) do
Ifal
esta(ão)
sendo
efetivamente
demandado(s).
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Traz como opções de resposta: 7h às 9h;
9h às 11h; 11h às 13h; 13h às 15h; 15h às
17h; 14h às 19h; 19h às 21h; após às 21h.
Nota-se que, considerando as opções
foram divididas em intervalos de 2 horas,
Pergunta 5: Em qual horário você foi
a resposta não é capaz de detalhar de
atendido?
forma mais precisa qual horário ocorreu o
atendimento, de modo que não há como
saber se, eventualmente, o atendimento foi
realizado dentro do horário que não seria
abarcado em caso de atividade
descontínua do setor.
Traz como opções de resposta: Sim e Não.
Nota-se que a resposta não é capaz de
Pergunta 6: O horário de atendimento da
detalhar qual(is) setor(es) específico(s) do
Reitoria/Campus foi adequado para você?
Ifal
esta(ão)
sendo
efetivamente
demandado(s), nem a complexidade do
atendimento.
Traz como opções de resposta: Satisfeito;
Parcialmente Satisfeito; Insatisfeito.
Pergunta 7: Como você avalia o serviço Nota-se que a resposta não é capaz de
prestado?
detalhar qual(is) setor(es) específico(s) do
Ifal
esta(ão)
sendo
efetivamente
demandado(s), nem a complexidade do
atendimento.
Traz como opções de resposta: 8h às 12h
e 14h às 18h; 7h às 19h, sem interrupção;
7h às 22h e 30 min, sem interrupção;
Outro.
Pergunta 8: Para que as suas necessidades
sejam atendidas, qual o melhor horário de
Apesar de considerar uma pergunta
funcionamento do IFAL?
adequada, observou-se que ela também
não se preocupou em identificar qual(is)
setor(es) específico(s) do Ifal seria(am)
efetivamente demandado(s).
Fonte: RELATÓRIO elaborado pela Comissão responsável pela revisão dos parâmetros estabelecidos
para definição do rol de ambientes organizacionais contemplados com a flexibilização da carga-horária.

Ressalte-se que, dos resultados obtidos pela pesquisa, uma situação que chamou bastante
a atenção foi o fato de que a “Pergunta 8: Para que as suas necessidades sejam atendidas,
qual o melhor horário de funcionamento do IFAL?” obteve o resultado de 43,18% dos
entrevistados que responderam que o melhor horário de funcionamento seria o intervalo
entre 8h às 18h, com duas horas de intervalo.
Este cenário revela, claramente, que quase metade dos usuários entrevistados não veem a
necessidade de que o Ifal (considerado como um todo) funcione em turnos ininterruptos,
o que leva a crer, portanto, que a concessão da flexibilização da jornada de trabalho dos
técnicos-administrativos, de um modo geral, é completamente dispensável e deve ser
tratada como uma exceção, aplicada a casos bem específicos.
O estudo também traz alguns argumentos baseados, principalmente, em Administração
Gerencial, princípio da economicidade, eficiência e autonomia administrativa dos
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Institutos Federais, a fim de justificar a necessidade de flexibilização da jornada de
trabalho.
Contudo, assim como verificado pela CGU no Relatório de Auditoria Anual de Contas nº
201601460, Constatação nº 4.1.1.2, o novo estudo apresentado não trouxe o detalhamento
necessário para justificar o regime de trinta horas para os diversos os setores do Ifal, nem
comprovou a sua necessidade, as vantagens e a melhoria da eficiência do órgão.
Sobre o assunto, traz-se à colação o Relatório do Acórdão TCU nº 5847/2013 – TCU – 1ª
Câmara, que, ao analisar a prestação de contas do Instituto Federal do Rio Grande do
Norte – IFRN, esclareceu que:
“8. Noutra quadra, ressalto que não obstante o Relatório ter informado que a redução
de jornada trouxe ganhos de eficiência para a organização (peça 32, p. 12), não foram
apresentados dados em subsídio ao declarado. Na seara, destaco que seria de muito bom
alvitre justificar, consistentemente, como um servidor que trabalha 44 horas a menos por
mês [(8-6)x22] será mais eficiente, se não há mudança de atividade ou de método de
trabalho. A necessidade de justificativa se realça quando extrapolada a situação de um
hipotético servidor para todo o conjunto funcional abrangido pelo Acórdão 718/2012TCU-1ª Câmara.
9. Nesse contexto, tem-se que o citado Acórdão não deixou espaço para a apresentação
de justificativas quanto à jornada de 30 horas, mas foi taxativo ao determinar a
regularização do cumprimento da carga horária de 40 horas pelos técnicos lotados nas
unidades descritas no item 1.8.1 da decisão.”
Sendo assim, constata-se que o Ifal continua sem apresentar um estudo adequado de
viabilidade que possa justificar a flexibilização da carga horária de seus servidores
técnico-administrativos.
o#tF
a/

1.1.3.2 CONSTATAÇÃO
Ausência de transparência e publicidade da relação nominal dos servidores
beneficiados pelo regime de flexibilização de carga horária.
Fato
A equipe de auditoria constatou que normativos autorizativos da flexibilização de jornada
de trabalho para 6 horas diárias e 30 horas semanais nos diversos setores da Instituição,
não deram a devida publicidade e transparência quanto à identificação dos servidores
beneficiados pela redução da carga horária.
Com efeito, observou-se, inicialmente, que os normativos do Ifal relacionados ao assunto
são a Portaria nº 1478/GR, de 21 de julho de 2016, que regulamentou a solicitação da
flexibilização de jornada de trabalho dos servidores técnico-administrativos em educação
do Instituto Federal de Alagoas, e a Portaria nº 1805/GR, de 16 de agosto de 2017, que
definiu os ambientes com jornada de trabalho flexibilizada no âmbito do Instituto Federal
de Alagoas.
Em seguida, ao analisar a Portaria nº 1805/GR, de 16 de agosto de 2017, foi identificado
que este normativo, além de definir os ambientes com jornada de trabalho flexibilizada,
estabeleceu os horários de funcionamento de cada setor. Contudo, a referida Portaria
autorizadora deixou de fazer menção explícita da relação nominal dos servidores que
foram beneficiados com a redução de jornada, suas atividades específicas e seus
respectivos horários de trabalho.
Segundo os procedimentos estabelecidos na Portaria nº 1478/GR, de 21 de julho de 2016,
essas informações estariam, em tese, constando dos formulários de solicitação de
flexibilização, que se encontrariam arquivados naquele Instituto.
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Ocorre que, conforme detalhado em constatação específica deste relatório, de um total de
52 setores autorizados no âmbito da Reitoria, do Anexo I da Reitoria – Diread e do
Campus Maceió (amostra selecionada pela equipe de auditoria), apenas treze deles
cumpriram o procedimento legal previsto no artigo 1º, da Portaria nº 1478/GR, de 21 de
julho de 2016.
Isso quer dizer que apenas treze setores possuem processo de solicitação de autorização
de flexibilização de jornada devidamente instaurado, com as informações dos servidores
que seriam beneficiados. Saliente-se, contudo, que essas informações dizem respeito
somente ao nome, cargo e horário proposto pelo servidor, não tratando da atividade
específica desenvolvida por cada um deles, dentro do seu respectivo setor.
Ao se confrontar esses processos de solicitação com as planilhas fornecidas pelo gestor,
nas quais constam as informações sobre todos os servidores do Ifal que cumprem jornada
flexibilizada de trinta horas semanais, foi identificado que somente 49 servidores, de um
total de 144 (considerando Reitoria, Anexo I da Reitoria – Diread e Campus Maceió),
foram citados e identificadas as suas jornadas.
Ademais, também foi identificado que os processos são datados do ano de 2016 e,
portanto, apresentam diversas informações desatualizadas quanto ao setor lotação e
horário de trabalho de cada servidor mencionado.
Diante desse cenário, tem-se que todos os 144 servidores que estão cumprindo jornada de
trabalho flexibilizada no âmbito da Reitoria, Anexo I da Reitoria – Diread e Campus
Maceió, o fazem em desarmonia com os princípios da publicidade e transparência, seja
porque não existe informações específicas de cada servidor que fundamente o ato
normativo autorizador, seja porque as informações propostas encontram-se
desatualizadas.
Sobre o assunto, impende ressaltar que a alteração da jornada de trabalho de um servidor
público se trata de ato administrativo ordinário, e, portanto, deve observância, dentre
outros, aos princípios da publicidade e transparência.
Além disso, há de se considerar que dentro de um mesmo setor os servidores
desempenham ou podem desempenhar atividades distintas e próprias, de modo que para
um único setor pode haver servidores que se enquadram nas regras para flexibilização de
jornada e servidores que não. Tais informações não foram inseridas em nenhum
documento ou normativo do Ifal.
Desse modo, conclui-se que os normativos que estabeleceram a aplicação do regime de
flexibilização de jornada no Ifal se mostraram inadequados, uma vez que tanto a Portaria
nº 1478/GR/2016 quanto a Portaria nº 1805/GR/2017 se limitaram a dar publicidade e
transparência apenas aos horários de funcionamento dos setores com jornada flexibilizada
autorizada, não especificando, de forma clara, as informações acerca dos respectivos
servidores beneficiados.
o#tF
a/

Causa
O Reitor emitiu Portaria autorizadora com base em estudo inadequado, sem especificação
clara das atividades desenvolvidas pelos servidores técnicos-administrativos do Ifal que
justificariam a adoção do regime de trinta horas semanais.
u#asC
/

Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 247/2018/REITORIA/IFAL, de 15 de agosto de 2018, o Reitor do
Ifal apresentou a seguinte manifestação:
“Em relação ao item 1.1.3.2, entendemos pela necessidade de uniformização dos
procedimentos estabelecidos na Portaria 1478/GR, de 21 de julho de 2016, ação que
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requer um prazo para implementação. Em relação à unidade Siass, cabe destacar que a
implantação da unidade, aconteceu somente em outubro de 2017, e que a concessão da
flexibilização aconteceu paralelamente à implantação, observando-se os critérios
previstos no Decreto 1.590.”
oaU
c#ndM
xm
E
istfe/

Análise do Controle Interno
O gestor concorda com os fatos apontados pela CGU e afirma que tomará providências,
as quais deverão ser esclarecidas no Plano de Providências Permanente e devidamente
monitoradas por este Órgão de controle interno.
orInC
#estA
li/a

Recomendações:
Recomendação 1: Ajustar os normativos internos que tratam da flexibilização de jornada,
a fim de que as autorizações de flexibilização sejam concedidas por servidor e não apenas
por setor, de modo a dar a transparência e publicidade adequada aos atos de concessão do
benefício,e de que passe a constar a previsão de realização de revisão anual das
flexibilizações concedidas.
1.1.3.3 CONSTATAÇÃO
Setores que estão cumprindo carga horária flexibilizada de 30 horas semanais de
forma irregular.
Fato
Inicialmente, informamos que, devido à limitação de pessoal desta CGU/Regional e, bem
assim, à necessidade de adequar a logística de execução dos trabalhos aos prazos
definidos pelo TCU, a equipe de auditoria decidiu por restringir a análise mais
aprofundada dos fatos relacionados aos setores com concessão de carga horária de 30
horas vinculados à Reitoria do Ifal, ao Anexo I da Reitoria – Diread e ao Campus Maceió.
Outrossim, quanto à execução da visita técnica, foi selecionada uma amostra com quatro
setores da Reitoria (de um total de sete autorizados), dois setores do Anexo I da Reitoria
– Diread (de um total de dois autorizados) e dezesseis setores do Campus Maceió (de um
total de 43 autorizados), quais sejam:
Reitoria:
•
•
•
•

Unidade SIASS-IFAL
Setor de Controle de Registro Acadêmico
Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas de Informação
Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas Acadêmicos

Anexo I da Reitoria – Diread:
•
•

Coordenação de Operações de Rede
Setor de Tecnologia da Informação

Campus Maceió:
•
•
•
•
•
•

Gabinete da Direção Geral
Diretoria de Extensão, Pesquisa e Pós Graduação
Coordenação de Integração Escola-Empresa
Diretoria de Ensino
Coordenação do Curso Técnico em Eletrônica
Coordenadoria dos Laboratórios de Eletrônica
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordenação do Curso Técnico em Eletrotécnica
Coordenação de Tecnologia da Informação
Diretoria de Apoio Acadêmico
Coordenação de Registro Acadêmico
Coordenação de Serviços Gráficos
Setor de Psicologia
Setor de Serviço Social
Setor de Nutrição
Setor Médico
Setor Odontológico

A partir das análises realizadas, foram identificadas as irregularidades constantes do
presente relatório.
1. Concessão de Flexibilização de Jornada em desacordo com o procedimento
previsto no artigo 1º, da Portaria nº 1478/GR, de 21 de julho de 2016.
De acordo com o artigo 1º, da Portaria nº 1478/GR, de 21 de julho de 2016, que
regulamentou a solicitação da flexibilização de jornada de trabalho dos servidores
técnico-administrativos em educação do Instituto Federal de Alagoas, tem-se que:
“Art. 1º A jornada flexibilizada será concedida mediante o seguinte fluxo, observado o
disposto na Resolução 22/CS, de 20 de julho de 2015:
a. Os chefes dos ambientes descritos, conforme o estudo de flexibilização da jornada de
trabalho, deverão formular processo via protocolo utilizando modelo de formulário
anexo com destino a Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos
Técnicos Administrativos em Educação (CIS), contendo:
i. Formulário de solicitação da jornada flexibilizada preenchido;
b. A CIS analisará a solicitação e emitirá parecer à Diretoria de Gestão de Pessoas
(DGP) relativo à viabilidade operacional para implementação da jornada flexibilizada;
c. A DGP encaminhará parecer elaborado pela CIS ao Reitor;
d. O Reitor deferirá ou não o parecer da CIS e publicará a portaria de implementação
da jornada de trabalho flexibilizada para cada ambiente, no âmbito da respectiva
unidade, constando o horário de funcionamento e os serviços que requerem atividades
contínuas.”
Desse modo, fora requerido que o gestor apresentasse os processos de solicitação de todos
os setores vinculados à Reitoria do Ifal, ao Anexo I da Reitoria – Diread e ao Campus
Maceió, que tiveram a flexibilização de jornada autorizada por meio da Portaria nº
1805/GR/2017.
Com a resposta, constatou-se que apenas os seguintes setores procederam conforme
determinado pelo normativo de regência:
Reitoria:
•

Coordenação de Operações de Rede

•

Coordenação de Suporte ao Usuário

•

Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas de Informação

•

Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas Acadêmicos

Anexo I da Reitoria – Diread:
•

Setor de Tecnologia da Informação
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Campus Maceió:
•

Diretoria de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação

•

Coordenação de Integração Escola-Empresa

•

Diretoria de Ensino

•

Coordenação Pedagógica

•

Coordenadoria dos Laboratórios de Biologia

•

Departamento de Administração e Manutenção

•

Coordenação de Manutenção

•

Coordenação de Transporte

Percebe-se, portanto, que de um total de 52 setores autorizados no âmbito da Reitoria, do
Anexo I da Reitoria – Diread e do Campus Maceió, apenas treze deles cumpriram o
procedimento legal previsto no artigo 1º, da Portaria nº 1478/GR, de 21 de julho de 2016.
Vale ressaltar que dentre os setores que não cumpriram as exigências para formalizar a
solicitação de flexibilização de jornada de trabalho existem aqueles casos em que a
solicitação foi feita por meio de simples memorando, sem qualquer base de
fundamentação de atividades ou especificação dos servidores; ou por meio de processo
que não chegou a ser apreciado pelos órgãos competentes; ou, ainda, situações em que,
simplesmente, não há qualquer documento formalizando o pedido de flexibilização.
2. Existência de setores cumprindo jornada flexibilizada sem serem contemplados
na Portaria nº 1805/GR/2017.
Após a apuração dos dados, por meio das informações e documentos encaminhados pelo
Gestor, bem como da visita in loco realizada no dia 23 de julho de 2018, verificou-se que
servidores lotados nos seguintes setores estão desempenhando suas funções em regime
de jornada flexibilizada de trinta horas, mesmo sem que este setor tenha sido contemplado
na Portaria nº 1805/GR/2017, que definiu os ambientes com jornada de trabalho
flexibilizada no âmbito do Ifal, são eles:
Campus Maceió:
•

Coordenação de Comunicação e Eventos

•

Coordenação de Almoxarifado

Ressalte-se que, ainda que o referido normativo tenha autorizado a flexibilização de
jornada para o Gabinete da Direção Geral, e que a Coordenação de Comunicação e
Eventos esteja diretamente ligada ao Gabinete, há de se considerar que se tratam de
setores distintos e com atribuições específicas, conforme, inclusive, esclarece o
Memorando Eletrônico nº 85/2017 – C- MACEIO (11.02), de 13 de julho de 2017, por
meio do qual fora realizada a solicitação de autorização de flexibilização de jornada de
diversos setores, dentre os quais se inclui a Coordenação de Comunicação e Eventos.
3. Setores que contam com apenas um servidor técnico-administrativo com a
flexibilização de jornada autorizada e praticada.
O artigo 4º e seu §1º, ambos da Portaria nº 1805/GR/2017, dispõem que:
“Art. 4º. A flexibilização da jornada de trabalho somente será aplicada nos ambientes
organizacionais em que houver número suficiente de servidores que justifique a execução
de atividades contínuas de regime de turnos ou escalas, com atendimento ao público
usuário.
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§1º. O número de servidores de que trata o caput do artigo é de no mínimo 2 (dois)
servidores Técnicos-Administrativos, ainda que um deles seja ocupante de Função
Gratificada ou Cargo de Direção.” [original sem grifos]
Em que pese a existência da previsão normativa acima, após a análise das informações
prestadas pelo gestor e dos dados constantes do sistema SIGRH do Ifal, verificou-se que
os seguintes setores foram autorizados pela Portaria nº 1805/GR/2017 e estão usufruindo
da jornada flexibilizada, mesmo tendo apenas um servidor técnico-administrativo em sua
composição:
Campus Maceió:
•

Coordenação de Educação Física e Esporte

•

Coordenação de Ciências Humanas

•

Coordenadoria dos Laboratórios de Informáticas

•

Setor de Nutrição

Destaque-se que o Setor de Nutrição fez parte dos setores visitados pela equipe de
auditoria no dia 23 de julho de 2018, quando se pôde observar que a irregularidade se
encontrava patente no quadro de horários afixado na porta de entrada do setor, onde havia
a informação de que aquele local funcionava em apenas um horário do dia, por um
período de 06 horas, conforme foto abaixo:

Foto 1 – Porta de entrada do Setor de Nutrição com a informação do horário de
funcionamento restrito a um horário de 6 horas por dia. Em 23 de julho de2018.
4. Setores que cumprem jornada flexibilizada de trinta horas, mas que, de forma
explícita, restringem o atendimento ao público ao horário comercial padrão.
Como é sabido, de acordo com o 3º, do Decreto nº 1.590/95, a autorização para que os
servidores técnico-administrativos possam cumprir jornada de trabalho de seis horas
diárias e carga horária de trinta horas semana só é possível quando os serviços por eles
prestados exigirem atividades contínuas de regime de turnos ou escalas, em período igual
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ou superior a doze horas ininterruptas, em função de atendimento ao público ou trabalho
no período noturno.
Ocorre que, em visita técnica realizada pela equipe de auditoria, no dia 23 de julho de
2018, dentro da amostra selecionada, foi constatado que os seguintes setores cumprem
jornada flexibilizada de trinta horas, entretanto, de forma explícita, não desenvolvem
atividades contínuas em função de atendimento ao público:
Campus Maceió:
•

Setor Médico

•

Setor Odontológico

•

Setor de Serviço Social

Tal afirmação é feita com base no fato de que estes setores afixaram em suas respectivas
portas de entrada quadro contendo a seguinte informação:
“HORÁRIO EXTERNO:
*8h às 12h
*14h às 18h”
É o que se observa nas fotos abaixo:

Foto 2 – Porta de entrada do Setor de Serviço Social com a informação do horário de
atendimento ao público. Em 23 de julho de2018.
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Foto 3 – Porta de entrada do Setor Médico/Odontológico com a informação do horário
de atendimento ao público. Em 23 de julho de2018.
5. Setores que não atendem ao requisito de atividades contínuas de regimes de turnos
ou escalas, em período igual ou superior a 12 horas ininterruptas ou trabalho no
período noturno.
Analisando a folha de ponto dos meses de maio, junho e julho dos setores constantes da
amostra, foi constatado que, somadas as jornadas de trabalhos de todos os servidores de
determinados setores, há ambientes que não funcionam em período igual ou superior a 12
horas ininterruptas ou em período noturno, conforme listado abaixo:
Campus Maceió:
•

Coordenação de Comunicação e Eventos: Funcionamento de 07h às 18h – Total
de onze horas.

•

Setor de Psicologia: Funcionamento de 07h às 18h – Total de onze horas.

o#tF
a/
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Causa
Ausência de rotina e mecanismos de controle previamente definidos para o
acompanhamento do cumprimento da legislação vigente (Portarias nº 1478/GR/2016 e
1805/GR/2017; e Decreto nº 1.590/1995) quanto à concessão e execução da flexibilização
da jornada nos campi e na Reitoria do Ifal.
u#asC
/

Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 247/2018/REITORIA/IFAL, de 15 de agosto de 2018, o Reitor do
Ifal apresentou a seguinte manifestação:
“Setores que estão cumprindo carga horária flexibilizada de 30 horas semanais de
forma irregular
Anexo I da Reitoria – Diread
A Diretoria de Educação a Distância esclarece que foi formalizado um processo pelos
servidores lotados, solicitando a flexibilização de horário, considerando que devido a
especificidade do trabalho desenvolvido, eram feitos atendimentos aos alunos na
expedição de documentos, visto que a Diread não estava incluída no sistema acadêmico
eletrônico (Siga-a) do Ifal. Considerando que os alunos dos cursos EaD residem em
diversos municípios do estado, os mesmos se dirigiam ao prédio onde funciona a Diread
para receber documentos.
Ocorre que foi feito um documento na época pelos servidores com os fatos aqui narrados
e encaminhados à Pró-reitoria de Ensino, que deu segmento a tramitação.
Assim, a Diretoria se compromete a atender ao procedimento padrão a ser adotado pelo
Ifal.
Campus Maceió
1. Concessão da Flexibilização da jornada em desacordo com o procedimento
previsto no artigo 1º portaria 1478/GR, de 21/07/16, p. 3
A gestão do campus Maceió informa que notificará, no prazo de 7 (sete) dias, os
servidores dos setores contemplados com a possibilidade de flexibilização que não
atenderam ao procedimento previsto no artigo 1º, Portaria 1478/GR, de 21/07/16, para
regularização do citado procedimento, seguindo os trâmites institucionais para os ajustes
na concessão da flexibilização para os servidores. Os servidores, junto de suas chefias
imediatas, terão até 10 (dez) dias, a partir da data da notificação, para protocolar processo
de solicitação de flexibilização. As solicitações serão, então, encaminhadas à Reitoria
para seguir o fluxo de análise e adequação da flexibilização. A gestão do campus Maceió
acompanhará todo o processo, monitorando e adequando a jornada de trabalho e os
possíveis ambientes flexibilizados, seguindo o deferimento ou indeferimento do Reitor às
solicitações.
2. Existência de setores cumprindo jornada flexibilizada sem serem contemplados
na Portaria 1805/GR, 2017, p. 11
A gestão do campus Maceió informa que notificará, no prazo de 7 (sete) dias, os
servidores que estão com carga horária de trabalho flexibilizada em setores não
contemplados na Portaria 1805/GR, 2017 para adequação imediata da jornada de
trabalho, trabalhando 40 horas.
3. Setores que contam com apenas um servidor técnico-administrativo com a
flexibilização da jornada autorizada e praticada, p. 11
A gestão do campus Maceió informa que notificará, no prazo de 7 (sete) dias, os
servidores que estão com carga horária de trabalho flexibilizada em setores com apenas
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um servidor técnico-administrativo para adequação imediata da jornada de trabalho,
trabalhando 40 horas.
4. Setores que cumprem jornada flexibilizada de trinta horas, mas que, de forma
explícita, restringem o atendimento ao público em horário comercial padrão, p. 12
A gestão do campus Maceió informa que notificou os servidores que estão com carga
horária de trabalho flexibilizada em setores com atendimento ao público em horário
comercial padrão e o horário foi imediatamente retificado, conforme fotos.
[...]
5. Setores que não atendem ao requisito de atividades contínuas de regimes de turnos
ou escalas, em período igual ou superior a 12 horas ininterruptas ou trabalho no
período noturno, p. 14
A gestão do campus Maceió informa que notificou os servidores que estão com carga
horária de trabalho flexibilizada em setores com atendimento ao público e o horário foi
imediatamente retificado, conforme foto.
[...]
Quanto ao setor de Comunicação e Eventos, a gestão do campus Maceió informa que
notificará, no prazo de 7 (sete) dias, os servidores que estão com carga horária de trabalho
flexibilizada em setores não contemplados na Portaria 1805/GR, 2017 para adequação
imediata da jornada de trabalho, trabalhando 40 horas ou de acordo com o regime da
categoria funcional, a saber, jornalista.”
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Análise do Controle Interno
O gestor concorda com os fatos apontados pela CGU e afirma que tomará providências,
as quais deverão ser esclarecidas no Plano de Providências Permanente e devidamente
monitoradas por este Órgão de controle interno.
Quanto aos setores que restringem o atendimento ao público ao horário comercial padrão,
cumpre salientar que a simples alteração do horário de funcionamento previsto no quadro
afixado na porta de entrada não é suficiente para solucionar a questão, uma vez que a
situação identificada pela equipe de auditoria aponta para a desnecessidade patente de
funcionamento em turno ininterrupto, de modo que o horário comercial padrão se mostrou
suficiente para atender as necessidades dos respectivos usuários.
orInC
#estA
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Recomendações:
Recomendação 1: Suspender a autorização de flexibilização de jornada de todos os
servidores dos setores contemplados com a possibilidade de flexibilização que não
atenderam ao procedimento previsto no artigo 1º, Portaria 1478/GR, de 21/07/16, até que
haja a regularização do citado procedimento;
Recomendação 2: Suspender a autorização de flexibilização de jornada de todos os
servidores dos setores apontados na presente constatação, do item 2 e item 3, até que seja
concluído o novo estudo de viabilidade, onde se poderá concluir pela efetiva necessidade
de funcionamento ininterrupto desses setores;
Recomendação 3: Suspender a autorização de flexibilização de jornada de todos os
servidores dos setores apontados na presente constatação, do item 4 e item 5,
especificamente quanto ao setor de Psicologia, até que seja apresentada justificativa
suficiente para o não cumprimento de expediente de jornada flexibilizada de forma
regular;
Recomendação 4: Estabelecer rotina a ser executada pela Unidade de Auditoria Interna
do Instituto e criar mecanismos de controle previamente definidos para o
Dinheiro público é da sua conta
www.portaldatransparencia.gov.br

34

acompanhamento do cumprimento da legislação vigente (Portarias nº 1478/GR/2016 e
1805/GR/2017; e Decreto nº 1.590/1995) no que diz respeito à concessão e execução da
flexibilização da jornada nos campi e na Reitoria do Ifal.
Recomendação 5: Apurar eventuais responsabilidades quanto ao descumprimento da
norma de flexibilização de jornada de trabalho nos setores médico, odontológico e serviço
social.
1.1.3.4 CONSTATAÇÃO
Servidores que não cumprem as condições de elegibilidade para gozo da
flexibilização da jornada de trabalho.
Fato
Além das disposições do art. 3º do Decreto nº. 1.590/1995 aplicáveis à Instituição,
existem três condições para que o servidor, individualmente, possa usufruir da
flexibilização, a saber:
1) efetivamente exercer as atividades contínuas de atendimento ao público ou exercidas
em período noturno;
2) não exercer cargo em comissão ou função de confiança; e
3) ser servidor efetivo.
Assim, com vistas a verificar se as condições de elegibilidade do servidor para gozo da
flexibilização estão sendo observadas, a equipe de auditoria definiu uma amostra de 35
servidores distribuídos entre os setores que possuem flexibilização de carga horária no
âmbito da Reitoria, do Anexo I da Reitoria – Diread e do Campus Maceió.
De posse da amostra, foram realizadas visitas aos locais e aplicadas as entrevistas com os
servidores com o intuito de verificar:
a) se as atividades que eles desempenham realmente são as mesmas atividades contínuas
que demandam a necessidade de flexibilização de horário;
b) se eles realizam atendimento ao público;
c) se são servidores efetivos; e
d) se exercem cargo em comissão ou função de confiança.
Além disso, também foram aplicados testes de verificação de dados nos sistemas de
informação disponíveis para a CGU.
Como resultado, conclui-se que quanto aos itens “c” e “d” não há dúvidas de que estes
foram observados pelo Ifal quando da autorização da flexibilização de jornada para os
servidores constantes da amostra.
Já quanto aos itens “a” e “b”, considerando as respostas genéricas apresentadas nos
questionários aplicados e nas informações constantes das planilhas encaminhadas pelo
gestor, a inexistência de estudo adequado, por parte do Ifal, sobre as atividades que de
fato autorizariam a concessão de carga horária de 30 horas no âmbito daquele Instituto
(conforme já descrito em constatação própria), e, ainda, que a visita da equipe de auditoria
se restringiu a um único dia, não há elementos suficientes para que se possa afirmar, sem
margem para dúvida, que estes itens estão ou não sendo atendidos.
Excetua-se dessa afirmação, contudo, o servidor C. F. R. lotado na Coordenadoria de
Desenvolvimento de Sistemas Acadêmicos da Reitoria, por ter informado de forma
expressa que não realiza atendimento ao público em resposta ao questionário aplicado.
Do mesmo modo, por uma questão de lógica, não se enquadram nos critérios exigidos
para flexibilização de jornada os servidores lotados nos setores que, explicitamente, não
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desenvolvem atividades contínuas em função de atendimento ao público, consoante
demonstrado em constatação específica, quais sejam:
Campus Maceió:
•

Coordenação de Educação Física e Esporte
•

•

Coordenação de Ciências Humanas
•

•

•

•

R. S. G. S.

Setor de Nutrição
•

•

M. I. L. S.

Coordenadoria dos Laboratórios de Informáticas
•

•

R. S. C. J.

A. G. S. C.

Setor Médico
•

A. J. L. F.

•

A. D. A. C.

•

C. N. P. O.

•

F. C. P. T.

•

J. M. P. C.

•

K. M. T. N.

•

R. M. R.

•

S. A. H.

•

T. E. M. H.

Setor Odontológico
•

M. A. C. L.

•

M. S. R. M.

•

W. C. B. J.

Setor de Serviço Social
•

D. L. R. A.

•

J. E. M.

•

J. V. S.

•

M. P. S. T. D.

•

R. C. T. D.

o#tF
a/

Causa
Ausência de rotina e mecanismos de controle previamente definidos para o
acompanhamento do cumprimento da legislação vigente (Portarias nº 1478/GR/2016 e
1805/GR/2017; e Decreto nº 1.590/1995) quanto à concessão e execução da flexibilização
da jornada nos campi e na Reitoria do Ifal.
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Além disso, a causa também está vinculada à inexistência de estudo adequado, por parte
do Ifal, sobre as condições de elegibilidade que de fato autorizariam a concessão de carga
horária de 30 horas no âmbito daquele Instituto.
u#asC
/

Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 247/2018/REITORIA/IFAL, de 15 de agosto de 2018, o Reitor do
Ifal apresentou a seguinte manifestação:
“Servidores que não cumprem as condições de elegibilidade para gozo da
flexibilização de jornada de trabalho
Resposta do Ifal:
A gestão do campus Maceió informa que notificará, no prazo de 7 (sete) dias, os
servidores que estão com carga horária de trabalho flexibilizada em setores com apenas
um servidor técnico-administrativo, para adequação imediata da jornada de trabalho,
trabalhando 40 horas. Quanto aos setores Serviço Social, Médico e Odontológico, a
gestão do campus Maceió informa que notificou os servidores que estão com carga
horária de trabalho flexibilizada em setores com atendimento ao público em horário
comercial padrão e o horário foi imediatamente retificado, conforme fotos 1 e 2.”.
Outrossim, em complemento à primeira manifestação, após a reunião de Busca Conjunta
de Soluções, o Reitor enviou o Ofício nº 302/2018/REITORIA/IFAL, de 26 de setembro
de 2018, afirmando que:
“Servidor C.F.R. lotado na Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas Acadêmicos
da Reitoria
Justificativa: A Diretoria de Tecnologia da Informação — DTl — é o setor responsável
pelo planejamento, acompanhamento e execução das estratégias de modernização do
parque tecnológico do IFAL, bem como pela manutenção e suporte aos usuários no
tocante aos sistemas utilizados pelo Instituto, em tempo integral, inclusive em finais de
semana.
Além disso, a DTI é o ponto de contato com as empresas fornecedoras de equipamentos,
insumos e serviços usufruídos no âmbito do IFAL.
Quanto às atribuições do servidor C.F.R., identificado pela Auditoria CGU-AL,
informamos que o mesmo realiza atividades relacionadas ao SIGAA - Sistema Integrado
de Gestão de Atividades Acadêmicas, o qual funciona de maneira ininterrupta, para os
usuários servidores e discentes das 16 unidades do IFAL e a Reitoria. Entre outras
atividades, constam: recuperação de acessos, sustentação de funcionamento,
criação/atualização de cadastro dos usuários e desenvolvimento de novas ferramentas
para o uso da comunidade acadêmica, tal como o projeto em que o servidor acima citado
encontra-se envolvido, que é a disponibilização de um aplicativo mobile para uso dos
docentes, onde terão acesso a todas as suas informações acadêmicas através de um
smartphone ou tablet.”
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Análise do Controle Interno
O gestor concorda com os fatos apontados pela CGU e afirma que tomará providências,
as quais deverão ser esclarecidas no Plano de Providências Permanente e devidamente
monitoradas por este Órgão de controle interno.
Quanto aos setores que restringem o atendimento ao público ao horário comercial padrão,
cumpre salientar que a simples alteração do horário de funcionamento previsto no quadro
afixado na porta de entrada não é suficiente para solucionar a questão, uma vez que a
situação identificada pela equipe de auditoria, diante da ausência de estudos adequados,
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aponta para a desnecessidade patente de funcionamento em turno ininterrupto, de modo
que o horário comercial padrão se mostrou suficiente para atender as necessidades dos
respectivos usuários.
Por fim, no tocante à justificativa apresentada para o Servidor C.F.R, tem-se que esta não
foi suficiente para elidir a constatação, uma vez que não veio acompanhada de
documentos que pudessem sustentar o alegado. Assim, as informações apresentadas serão
devidamente acompanhadas por meio do Sistema Monitor.
orInC
#estA
li/a

Recomendações:
Recomendação 1: Estabelecer rotina a ser executada pela Unidade de Auditoria Interna
do Instituto e criar mecanismos de controle previamente definidos para o
acompanhamento do cumprimento da legislação vigente (Portarias nº 1478/GR/2016 e
1805/GR/2017; e Decreto nº 1.590/1995) no que diz respeito à concessão e execução da
flexibilização da jornada nos campi e na Reitoria do Ifal.
Recomendação 2: Suspender a autorização de flexibilização de jornada de todos os
servidores da Coordenação de Educação Física e de Esporte, Coordenação de Ciências
Humanas, Coordenadoria dos Laboratórios de Informática e Setor de Nutrição, até que
seja concluído o novo estudo de viabilidade, onde se poderá concluir pela efetiva
necessidade de cumprimento de jornada em turnos ininterruptos por esses servidores;
Recomendação 3: Suspender a autorização de flexibilização de jornada do servidor
apontado na presente constatação, que respondeu que não realizava atendimento ao
público, até que seja apresentada justificativa suficiente para o cumprimento de
expediente regular de flexibilização de jornada;
Recomendação 4: Apurar eventuais responsabilidades quanto ao descumprimento da
norma de flexibilização de jornada de trabalho nos setores médico, odontológico e serviço
social.
1.1.3.5 CONSTATAÇÃO
Setores que não afixaram, nas suas dependências, em local visível e de grande
circulação de usuários dos serviços, quadro, permanentemente atualizado, com a
escala nominal dos servidores que trabalham no regime de flexibilização de
jornada, constando dias e horários dos seus expedientes.
Fato
O Decreto nº 1.590/1995, em seu art. 3º, §2º, mirando na necessidade da existência de
meios de controle do cumprimento da jornada de trabalho diferenciada para determinados
servidores federais, incluindo técnicos administrativos dos institutos federais, dispôs que:
“§ 2o Os dirigentes máximos dos órgãos ou entidades que autorizarem a flexibilização
da jornada de trabalho a que se refere o caput deste artigo deverão determinar a
afixação, nas suas dependências, em local visível e de grande circulação de usuários dos
serviços, de quadro, permanentemente atualizado, com a escala nominal dos servidores
que trabalharem neste regime, constando dias e horários dos seus expedientes.”
[original sem grifo]
A Portaria nº 1.478/GR, de 21 de julho de 2016, por sua vez, previu em seu artigo 4º,
parágrafo único, a seguinte determinação:
“Parágrafo único. A afixação do horário de funcionamento do ambiente nas suas
dependências deve ser feita em local visível e de grande circulação de usuários dos
serviços, em quadro, permanentemente atualizado, com a escala nominal dos servidores
que trabalharem neste regime, constando dias e horários dos seus expedientes.”
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Percebe-se, portanto, que o normativo do Ifal não atende aos mesmos critérios previstos
no Decreto nº 1.590/1995, uma vez que determinou, minimamente, que somente haja
informações visíveis sobre o horário de funcionamento de cada setor, abstendo-se de
mencionar os dados dos respectivos servidores.
Apesar disso, na visita realizada pela equipe de auditoria à Reitoria, Anexo I da Reitoria
– Diread e Campus Maceió, no dia 23 de julho de 2018, verificou-se que a maioria dos
setores incluem nessas informações o nome e o horário de cada servidor. Não obstante a
maioria proceder dessa forma, ainda há setores que persistem em não divulgar qualquer
informação ou apenas se limitam a prestar as informações previstas na Portaria nº
1.478/GR/ 2016, como se observa nas fotos a seguir:

Foto – Coordenação de Registro Acadêmico Foto – Coordenadoria de Eletrotécnica
sem qualquer informação sobre horário de sem qualquer informação sobre horário
funcionamento. 23 de julho de 2018.
de funcionamento. 23 de julho de 2018.
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Foto – Unidade do SIASS restrito às informações do setor. 23 de julho de 2018.
o#tF
a/

Causa
Aprovação, por parte do Reitor, da Portaria nº 1478/GR/2016, a qual não se mostra
compatível com o §2º, do art. 3º, do Decreto nº 1.590/1995.
Ausência de rotina e mecanismos de controle previamente definidos para o
acompanhamento do cumprimento da legislação vigente (Portarias nº 1478/GR/2016 e
1805/GR/2017; e Decreto nº 1.590/1995) quanto à concessão e execução da flexibilização
da jornada nos campi e na Reitoria do Ifal.
u#asC
/

Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 247/2018/REITORIA/IFAL, de 15 de agosto de 2018, o Reitor do
Ifal apresentou a seguinte manifestação:
“Em relação ao item 1.1.3.5, especificamente em relação ao Siass, segue a resposta
emitida pela chefia da Unidade:
‘A Unidade do SIASS IFAL iniciou suas atividades em outubro de 2017, e por isso ainda
se encontra em processo de adequação. Até o presente momento, várias atividades ainda
estão sendo implantadas, e seu espaço físico, adaptado para as constantes necessidades
surgidas ao longo desses meses. Constantes mudanças nas escalas dos servidores lotados
nesta unidade vêm acontecendo, haja vista a mudança ocorrida neste mês na escala de
duas médicas, que passaram a dividir seus expedientes de trabalho entre o SIASS e o
Campus Marechal Deodoro. Por tais motivos, a tabela com o horário de funcionamento
da Unidade e a relação dos servidores não estava fixada nas portas das salas, como
determinado pelos orgãos de controle (CGU), embora já houvesse uma escala à mostra
no interior da sala. Esta omissão já foi reparada, como se pode ver na imagem abaixo.’.
[...]
Campus Maceió
Setores que não afixaram, nas suas dependências, em local visível e de grande circulação
de usuários dos serviços, quadros, permanentemente atualizado, com a escala nominal
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dos servidores que trabalham em regime de flexibilização de jornada, constando dias e
horários de seus expedientes, p.18
A gestão do campus Maceió informa que notificou os servidores que estão com carga
horária de trabalho flexibilizada em setores sem afixação dos horários no campus Maceió
e os mesmo foram afixados, conforme fotos:
[...]”.
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Análise do Controle Interno
O gestor concorda com os fatos apontados pela CGU e afirma que tomará providências,
as quais deverão ser esclarecidas no Plano de Providências Permanente e devidamente
monitoradas por este Órgão de controle interno.
orInC
#estA
li/a

Recomendações:
Recomendação 1: Modificar a Portaria nº 1478/GR/2016 de modo que esta se torne
compatível ao disposto no §2, do art. 3º, do Decreto nº 1.590/1995.
Recomendação 2: Estabelecer rotina a ser executada pela Unidade de Auditoria Interna
do Instituto e criar mecanismos de controle previamente definidos para o
acompanhamento do cumprimento da legislação vigente (Portarias nº 1478/GR/2016 e
1805/GR/2017; e Decreto nº 1.590/1995) no que diz respeito à concessão e execução da
flexibilização da jornada nos campi e na Reitoria do Ifal.
1.1.3.6 CONSTATAÇÃO
Servidores que não vêm cumprindo a carga horária da jornada de trabalho
flexibilizada de forma adequada.
Fato
Dentro da amostra selecionada pela equipe de auditoria, observou-se que as folhas do
ponto eletrônico dos servidores A. J. L. F. e A. D. A. C., ambos lotados no Setor Médico
do Campus Maceió, referentes aos meses de maio, junho e julho de 2018, apresentaram
duas situações que merecem ser destacadas.
De fato, ao analisar as folhas de ponto do servidor A. J. L. F., que deveria cumprir carga
horária flexibilizada de seis horas diárias, constatou-se que em todos os meses
examinados, o servidor vem realizando uma jornada diária que não chega a quatro horas.
A servidora A. D. A. C., por sua vez, apresentou em seus registros de ponto uma
quantidade considerável de faltas injustificadas, de modo que no período entre 01 de maio
a 24 de julho de 2018 a servidora contabilizou dezessete faltas injustificadas.
Quanto a essa última servidora, apesar de tal situação não se mostrar irregular num
primeiro momento (considerando que a amostra foi de apenas três meses), os fatos
chamam a atenção e impõem uma análise mais aprofundada por parte do gestor, a fim de
identificar a possível ocorrência de falta disciplinar e, ainda, considerando a necessidade
de controle de assiduidade e pontualidade dos servidores que prestam jornada de trabalho
reduzida, nos moldes do Decreto nº 1.590/1995.
o#tF
a/

Causa
O gestor do ponto eletrônico dos servidores citados não adotou as medidas cabíveis (tais
como desconto financeiro, encaminhamento para a corregedoria, etc) quando da
homologação das folhas de ponto.
u#asC
/
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 247/2018/REITORIA/IFAL, de 15 de agosto de 2018, o Reitor do
Ifal apresentou a seguinte manifestação:
“A gestão do campus Maceió informa que quanto aos servidores A. J. L. F. e A. D. A. C.,
ambos lotados no setor médico, providenciou desconto pecuniário em folha referente às
horas não trabalhadas ao tempo em que será averiguada se há falta disciplinar nos
referidos casos para encaminhamentos de apuração, sendo pertinente.”.
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Análise do Controle Interno
O gestor concorda com os fatos apontados pela CGU e afirma que tomará providências,
as quais deverão ser esclarecidas no Plano de Providências Permanente e devidamente
monitoradas por este Órgão de controle interno.
orInC
#estA
li/a

Recomendações:
Recomendação 1: Proceder os descontos financeiros nas folhas de pagamentos dos
servidores A. J. de L. F. e A. D. A. C., ambos lotados no Setor Médico do Campus
Maceió,relativo ao não cumprimento da jornada de trabalho, considerando não só os
meses apontados neste Relatório de Auditoria, mas todo o período em que os servidores
vêm utilizando o ponto eletrônico.
Recomendação 2: Apurar responsabilidade quanto à conduta da servidora A. D. A.
C.,lotada no Setor Médico do Campus Maceió, notadamente no que diz respeito à
inassiduidade habitual, considerando não só os meses apontados neste Relatório de
Auditoria, mas todo o período em que a servidora vem utilizando o ponto eletrônico.
2 CONTROLES DA GESTÃO
2.1 CONTROLES INTERNOS
2.1.1 ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA
2.1.1.1 CONSTATAÇÃO
Falta de normatização de questões importantes para a Auditoria Interna.
Fato
Durante os trabalhos de auditoria no Instituto Federal de Alagoas - Ifal, verificou-se que
a Auditoria Interna – Audint se encontra subordinada ao Conselho Superior, conforme
art. 24 do estatuto do Ifal, estando, portanto, coerente com as diretrizes estabelecidas na
legislação aplicável e as orientações dos órgãos de controle, uma vez que esta posição
proporciona a independência necessária à consecução de suas atividades.
A seguir, apresentam-se as resoluções do Conselho Superior que aprovaram os diversos
documentos relacionados à atuação da Audint:
Quadro – Resoluções de aprovação de documentos da Audint
Resolução n°
46/CS
41/CS
18/CS
Fonte: Resoluções do Conselho Superior.

Data
22/12/2014
12/12/2016
11/12/2017

Documento
Regimento Interno.
PAINT 2017.
PAINT 2018.

A missão da Audint, conforme art. 24 do estatuto do Ifal, é “fortalecer e assessorar a
gestão, bem como racionalizar as ações do Instituto Federal de Alagoas e prestar apoio,
dentro de suas especificidades no âmbito da instituição, aos órgãos de controle do
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao Tribunal de Contas da
União, respeitada a legislação pertinente”.
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O §1° do mesmo art. 24, por sua vez, atribui ao Regimento Interno - RI da Audint a
definição de suas atribuições, bem como seu funcionamento.
Assim, ao analisar o RI, identificamos que as competências da Audint estão elencadas em
seu art. 11, dentre as quais consta a análise e avaliação dos controles internos
administrativos utilizados. Além disso, entre o elenco de competências da Audint não há
nenhum trabalho próprio de gestores, cumprindo assim a devida segregação de funções.
O art. 12, por sua vez, detalha as atribuições do auditor chefe, o qual tem, conforme § 7°
do art. 10, função a nível de cargo de direção (CD-03), garantindo-lhe assim a autoridade
necessária para o desempenho de suas atribuições, com total autonomia quanto ao escopo
dos trabalhos e as respectivas técnicas de auditoria a serem utilizadas.
Verificou-se, ainda, que por meio da Portaria n° 418/GR, de 18 de fevereiro de 2014, foi
concedido à Audint acesso irrestrito a todos os documentos, registros, informações, bens,
sistemas e servidores do Ifal, possibilitando assim a liberdade para o desempenho pleno
de suas funções.
Por fim, entre todos os documentos e normativos apresentados pelo Ifal, identificou-se as
seguintes lacunas em relação ao trabalho da Audint:
a) Não há comprovação de que o Conselho Superior tem recebido comunicação sobre o
andamento e resultados do PAINT e de que tenha aprovado a nomeação do atual auditor
chefe;
b) Não foi comprovado a existência de normativo que traga a atribuição do auditor chefe
de informar sobre a suficiência de recursos financeiros, materiais e de pessoal colocados
à disposição da Audint;
c) Não foi definida a atribuição da Audint de avaliar a necessidade da contratação de
serviços de consultoria para o Ifal;
d) Não foi identificado mecanismo que minimize os conflitos de interesses, necessário
para o favorecimento da imparcialidade dos auditores internos;
e) Não há formalização de uma política de desenvolvimento de competências para os seus
auditores internos.
o#tF
a/

Causa
Aprovação, por parte do Conselho Superior do Ifal, de normativos sem a devida
regulamentação das atribuições e competências da Auditoria Interna; do seu AuditorChefe e dos seus demais membros.
u#asC
/

Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 247/2018/REITORIA/IFAL, de 15 de agosto de 2018, o Reitor do
Ifal apresentou a seguinte manifestação:
“Em relação a constatação do art. 12 do Regimento Interno da Audint, que trata sobre a
função do auditor chefe no nível de cargo de direção, ser CD 03, informamos que
compreendemos a importância e a necessidade institucional. Contudo, não há, no
momento, CD03 disponível para atender de imediato a demanda solicitada. Ratificamos
que a gestão deste Instituto não medirá esforços junto à Setec⁄MEC e ao MPDG no sentido
de buscar soluções para providências, enviando ofício para aqueles órgãos.
Resposta do Ifal sobre as lacunas em relação ao trabalho da Audint:
a) Conforme informação da Audint, informamos que o andamento e os resultados do
PAINT são apresentados ao Conselho Superior nas respectivas Reuniões Ordinárias –
conforme Atas anexas. A nomeação do Servidor – J. S. O.* para o cargo de Auditor Chefe
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se deu pelo Processo nº 23041.013821-2018-62 – sendo aprovado por unanimidade,
conforme registrado em Ata e Resolução n.º 09/CS, DE 09 DE ABRIL DE 2018, anexos.
b) A respeito de normativo que trate sobre recursos financeiros, materiais e de pessoal
colocados à disposição da Audint, esclarecemos que a gestão do Ifal destina 15% do
orçamento anual para o que denomina de ações institucionais. Essas ações são trabalhadas
pelas pró-reitorias e aqueles que dentro da estrutura organizacional se encontram ligados
ao Reitor. Contudo, para esses não há um detalhamento específico. Mas, diante da
constatação apresentada a gestão acata e se compromete em alocar de forma detalhada os
recursos para Audint, DGP, DCE, Assessoria Executiva, Procuradoria Federal,
Procuradoria Educacional, Relação Internacional, Comissão Permanente de Concurso
para o Magistério, Ouvidoria e Corregedoria, que antes ficavam no centro de custos
Gabinete da Reitoria. No que diz respeito aos materiais, a Audint é demandada a
apresentar as suas demandas via email institucional ‘Socialização de Compras’, dentro do
calendário de compras aprovado pelo Magnífico Reitor através da Portaria nº 1.134-GR,
de 03 de maio de 2018, conforme link: https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/proreitorias/administracao/documentos/normas-internas-e-legislacao/por-assunto2/compras/calendario-de-compras-2018-versao-para-aprovacao.pdf/view.
Sobre
a
disposição de pessoal, a gestão se compromete em disponibilizar servidores para
acompanhar os auditores conforme ações definidas no PAINT.
c) Sobre a atribuição da Audint de avaliar a necessidade da contratação de serviços de
consultoria para o Ifal: a gestão informa que não há serviços de consultoria na instituição.
Ratificamos o compromisso de, caso venha a ter esse serviço, encaminharemos o contrato
para análise e avaliação da Audint.
d) Sobre a imparcialidade dos auditores internos, a gestão ratifica a autonomia dos
servidores no desempenho de suas funções, garantindo a independência da Audint e o
compromisso com a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
e) A gestão esclarece que há um procedimento da Diretoria de Gestão de Pessoas, através
da Coordenação de Capacitação, que disponibiliza cursos de formação continuada a partir
da consulta aos servidores e sugestão dos gestores. A partir da constatação, a gestão se
compromete em formalizar uma política de desenvolvimento de competências para os
seus auditores internos, inserindo e buscando conjuntamente cursos na área específica.”
Após a Reunião de Busca Conjunta de Soluções, realizada em 20 de setembro de 2018, o
Ifal, por meio do Ofício nº 302/2018/REITORIA/IFAL, de 26 de setembro de 2018,
encaminhou a seguinte manifestação:
“[...] A gestão esclarece que já há uma política de capacitação institucional, gerenciada
pela Diretoria de Gestão de pessoas, por meio da Coordenação de Capacitação, com oferta
regular de cursos a partir da consulta pública aos servidores e sugestão dos gestores. [...]”
* Substituição do nome do servidor por suas iniciais realizada pela equipe de auditoria.
oaU
c#ndM
xm
E
istfe/

Análise do Controle Interno
Passaremos a analisar cada lacuna apresentada separadamente:
a) Houve a comprovação de que o Conselho Superior foi tempestivamente comunicado
acerca dos resultados do PAINT. Quanto a aprovação do nome do atual auditor chefe,
somente veio a ocorrer na reunião ocorrida no dia 09 de abril de 2018, após a apresentação
do Relatório Preliminar com essa constatação, sendo emitida a Resolução n° 09/CS que
aprovou o nome e convalidou os atos praticados desde sua efetiva posse que ocorreu em
22 de dezembro de 2014;
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b) Além de destinar recursos financeiros, materiais e pessoal de forma específica para a
Audint, é necessário que se faça constar entre as atribuições do auditor chefe a
competência de informar sobre sua suficiência, o que ainda não existe;
c) Mais uma vez reforçamos a necessidade de que as atribuições do auditor chefe estejam
completas, desta feita com a inclusão da avaliação da real necessidade da contratação de
serviços de consultoria;
d) Necessário se faz a criação de mecanismos para minimizar os conflitos de interesses
que por ventura venham a ocorrer;
e) Quanto a formalização de uma política de desenvolvimento de competências para os
seus auditores internos, em que pese a informação de já existir uma política de capacitação
institucional, o Ifal não apresentou documentação que comprove a sua implantação.
orInC
#estA
li/a

Recomendações:
Recomendação 1: Reformular o normativo que estabelece as atribuições da Audint e do
Auditor-Chefe de modo a: a)constar a competência da Audint de avaliar a necessidade da
contratação de serviços de consultoria; b)constar a competência da Audint de criar
mecanimos que minimizem os conflitos de interesse que porventura venham a prejudicar
a imparcialidade dos auditores internos; c)constar a competência do Auditor-Chefe de
informar sobre a suficiência de recursos financeiros, materiais e de pessoal colocados à
disposição da Audint.
Recomendação 2: Encaminhar documentação comprobatória da implementação da
política de capacitação institucional,em especial no que diz respeito às competências dos
auditores internos.
Recomendação 3: Criar mecanismos que minimizem os conflitos de interesses de seus
auditores internos, como forma de favorecer sua imparcialidade.
2.1.1.2 CONSTATAÇÃO
Falta de regulamentação da estrutura da Auditoria Interna
Fato
O Regimento Interno – RI da Audint, aprovado pela Resolução n° 46 do Conselho
Superior, de 22 de dezembro de 2014, em seu art. 9° define que a Auditoria Interna teria
a seguinte estrutura:
a) Auditor Chefe;
b) Coordenação de Auditoria e Gestão de Riscos;
c) Coordenação de Controle e Assessoramento Interno;
d) Coordenação de Assessoramento aos Campi;
e) Coordenação de Assuntos Administrativos;
f) Auditores Internos;
g) Corpo Técnico.
No entanto, conforme RAINT 2017, esta estrutura ainda não foi regulamentada e a Audint
contou até o final de 2017 com apenas seis servidores para desempenhar todas as suas
atribuições. Em 2018, houve a posse de mais um auditor interno, mas a estrutura continua
sem regulamentação.
A auditoria interna conta com espaço físico adequado para o desempenho de suas funções,
no entanto, há escassez de equipamentos, haja vista que somente conta com quatro
computadores para serem utilizados pelos sete auditores, e nenhum outro equipamento a
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mais para utilização nos trabalhos, como por exemplo máquinas fotográficas, trenas, GPS
e outros necessários para a realização efetiva dos trabalhos.
o#tF
a/

Causa
Ausência de aprovação, por parte do Reitor, de designação de funções de confiança, a
cargo do Auditor-Chefe, para os cargos de coordenação da Auditoria Interna.
u#asC
/

Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 247/2018/REITORIA/IFAL, de 15 de agosto de 2018, o Reitor do
Ifal apresentou a seguinte manifestação:
“A gestão informa que o Regimento Interno encontra-se em discussão no Conselho
Superior, com Comissão constituída para analisar e redefinir as competências e
atribuições dos cargos e funções de gestão, como também sua estrutura administrativa.
Sobre a escassez de equipamentos, a gestão esclarece que providenciará a aquisição dos
equipamentos necessários a realização dos trabalhos na Audint.”
Após a Reunião de Busca Conjunta de Soluções, realizada em 20 de setembro de 2018, o
Ifal, por meio do Ofício nº 302/2018/REITORIA/IFAL, de 26 de setembro de 2018,
encaminhou a seguinte manifestação:
“[...] Quanto à estrutura da AUDINTER, esclarecemos que o Regimento Geral do IFAL
foi aprovado recentemente pelo Conselho Superior (CONSUP) e atualizou a estrutura de
cargos do IFAL, bem como da AUDINTER, restando apenas a adequação do regimento
interno da AUDINTER ao novo normativo. [...]”
oaU
c#ndM
xm
E
istfe/

Análise do Controle Interno
Em que pese a informação de que o Regimento Interno tenha sido aprovado com
atualização dos cargos da Auditoria Interna, o Ifal não apresentou documentação que a
comprove, permanecendo, dessa maneira, a constatação de falta de regulamentação da
estrutura e necessidade de aquisição de equipamentos para o desempenho das funções do
referido setor.
orInC
#estA
li/a

Recomendações:
Recomendação 1: Promover a regulamentação definitiva da estrutura da Audint, bem
como adquirir equipamentos, em quantidades e qualidade, necessários para utilização
pelos auditores internos.
2.1.1.3 CONSTATAÇÃO
Falta de uma política de gestão de riscos implementado no IFAL.
Fato
Durante os trabalhos de auditoria no Instituto Federal de Alagoas - Ifal, verificou-se que
a Entidade ainda não instituiu sua política de gestão de riscos, conforme prescrito na
Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01, de 10 de maio de 2016, a qual estipulou
em seu art. 17, que os órgãos e entidades do Poder Executivo federal deveriam o fazer em
até doze meses da publicação da citada IN, o que já expirou desde 09 de maio de 2017.
O auditor chefe fez constar no RAINT 2017 as providências tomadas pela gestão para
sanar tal impropriedade, as quais são relatadas a seguir:
A instituição, por meio da Portaria n° 1316/GR, de 21 de junho de 2017, da comissão
responsável pela redação e implantação da Política de Gestão de Riscos. Em 04 de agosto
de 2017, houve o encaminhamento para o Conselho Superior – CONSUP da minuta da
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Política de Gestão de Riscos, a qual foi devolvida para a comissão em 11 de dezembro de
2017 para alterações propostas, retornando ao CONSUP em 19 de fevereiro de 2018.
Dada a ausência da identificação dos riscos pela gestão e como forma de mitigar essa
lacuna, a Audint, quando da formalização do PAINT 2018, elaborou uma matriz de riscos
utilizando-se como critério de criticidade a realização ou não de atividade de auditoria no
exercício anterior e as falhas identificadas ou não naquele trabalho.
o#tF
a/

Causa
Demora, por parte da Unidade, no estabelecimento dos procedimentos de implementação
da Política de Gestão de Riscos da Unidade.
u#asC
/

Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 247/2018/REITORIA/IFAL, de 15 de agosto de 2018, o Reitor do
Ifal apresentou a seguinte manifestação:
“Informamos que a Política de Gestão de Riscos do Instituto Federal de Alagoas foi
aprovada pelo Conselho Superior, tendo sido formalizada por meio da Resolução nº
04⁄CS, de 12 de março de 2018, consolidando a iniciativa institucional de implementação
de análise de riscos.
A partir daí, a instituição dará início aos procedimentos para constituir os grupos de
trabalho das atividades meio e fim e, posteriormente, seguindo o estabelecimento na
Política de Gestão de Riscos, acontecerá a capacitação desses grupos, para que possa
ocorrer a implantação da análise de risco na vigência do novo Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI 2019-2023), que está em fase de elaboração.”
oaU
c#ndM
xm
E
istfe/

Análise do Controle Interno
Com a aprovação da Política de Gestão de Riscos do Instituto Federal de Alagoas,
importante agora que sejam tomados os passos seguintes para a efetiva implementação
da mesma.
orInC
#estA
li/a

Recomendações:
Recomendação 1: Envidar todos os esforços necessários para a implementação da Política
de Gestão de Riscos do Instituto Federal de Alagoas.
2.1.1.4 INFORMAÇÃO
Substituição de ação relevante prevista no PAINT 2017 sem comprovação de
aprovação pelo CONSUP.
Fato
Em análise à aderência das atividades efetivamente realizadas pela Auditoria Interna no
exercício de 2017, constantes no RAINT, com relação às planejadas, verificou-se que
foram planejadas dezoito ações, tendo sido realizadas quinze destas, estando entre estas
a realização de ações com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão quanto a
economicidade, eficiência e eficácia, inclusive com proposição de ações corretivas para
os desvios gerenciais identificados.
A seguir apresenta-se a relação de ações não realizadas e os respectivos motivos:

Dinheiro público é da sua conta
www.portaldatransparencia.gov.br

47

Quadro – Ações previstas no PAINT 2017 e não realizadas pela Audint
Ação
Ação n° 02: Monitoramento às Obras de Expansão
e Reestruturação
Ação n° 03: Gestão Financeira e Orçamentária

Ação nº 06: Gestão Administrativa – Contratos

Motivo da não realização
Os trabalhos iniciados não foram passíveis de
conclusão em virtude do atraso por parte da Gestão
das demandas solicitadas, devidamente justificada.
Complementação da ação n° 12: Gestão
Administrativa – Transportes.
Com o objetivo de acompanhar a gestão
administrativa referente aos contratos celebrados
pelo IFAL, assessoramos a CGU/AL para que a
mesma pudesse analisar os contratos de
terceirizados da Reitoria e Campi.

Fonte: PAINT e RAINT 2017

Não houve comprovação de que a modificação das ações 03 e 06 foi submetida ao
Conselho Superior para aprovação, conforme estabelece o inciso XII do Art. 11 do
Regimento Interno da Auditoria Interna do Ifal, in verbis:
“XII. Elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) referente a cada exercício,
devendo este, ser apresentado ao Conselho Superior para apreciação e aprovação e
posterior encaminhamento ao Órgão de Controle Interno do Governo Federal, conforme
IN nº 07/2006 – PR/CGU.”
Importante acrescentar que a ação n° 03 envolvia a avaliação do cumprimento das metas
e a verificação da correta aplicação dos recursos de dois programas com um montante de
recursos envolvidos de R$ 307.818.075,00.
Assim sendo, chega-se a um grau de aderência das ações realizadas pela Audint durante
o exercício de 2017 de aproximadamente 83%.
A quantidade de ações realizadas pela Audint tem se mantido a mesma nos últimos anos,
em decorrência do não aumento do número de auditores internos da Instituição.
o#tF
a/

2.1.2 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS
2.1.2.1 CONSTATAÇÃO
Existência de recomendações pendentes de atendimento, com prazo já expirado.
Fato
Com vistas a verificar a existência de recomendações pendentes de atendimento pela
Unidade, independentemente do exercício em que se originaram, principalmente quanto
às recomendações que tenham maior impacto na gestão da unidade, foi extraído, no
Sistema Monitor, o Relatório do Plano de Providências, com data de posicionamento até
03 de abril de 2018, dia seguinte ao prazo final de apresentação do Relatório de Gestão
do Ifal. O quadro abaixo traz a relação das recomendações pendentes, com prazo para
atendimento expirado.
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Quadro – Recomendações pendentes de atendimento
Dados da Recomendação
Ordem

Relatório

Constatação

ID

Órgão

1

201504163

2

160770

Ifal

2

201504163

2

160771

Ifal

3

201504163

2

160772

Ifal

4

201601460

6

165681

Ifal

5

201601460

7

165683

Ifal

Texto da recomendação
Para os colaboradores que continuam
figurando como tendo recebido ordem
bancária sem comprovação de terem
participado do Pronatec/Ifal, apresentar
cópias dos editais e respectivos resultados
que embasaram sua contratação.
Para aqueles colaboradores cuja participação
no Pronatec/Ifal não seja comprovada,
providenciar o ressarcimento ao erário dos
valores recebidos a título de bolsa formação.
Para as servidoras de CPF ***.824.864-**,
***.644.574-** e ***.896.294-**, bem
como para os demais colaboradores
designados pela Portaria nº 1313/GR, de 13
de agosto de 2012, que ainda estejam
atuando no Pronatec/Ifal e não comprovarem
ter se submetido a um processo seletivo
simplificado para essa atuação, providenciar
sua exoneração.
Convocar os servidores elencados na
constatação para apresentarem documentos
que comprovem a correção ou a inexistência
das acumulações verificadas e em caso de
persistir a acumulação, notificar o servidor,
por intermédio de sua chefia imediata, para
apresentar opção no prazo improrrogável de
dez dias, contados da data da ciência e, na
hipótese de omissão, adotar procedimento
sumário para a sua apuração e regularização
imediata, seguindo o disposto no art. 133 da
Lei 8.112/90.
Para os servidores relacionados, instaurar
procedimento com o intuito de apurar se o
servidor exerce de fato, ou não, a gerência ou
administração de sociedade privada e se: a)
essa função prejudicou, ou não, a prestação
integral da sua jornada de trabalho; b) essa
situação enseja, ou não, conflito de
interesses público e privado; c) o servidor já
tomou as providências para regularizar a
situação de direito, ou seja, se providenciou
sua exclusão como sócio gerente,
administrador ou responsável pela respectiva
empresa, visto que tal situação é vedada pelo
art. 117, inc. X, da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, estando o docente
passível de demissão, nos termos do art. 132,
inc. XIII, da mesma Lei.

Situação atual
das
recomendações
Pendente de
atendimento, sem
impacto na
gestão.
Pendente de
atendimento, sem
impacto na
gestão.

Pendente de
atendimento, sem
impacto na
gestão.

Pendente de
atendimento, com
impacto na
gestão.

Pendente de
atendimento, com
impacto na
gestão.

Fonte: Sistema Monitor, posição de 03 de abril de 2018.

Conforme dito na análise gerencial do presente relatório, das cinco recomendações
pendentes de atendimento, destacam-se as recomendações de ID nº 165681 e 165683,
decorrentes do Relatório Anual de Auditoria de Contas nº 201601460, referente ao
exercício 2015, que trataram, respectivamente, das ocorrências de acúmulo indevido de
cargos públicos e de servidores que exerciam gerência ou administração de sociedade
privada. Esses fatos são considerados relevantes e potencialmente causadores de impacto
na gestão da unidade, uma vez que, além de contrariar a legislação vigente, representa
potencial prejuízo à Entidade, na medida em que há a possibilidade da falta de
comprometimento com o Ifal por parte dos servidores relacionados nas situações acima
identificadas. Desse modo, observa-se que o não atendimento dessas recomendações tem
o condão de impactar negativamente na gestão do Ifal.
Ressalte-se que o Gestor apresentou manifestação para essas recomendações nos dias 15
de fevereiro de 2018 e 12 de junho de 2017, respectivamente, contudo, após a análise da
CGU, concluiu-se que os documentos apresentados não foram suficientes para dar
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integral cumprimento ao recomendado, motivo pelo qual a recomendação foi
parcialmente reiterada.
o#tF
a/

Causa
A Unidade de Controle Interno do Ifal deixou de observar os prazos estabelecidos no
Sistema Monitor para cumprimento das recomendações.
u#asC
/

Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 247/2018/REITORIA/IFAL, de 15 de agosto de 2018, o Reitor do
Ifal apresentou a seguinte manifestação:
“Sobre as recomendações pendentes de atendimento (pp. 22 e 23), constantes no Sistema
Monitor e no Relatório de Providências, apresentamos novos documentos para subsidiar
o integral cumprimento das pendências apontadas no quadro da p. 23: cópia dos editais e
resultados do Pronatec (ordem 1); cópia das comprovações de providências (ordem 2);
cópia das portarias de exoneração (ordem 3); comprovação de apuração de acumulação,
notificação e regularização de acumulação (ordem 4); encaminhamentos de instauração
de procedimentos administrativo (ordem 5).”
Após a Reunião de Busca Conjunta de Soluções, realizada em 20 de setembro de 2018, o
Ifal, por meio do Ofício nº 302/2018/REITORIA/IFAL, de 26 de setembro de 2018,
encaminhou a seguinte manifestação:
“[...] Informamos que as constatações referentes às pendências de atendimento por meio
do Sistema Monitor já foram devidamente resolvidas e constam atualizadas pela
AUDINTER. [...]”
oaU
c#ndM
xm
E
istfe/

Análise do Controle Interno
Em que pese os argumentos e documentos apresentados pelo gestor, há de se ressaltar que
as recomendações permanecem sem resposta/atendimento no Sistema Monitor, portanto,
ainda pendente pela via adequada. Diante dessa situação e, ainda, considerando que o
período avaliado do posicionamento do Ifal foi até a data de 03 de abril de 2018, mantémse a constatação apresentada.
orInC
#estA
li/a

Recomendações:
Recomendação 1: Estabelecer procedimentos de rotina e mecanismos de alerta para
observância dos prazos estabelecidos no Sistema Monitor para cumprimento das
recomendações.
3 Educação de qualidade para todos
3.1 Funcionamento dos Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica
3.1.1 Gerenciamento de Processos Operacionais
3.1.1.1 CONSTATAÇÃO
Falhas no planejamento e na otimização de recursos de informática, ocasionando a
realização de gastos evitáveis estimados em R$ 399.810,00.
Fato
A presente constatação refere-se à ação de controle nº 201702562, cujas recomendações
encontram-se em monitoramento no Plano de Providência Permanente.
Da análise dos processos licitatórios nº. 23041.007583/2016-94, referente ao Pregão
Eletrônico nº. 11/2016, cujo objeto era a “contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de link de internet para a Reitoria e os Campus do Instituto Federal
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de Alagoas – IFAL”, e nº. 23041.007616/2012-72, referente ao Pregão Eletrônico nº.
81/2012, cujo objeto era a “contratação de serviços de comunicação de dados, voz e
imagem, serviços de acesso à internet, com o gerenciamento de rede e serviços de
segurança de rede”, identificou-se falhas na otimização dos recursos de informática,
ocasionando o pagamento desnecessário de serviços que poderiam ser realizados em
outro contrato no período de 2016 a 2018, sem ter sido identificada qualquer informação
que justificasse a necessidade de redundância ou desse tipo de configuração.
Em 2013, o IFAL realizou processo licitatório (Pregão nº. 81/2012) para a contratação de
rede corporativa entre os campi, baseada em tecnologia MPLS, e de comunicação com a
internet. Em consequência, foi firmado o contrato nº. 06/2013, em 26 de março de 2013,
com a empresa “A”, CNPJ 05.680.391/0001-56, abrangendo os seguintes campi e
valores:
Tabela – Valores mensais oriundos do Pregão nº. 81/2012 e respectivos contratos e
aditivos contratuais.
Campus

Vel.

Estimativa no
Pregão nº.81/12

Valores do
Contrato nº.
06/2013.

1º. TA
2014/2015

2º. TA
2015/2016

Maceió

20
Mbps
2 Mbps

Arapiraca

2 Mbps

R$ 3.514,18

R$ 1.270,00

R$ 1.270,00

R$ 1.270,00

Maragogi

2 Mbps

R$ 3.514,18

R$ 1.270,00

R$ 1.270,00

R$ 1.270,00

Penedo

2 Mbps

R$ 3.881,76

R$ 1.270,00

R$ 1.270,00

R$ 1.270,00

Piranhas
2 Mbps
São
Miguel
dos
2 Mbps
Campos
Marechal Deodoro
2 Mbps

R$ 3.881,76

R$ 1.270,00

R$ 1.270,00

R$ 1.270,00

R$ 3.514,18

R$ 1.270,00

R$ 1.270,00

R$ 1.270,00

R$ 3.881,76

R$ 1.270,00

R$ 1.270,00

R$ 1.270,00

Palmeira dos Índios

2 Mbps

R$ 3.514,18

R$ 1.270,00

R$ 1.270,00

R$ 1.270,00

Satuba

2 Mbps

R$ 3.881,76

R$ 1.270,00

R$ 1.270,00

R$ 1.270,00

Santana do Ipanema

2 Mbps

R$ 3.881,76

R$ 1.270,00

R$ 1.270,00

R$ 1.270,00

Murici

2 Mbps

R$ 3.881,76

R$ 1.270,00

R$ 1.270,00

R$ 1.270,00

Rio Largo

2 Mbps

--

--

R$ 1.270,00

R$ 1.270,00

Viçosa

2 Mbps

--

--

R$ 1.270,00

R$ 1.270,00

Batalha

2 Mbps

--

--

R$ 1.270,00

R$ 1.270,00

Coruripe

2 Mbps

--

--

R$ 1.270,00

R$ 1.270,00

Almoxarifado

2 Mbps

--

--

--

R$ 1.270,00

2 Mbps
30
Mbps

--

--

--

R$ 1.270,00

Reitoria do IFAL

DIREAD
Link de internet
Reitoria
Total Mensal

-

R$ 25.722,78

R$ 9.900,00

R$ 9.900,00

R$ 9.900,00

R$ 3.318,57

R$ 1.270,00

R$ 1.270,00

R$ 1.270,00

R$ 34.219,08

R$ 8.700,00

R$ 8.700,00

R$ 8.700,00

R$ 100.607,71

R$ 32.570,00

R$ 37.650,00

R$ 40.190,00

Total Anual
R$ 1.207.292,52 R$ 390.840,00 R$ 451.800,00 R$ 482.280,00
Fonte: Processo nº. 23041.007616/2012-72 – IFAL.
Obs: os valores contratuais foram mantidos até a finalização do prazo de 60 meses, em 19/03/2018.

Houve acréscimos de prestação de serviços com a inclusão de campus ao longo dos
aditivos contratuais firmados. Salienta-se que a unidade gestora responsável pelo
pagamento dos serviços ficou concentrada na Reitoria (UG 158147).
Em 2016, realizou-se o Pregão nº. 11/2016 para a contratação de link de internet de 30
Mbps para cada campus e de 100 Mbps para a Reitoria. A Ata de Registro de Preço foi
firmada em 21 de julho de 2016. Salienta-se que, neste caso, cada unidade gestora ficou
responsável por firmar o seu próprio contrato, tendo a Reitoria aglutinado os campi sob a
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sua responsabilidade. Segue tabela contendo os valores mensais e as datas de assinatura
dos contratos, conforme consulta ao SIASG.
Tabela – Valores mensais contratuais oriundos do Pregão nº. 11/2016 para links de
internet de 30 Mbps para os campi e de 100Mbps para a Reitoria.
UG

Campus

152800
152801
152802
152803

Cont. nº.

Data

Estimativa no
Pregão nº.11/2016

Valores do
Empres
Contrato
a
(mensal)
*
R$ 599,00
B
R$ 750,00
B
R$ 890,00
B
R$ 689,00
B

Penedo
04/2016 22/09/16
R$ 7.290,00
Santana do Ipanema 03/2016 03/10/16
R$ 7.290,00
Piranhas
03/2016 29/08/16
R$ 7.740,00
Murici
09/2016 12/09/16
R$ 6.690,00
São Miguel dos
152804
06/2016 05/09/16
R$ 6.690,00
R$ 740,00
B
Campos
152805 Arapiraca
03/2016 26/09/16
R$ 6.690,00
R$ 619,00
B
152815 Maragogi
03/2016 12/09/16
R$ 7.290,00
R$ 629,00
B
158147 DIREAD
34/2016 29/08/16
R$ 6.090,00
R$ 4.400,00
B
158147 Almoxarifado
34/2016 29/08/16
R$ 6.090,00
R$ 4.300,00
B
158147 Coruripe
35/2016 30/08/16
R$ 7.290,00
R$ 749,00
B
158147 Benedito Bentes
36/2016 09/09/16
R$ 6.090,00
R$ 4.500,00
C
158147 Viçosa
38/2016 20/09/16
R$ 7.290,00
R$ 600,00
B
158147 Batalha
39/2016 20/09/16
R$ 7.290,00
R$ 629,00
B
158147 Reitoria (100 Mbps) 40/2016 23/09/16
R$ 19.450,00
R$ 1.390,00
A
158147 Rio Largo
48/2016 17/10/16
R$ 6.690,00
R$ 900,00
A
158380 Marechal Deodoro
04/2016 09/09/16
R$ 6.690,00
R$ 759,00
B
158381 Maceió
04/2016 25/08/16
R$ 6.090,00
R$ 769,00
B
158382 Satuba
08/2016 15/12/16
R$ 7.290,00
R$ 599,99
B
158383 Palmeira dos Índios 06/2016 29/10/16
R$ 7.290,00
R$ 600,00
A
Total geral mensal
R$ 143.320,00
R$ 25.111,99
Total geral anual
R$ 1.719.840,00 R$ 301.343,88
Fonte: Siasg e processo nº. 23041.007583/2016-94
* Obs: as empresas foram referenciadas por letras, sendo que a empresa “A” executava também o contrato
nº. 06/2013 do Pregão 81/2012.

Em 2017, foi assinado o 4º termo aditivo ao contrato nº. 06/2013 de prorrogação de prazo
(até 19/03/2018) com a empresa A, tendo sido suprimida a prestação do link de internet
de 30 Mb da Reitoria que custava R$ 8.700,00 por mês, passando a mensalidade do
contrato para R$ 31.490,00 e o valor total anual para R$ 377.880,00. Essa redução teve
despacho favorável do fiscal do contrato, informando que esses serviços foram prestados
até 02/01/2017, e que em seu lugar foi ativado o link de 100Mb em 03/01/2017 prestado
pela mesma empresa por meio do contrato nº. 40/2016 (Pregão nº. 11/2016). O objeto do
contrato nº. 06/2013 não foi alterado desde então até completar o prazo máximo de cinco
anos, findando-se em 19/03/2018. No parecer do fiscal de contrato, contido na fl. 956 e
datado de 23/01/2018, há a informação de que os serviços desse contrato poderiam ser
realizados por meio dos links de internet oriundos dos contratos do Pregão nº. 11/2016.
Diante das informações descritas anteriormente, identificou-se as seguintes ocorrências:
a) Falha na estimativa de preços dos orçamentos-base dos Pregões nº. 81/2012 e nº.
11/2016.
Da análise das tabelas anteriores referentes aos valores previstos e contratados,
identificou-se falhas na estimativa realizada pela entidade para servir de base para a
contratação. No Pregão nº. 81/2012, a entidade estimou valores para os itens de
contratação de serviços da rede corporativa que ficaram entre 260% a 305% acima dos
preços contratados. No total da contratação, a estimativa ficou 278% acima. Em relação
ao Pregão nº. 11/2016, referente aos links de internet, os valores previstos pela entidade
ficaram entre 135% a 1.400% acima dos preços contratados. No total, o valor estimado
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ficou 570% acima do ofertado pelos licitantes vencedores. Este fato demonstra que há
falhas na pesquisa de preços em relação a esses serviços. Da análise dos documentos,
observou-se que as cotações se baseavam em coletas de preço diretamente fornecida pelos
próprios prestadores de serviços e participantes das licitações.
b) Demora na ativação do novo link de internet de 100Mb da Reitoria, ocasionando um
gasto desnecessário estimado em R$ 21.930,00.
A entidade pagava mensalmente o valor de R$ 8.700,00 a empresa “A”, referente ao link
de internet de 30Mb na Reitoria no contrato nº. 06/2013. Em 23/09/2016, foi firmado
contrato nº. 40/2016, entre a Reitoria e a mesma empresa, oriundo do Pregão nº 11/2016,
e que consiste na disponibilização de link de internet de 100Mb com um valor mensal de
R$ 1.390,00. Pela informação do fiscal do contrato, esse link de 100Mb só foi ativado no
dia 03/01/2017, isto é, após 101 dias da assinatura do contrato. Nesse período, a entidade
poderia ter evitado o gasto estimado de R$ 21.930,00, referente à economia com a nova
contratação se tivesse realizado a migração três meses antes. Salienta-se que o tempo
decorrido entre a data de assinatura da Ata de Registro de Preço, que é de 21/07/2016, e
a data de assinatura do contrato é de 65 dias, sendo tempo suficiente para que a entidade
pudesse se programar junto a empresa para tratar os trâmites burocráticos e realizar a
mudança quanto à velocidade do link de internet.
c) Sobreposição de serviços de transmissão de dados, ocasionando um gasto evitável
estimado em R$ 377.880,00.
Da análise dos documentos contidos no processo nº. 23041.007616/2012-72, não se
identificou qualquer informação sobre os motivos que ensejaram a descontinuidade do
serviço da rede corporativa de dados, ou sobre as providências ou adaptações necessárias
tomadas pela entidade quando da finalização do contrato nº. 06/2013, em 19/03/2018, a
fim de que a prestação de serviço, que era de “grande relevância para a continuidade
dos serviços de comunicação de dados”, segundo despacho favorável à prorrogação do
contrato (fl. 806), de 16/12/2016, objeto do 4º Termo Aditivo. Salienta-se que até o final
de 2016, todos os contratos oriundos do Pregão nº. 11/2016 já tinham sido firmados,
indicando que a prestação dos serviços de link de 30 Mb (internet) para cada campi já
estava disponível, tendo 15 vezes mais capacidade que o do link corporativo de 2 Mb do
contrato nº. 06/2013. Sendo assim, a entidade já poderia ter feito a migração de sua rede
corporativa já em 2017 para o novo contrato, evitando a assinatura do 4º Termo Aditivo,
que prorrogou o contrato nº. 06/2013, e o consequente gasto de R$ 377.880,00, referentes
as doze parcelas mensais de R$ 31.490,00, em relação aos serviços prestados no período
de 26 de março de 2017 a 25 de março de 2018.
Corroborando com o fato da antecipação de migração da rede corporativa, salienta-se a
divergência entre despachos emitidos pelo fiscal de contrato. Em 23/11/2017, fl. 943, o
fiscal emitiu parecer considerando necessária a prorrogação do contrato nº. 06/2013 para
o período 2018/2019, para além dos 60 meses legais. Em outro despacho, em 23/01/2018,
fl. 956, entretanto, o fiscal informa que não seria mais necessária a prorrogação, expondo
os seguintes motivos:
“Considerando a existência de contrato para o fornecimento de link de internet para a
Reitoria e todos os demais Campi do Ifal; (original sem grifo)
Considerando a possibilidade técnica de executar os serviços ora realizados através da
rede MPLS nos links de internet existentes; (original sem grifo)
Este fiscal, alinhado com a Diretoria de Tecnologia da Informação/PRDI, considera que
não será necessário a prorrogação excepcional do contrato. ”
Pelos fatos apresentados, conclui-se que a entidade poderia ter se planejado e feita a
migração em 2017 dos serviços prestados pelo contrato nº. 06/2013 para a estrutura
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oferecida pelos contratos oriundos do Pregão 11/2016, otimizando a sua estrutura e
direcionando os seus recursos para outras atividades mais necessárias.
o#tF
a/

Causa
- Não inclusão na análise de riscos dos fatores que tinham impacto na execução contratual
na fase de planejamento, descumprindo o contido no Regimento Geral da Entidade, pela
Diretoria de Tecnologia da Informação, dos incisos XI ao XIV do artigo 69, e pela PróReitoria de Desenvolvimento Institucional, do inciso VII do artigo 65, em relação às
respectivas competências.
- Falhas na pesquisa de preços de mercado, acarretando um descumprimento ao inciso XI
do artigo 75 e aos incisos I e V do artigo 74, ambos do Regimento Geral, por parte do
Departamento de Compras e da Diretoria de Suprimentos, respectivamente.
u#asC
/

Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº. 202/2018/REITORIA/IFAL, de 06/07/2018, encaminhado por
mensagem eletrônica à CGU no dia 09/07/2018, o IFAL apresentou a seguinte
manifestação, contido no arquivo “5. ANEXO - CONSTATAÇÕES 1.1.1.2 E 1.1.1.3 –
DTI”:
Resposta a) Falha na estimativa de preços dos orçamentos-base dos Pregões no. 81/2012
e no. 11/2016.
Considerando que a pesquisa de mercado em ambos os pregões foi feita de acordo com o
recomendado pela Lei 8666/93 e IN 04/2010 e IN 04/2014 do MPOG, com pelo menos
03 (três) preços colhidos no mercado;
Considerando que, mais especificamente, no pregão 11/2016, as principais operadoras:
Oi, Claro e Vivo, não demonstraram interesse em participar do certame, pois não
encaminharam as propostas solicitadas durante o Planejamento Contratação, conforme
pede a IN 04/2014 do MPOG;
Considerando que nenhuma das empresas citadas no parágrafo anterior participou no
pregão eletrônico;
Considerando que as propostas comerciais foram conseguidas junto às empresas locais
que tinha a capacidade de entregar o serviço licitado;
Como comprovação encaminho em anexo os emails enviados para as empresas que
atuavam na região para o serviço proposto. Arquivos: [...]
Considerando o questionamento do pregoeiro durante a sessão sobre as proposta estarem
abaixo do estimado e a respostas dos licitantes em concordarem com os valores postos;
Considerando que na elaboração de preços para a prestação dos serviços licitados, link de
internet, as empresas levam em consideração toda a infraestrutura necessária como: cabos
de fibra ótica, postes, fusões, concentradores, roteadores etc. A partir desses custos, as
empresas prestadoras encaminham a pesquisa de mercado para a instituição, o que
comumente eles denominam de "preço cheio". Durante o decorrer do certame, em meio
a disputa, as empresas diminuem suas propostas em relação ao valor inicial, para os locais
onde aquela infraestrutura necessária já existe, em parte ou totalmente. Esse fato geram
os percentuais apresentados neste Relatório pela CGU. Para aquelas localidades onde não
existem uma infraestrutura pré-existente, as diferenças entre o orçado e o licitado se
apresentam menores, como podem ser observados nos preços praticados nesta licitação.
Como exemplo citamos o link de 100 Mb para o prédio da Reitoria que foi vencido pela
mesma empresa que prestava já o serviço com uma velocidade de 30 Mbps. Neste caso,
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foi necessário apenas uma substituição de equipamento que proporcionou a empresa a
entregar um link com velocidade superior e um custo mais baixo.
Desta forma, entendemos não ter havido falhas nas estimativas de preços como alega o
relatório. Além disso, a competição do próprio mercado gerou uma redução considerável
nos valores dos serviços, o que causou um benefício para o Ifal.
Resposta b) Demora na ativação do novo link de internet de 100Mbps da Reitoria,
ocasionando um gasto desnecessário estimado em R$ 21.930,00.
Considerando que o serviço objeto do contrato 06/2013 já vinha sendo executado, não
causando interrupções no fornecimento do link de internet para a Reitoria;
Considerando que trata-se de um serviço crítico para a Instituição, pois dele depende
todos os sistemas institucionais informatizados;
Considerando que tais sistemas hoje possuem aproximadamente 26 mil usuários;
Considerando que para a migração do serviço de 30Mb para 100Mb foi necessário uma
atualização da tecnologia utilizada para tal upgrade;
Considerando que para ser efetivada a migração, foi necessário a realização de teste e
homologação do serviço por parte dos servidores da DTI;
Considerando que, embora a Ata tenha sido assinada em 21/07/2016, só a partir do
contrato foi assinado em 23/09/2016 é que existiu a garantia de concretização do que fora
acordado pela licitante durante o certame.
Considerando que o fiscal do contrato enviou memorando à Coordenação de
Contratos/PROAD solicitando a supressão do Item 01 do contrato 06/2013 (30Mb) para
evitar cobrança em duplicidade pelo mesmo objeto e alertando da importância da
transição dos links deve ser feita concomitantemente ao cancelamento do serviço anterior.
O que demonstra a preocupação do fiscal com em não realizar gastos desnecessários;
Em nossa análise, o prazo de 101 dias é considerado normal levando-se em consideração
que trata-se de um serviço crítico para a instituição e para os seus mais de 26 mil usuários.
Pois é a partir deste link que os módulos do sistema acadêmico são acessados pela
comunidade, os emails institucionais são enviados e recebidos, as informações prestadas
para a comunidade através do Portal Institucional são disponibilizadas, o sistema de
ensino a distância é viabilizado para todos os seus alunos, tutores e professores. Ou seja,
a equipe técnica agiu com a cautela necessária para garantir a todos uma transição de
serviço "transparente" para seus usuários. Sem que fossem observadas indisponibilidades
ou até mesmo instabilidade.
Resposta c) Sobreposição de serviços de transmissão de dados, ocasionando um gasto
evitável estimado em R$ 377.880,00.
O contrato 06/2013 possuía como objetivo a contratação de serviços de comunicação de
dados, voz e imagem, serviços de acesso à internet, com o gerenciamento de rede e
serviços de segurança de rede.
Aqui cabe ressaltar as especificidades dos dois objetos licitados para o contrato 06/2013:
Rede privada de dados (itens de 1 a 12) - MPLS: É um serviço avançado e integrado para
comunicação de dados, voz e imagem entre diversas unidades de negócio localizadas em
cidades distintas que proporciona exclusividade, segurança, suporte técnico e alta
qualidade. Esse serviço interliga as unidades, porém não proporciona o acesso destas a
Rede Mundial de Computadores - Internet.
Link de Internet (Item 13): prover um acesso à internet para a reitoria, disponibilizando
conteúdos e serviços através da Rede Mundial de Computadores como: sistemas de
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educação a distância, portal institucional, serviço de e-mail corporativo, sistemas
educacionais e sistema ERP.
Considerando que em 2011 o Ifal não possuía contrato firmado com o objeto licitado, ou
seja, rede privada de dados (MPLS).
Considerando que seus Campi não possuíam comunicação confiável e de qualidade com
a Reitoria.
Considerando que a Reitoria possuía contrato para o fornecimento de link de internet com
a Embratel com Capacidade de 10 Mb, com um valor mensal de R$7.034,61;
Considerando que o Ifal estava no início do processo de expansão, com a abertura de
diversos novos Campi;
Considerando ainda que apenas alguns Campi recebiam o serviço de links de internet (4
Mb) ofertados pela RNP;
Buscou-se através do Contrato 06/2013, fornecer uma comunicação com segurança e de
qualidade entre a Reitoria e seus Campi (Itens de 1 a 12), e ofertar tanto para a Reitoria
um fornecimento de maior capacidade de internet (Item 13), quanto para os Campi ligados
pela MPLS, uma rota alternativa de acesso a internet, utilizando o link existente na
Reitoria (Item 13).
Pregão no. 11/2016:
Este pregão teve como objetivo a contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de link de internet para a Reitoria e os Campi do Instituto Federal de Alagoas –
IFAL, prédio do Diretoria de Educação à Distância e para o prédio do Almoxarifado da
Reitoria.
Considerando a consolidação dos Campi do Ifal, que teve sua expansão iniciada em
meados de 2011;
Considerando o aumento da demanda por link de internet da comunidade acadêmica e
administrativa do Ifal;
Considerando a necessidade de redundância no serviço de link de internet, devido a
dependência tecnológica dos servidores e discentes, aos sistemas institucionais, como
exemplo: SIGAA, SIPAC, SIGRH, e-Mail Corporativo, Portal Institucional etc.;
Considerando que em 2016 poucos Campi possuíam servidores da carreira de tecnologia
da informação, necessitando que os serviços prestados fossem demasiadamente
centralizados pela equipe da DTI;
Considerando que essa centralização ocasionava sobrecarga na diminuta equipe
disponível na Reitoria para a manutenção destes serviços, ou seja, 03 analista de TI;
Considerando que estas contratações já se faziam presentes no Plano Diretor de
Tecnologia da Informação do Ifal, e sendo real a necessidade para a implantação imediata
do serviço de link de internet para todo o Ifal;
Considerando a possibilidade da contratação de pessoal de tecnologia da informação por
parte do Instituto Federal de Alagoas que havia executado concurso público para tal. O
que foi concretizado com a posse dos novos Técnicos de Tecnologia da Informação nos
Campi, foi possível realizar estudos para verificar a viabilidade em manter os serviços
prestados a comunidade através da Internet, que até então eram utilizados pela MPLS.
Optou-se em se realizar certame para que fosse contratada empresa para o fornecimento
de link de internet para todas as unidades do Ifal, incluindo a Reitoria que receberia um
upgrade do serviço que já era executado de 30Mb.
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Por se tratar de um serviço essencial, pois é através dele que todos os processos
administrativos e acadêmicos são executados, essa migração ocorreu de forma lenta e
gradual, sendo realizados testes e validações primeiramente nos Campi Maragogi e
Benedito Bentes. O que garantiu a continuidade e a qualidade do serviço.
Ao final do prazo de vigência do contrato 06/2013, o fiscal foi consultado a fim de dar
parecer pela renovação do contrato ou sua negativa. Como trata de serviço continuado e
de caráter essencial, este de pronto emitiu despacho favorável pela renovação. Contudo,
posteriormente com a informação que que tal renovação traria prejuízos ao Ifal por estar
além do prazo legal, a DTI orientou a área técnica que finalizasse os testes de migração e
que o fiscal emitisse novo despacho, alinhando o entendimento que os serviços passariam
a ser executados através do contrato 11/2016.
Diante destas constatações e esclarecimentos, trazemos a luz os motivos que ensejaram a
descontinuidade do serviço da rede corporativa de dados, bem como como a falta de
pessoal e as condições tecnológicas levaram o Ifal a manter a rede MPLS durante este
período.
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Análise do Controle Interno
Abordamos aqui as análises referentes à manifestação do gestor:
a) Falha na estimativa de preços dos orçamentos-base dos Pregões nº. 81/2012 e nº.
11/2016.
Em que pese a alegação do correto procedimento no levantamento dos preços dos
serviços, essa cotação não se mostrou plausível, mesmo considerando que a Entidade teve
ganho na licitação, pois contratou pelo montante de 32% e de 17% em relação às suas
estimativas iniciais, respectivamente quanto aos Pregões nº. 81/2012 e nº. 11/2016. Neste
caso, não se pode negar que as previsões estavam superestimadas, fato este constatado
com a realização da licitação. Entretanto, por menores que sejam os preços contratados,
não se pode dizer que esses estão dentro da faixa do mercado. Diante disso, a forma de
levantamento de preços por essa metodologia ocasiona erros de estimativa, o que pode
impactar em valores de orçamento maiores que o necessário e a falsa sensação de
economia na licitação, que não é garantia de que os preços sejam coerentes com o do
mercado.
b) Demora na ativação do novo link de internet de 100Mb da Reitoria, ocasionando um
gasto desnecessário estimado em R$ 21.930,00.
As alegações do gestor quanto à demora na ativação do novo link são convincentes do
ponto de vista de não causar instabilidade ao sistema em funcionamento e responderia à
constatação realizada. Entretanto, em que pese o baixo valor da economia na ativação
deste link específico (R$ 21.930,00), não foram anexados documentos que indicam haver
um plano de migração para os novos equipamentos, a fim de acelerar a transferência e
economizar recursos, principalmente quando o gestor alega dificuldades de
execução/contratação de serviços por restrição orçamentária. Outro fato a considerar é o
contido no Planejamento da Contratação de TI, incluso no processo nº.
23041.007583/2016-94 (folhas 3 a 7). Nesse documento consta o seguinte:
“1. ANÁLISE DE VIABILIDADE
[...]
d) Avaliação das necessidades de adequação do ambiente para viabilizar a execução
contratual:
a) Infraestrutura tecnológica: o IFAL não necessitará de adequação tecnológica
para utilizar esta solução. (original sem grifo)
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b) Infraestrutura elétrica: a rede de elétrica precisa ser melhor avaliada pelos
respectivos campi para garantir a ininterrupção do serviço.
c) Espaço Físico: Os campi deverão dispor de sala para receber os equipamentos
da contratada, onde seja provido o mínimo de segurança, com acesso restrito às
Coordenadorias de TI dos Campi e a empresa contratada.
d) Mobiliário: Necessita de novas aquisições, mas nada que inviabilize,
atualmente, a execução dos serviços. (original sem grifo)
[...]
4. ANÁLISE DE RISCO
1. A NÃO APROVAÇÃO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA: [...]
2. A DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: [...]
3. PROPOSTAS COM VALOR MUITO SUPERIRO AO ESTIMADO: [...]
4. PROPOSTAS COM VALOR MUITO INFERIOR AO PRATICADO NO
MERCADO: [...]
5. O DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA
CONTRATADA: [...]
6. A SUSPENSAO DOS SERVIÇOS E/OU REVOGAÇÃO DO CONTRATO: [...]
7. FALTA DE PESSOAL TÉCNICO PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO
CONTRATO: [...]”
Desse documento observam-se dois fatos: não havia óbice no planejamento quanto a
migração para os novos equipamentos, e não havia análise de riscos para o atraso para a
entrada em operação da nova contratação.
Na minuta do contrato anexo ao edital de licitação (fls. 30 verso e 61), consta no item
11.2 que: “ A execução dos serviços será iniciada a partir da emissão da Ordem de
Serviço pela Administração, que deverá ocorrer no prazo máximo de 05 dias úteis. ”
(original sem grifo). Tendo em vista que o contrato foi assinado em 21/09/2016 e que não
havia óbices à mudança, conforme o Planejamento de TI, a execução dos serviços deveria
ter sido iniciada no máximo no dia 29/09/2016. Se houve necessidade de testes e
adequações para a migração do serviço, então houve falhas na análise de riscos sobre esse
assunto que redundou no desperdício do recurso.
c) Sobreposição de serviços de transmissão de dados, ocasionando um gasto evitável
estimado em R$ 377.880,00.
A manifestação do gestor não informa quando entrou em operação a prestação de serviços
para cada campus que justificaria em parte a implementação gradual do novo contrato. O
atraso nessa implementação indica falhas no planejamento, a fim de minimizar os gastos
com serviços redundantes. Diante das alegações apresentadas, as considerações feitas no
item anterior são válidas para este caso. O planejamento de Contratação de TI não
vislumbrava óbice à migração e todos os contratos foram firmados ainda em 2016,
indicando que deveriam ter entrado em operação no máximo em janeiro de 2017 e não
ter esperado mais um ano de prestação redundante para finalizar o contrato. Salienta-se a
restrição orçamentária vivida pela Entidade que justificaria que medidas fossem tomadas
a fim de canalizar os escassos recursos do Ifal para áreas prioritárias.
Diante dessas considerações, mantem-se a constatação com o fito de aprimorar o processo
de planejamento e o gerenciamento de riscos nas contratações.
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Recomendações:
Recomendação 1: Reformular o seu processo de contratação, a fim de incluir no seu
planejamento a análise de riscos de fatores que tenham impacto na execução contratual,
com o objetivo de otimizar os escassos recursos.
Recomendação 2: Aprimorar o levantamento de preços de mercado no intuito de
apresentar previsões mais factíveis dos valores a serem licitados, buscando outras fontes
de informação além das cotações dos próprios licitantes.
Recomendação 3: Apurar os fatores que deram causa a esta falha, a fim de melhorar os
seus processos internos referentes à contratação de serviços.
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Certificado de Auditoria
Anual de Contas
Secretaria Federal de Controle Interno

Certificado: 201800573
Unidade(s) Auditada(s): Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas
Ministério Supervisor: MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
Município (UF): Maceió (AL)
Exercício: 2017
1.
Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2017 e 31/12/2017
pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da Instrução
Normativa TCU nº 63/2010.
2.
Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho
informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à legislação federal
aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de
controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.
3.
A seguinte constatação subsidiou a certificação dos agentes do Rol de
Responsáveis:
Falhas no planejamento e na otimização de recursos de informática, ocasionando
a realização de gastos evitáveis estimados em R$ 399.810,00 (Item 3.1.1.1 do
Relatório nº 201800573)
4.
Diante dos exames realizados e da identificação de nexo de causalidade entre os
atos de gestão de cada agente e as constatações mencionadas, proponho que o encaminhamento
das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja conforme indicado a seguir:
CPF do agente
público

Cargo ou função

Avaliação do
órgão de Controle
Interno

***.046.174-**

Pró-Reitor de
Desenvolvimento
Institucional

Regularidade
com ressalvas

***.338.904-**

Pró-Reitor de
Administração

Regularidade
com ressalvas

Demais
integrantes do
Rol de
Responsáveis

-

Regularidade

Fundamentação da avaliação do
Controle Interno
Impropriedades elencadas no item
3.1.1.1 do Relatório nº 201800573
que não resultaram em danos ao
erário.
Impropriedades elencadas no item
3.1.1.1 do Relatório nº 201800573
que não resultaram em danos ao
erário.
Considerando o escopo do
Relatório de auditoria, não foram
identificadas irregularidades com
participação determinante destes
agentes.

5.
Ressalta-se que dentre os responsáveis certificados por Regularidade há agentes
cuja gestão não foi analisada por não estar englobada no escopo da auditoria de contas, definido
conforme art. 14, § 2º, da Decisão Normativa TCU nº 156/2016.
Maceió (AL), 28 de setembro de 2018.
O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela
certificação foi decidida pelo:
SUPERINTENDENTE DA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO
DE ALAGOAS

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno

Parecer: 201800573
Unidade Auditada: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (IFAL)
Ministério Supervisor: Ministério da Educação
Município (UF): Maceió (AL)
Exercício: 2017
Autoridade Supervisora: Rossieli Soares da Silva

Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do exercício de 2017, do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (IFAL), expresso a seguinte opinião acerca
dos atos de gestão com base nos principais registros e recomendações formulados pela equipe de auditoria.
Para o escopo do trabalho de auditoria foram selecionados processos e fluxos considerados
estratégicos para o Instituto, dentre os quais destaco, especialmente, a avaliação da Auditoria Interna,
especificamente quanto à sua estrutura, condições de funcionamento e desempenho, e da execução da
política de Educação a Distância (EaD) pelo Instituto. Avaliou-se também de forma prioritária a
conformidade da concessão de adicional de Retribuição por Titulação por Reconhecimento de Saberes e
Competências (RSC) e da flexibilização da jornada de trabalho para 30 horas semanais, dentre outros
aspectos relacionados à gestão de pessoas que impactam diretamente o orçamento da área.
Quanto à Auditoria Interna, a avaliação realizada focou especialmente no posicionamento
organizacional da área, na articulação com instâncias superiores, na sua formalização estatutária, nos
recursos de trabalho de que dispõe e na aprovação e eficácia do Plano Anual de Atividades de Auditoria
Interna. Evidenciou-se que a AUDIN está subordinada ao Conselho Superior, o qual aprovou seu Regimento
Interno. Observou-se que o referido instrumento garante ao Auditor-Chefe a autoridade necessária para
desempenhar suas atribuições, estabelece seu livre acesso ao Conselho Superior, estabelece a elaboração do
PAINT para apreciação e aprovação pelo Conselho Superior e veda a execução de trabalhos próprios de
gestão. Verificou-se que a AUDIN é composta por sete auditores internos e conta com espaço adequado
para o desempenho de suas funções, porém, com escassez de equipamentos. Por fim, não foi possível
comprovar no IFAL a existência de uma política formalizada de desenvolvimento de competências, que
minimize os conflitos de interesses e favoreça a imparcialidade dos auditores internos.

No que se refere à política de EaD, objetivou-se avaliar (i) a aquisição e execução dos
contratos para estrutura e manutenção dos cursos, (ii) a infraestrutura física e tecnológica dos polos, (iii) o
cumprimento de requisitos para recebimento de bolsas; (iv) a prestação de contas e (v) a existência de
compartilhamento e reaproveitamento de materiais didáticos. Os exames evidenciaram a existência de
controles internos administrativos adequados e eficientes no que diz respeito às atividades voltadas a
compras e aquisições, porém, foram observadas diversas falhas quanto ao planejamento e análise de riscos
dessas atividades. Constatou-se a adequação da infraestrutura física e tecnológica dos polos de apoio
presencial, atendendo aos requisitos necessários ao desenvolvimento de atividades pedagógicas e
administrativas dos cursos. Verificou-se fragilidade no controle da carga horária dos bolsistas, uma vez que
o IFAL adota diversas formas de controle de frequência, impossibilitando sua efetiva comprovação, bem
como a compatibilidade das atividades decorrente da bolsa com aquelas específicas do cargo de professor,
quando for o caso. Entretanto, não foram verificadas impropriedades relacionadas à contratação de bolsistas,
nem incompatibilidades entre formação e eixo de atuação. Verificou-se, quanto à prestação de contas, que
diversos Termos de Execução Descentralizada (TED) apresentaram significativo atraso na apresentação do
Relatório de Cumprimento do Objeto (RCO). Observou-se que o reaproveitamento de material didático
constitui prática comum na aplicação da política de EaD pelo IFAL, e que este faz intenso uso de materiais
didáticos produzidos por outras instituições.
Sobre gestão de pessoas, identificou-se fragilidades quanto ao processo de concessão de RSC
(instituído pela Lei nº. 12.772/2012), especialmente quanto às portarias de designação dos membros da
comissão especial de avaliação, que têm sido invariavelmente publicadas após a elaboração dos pareceres
conclusivos dos avaliadores, prática que se tornou regra no procedimento de avaliação de RSC do IFAL e
que pode vir a ter sua legalidade questionada em virtude do ato de emissão de parecer conclusivo ter sido
exercido sem os atributos de legitimidade da designação pela autoridade competente. Acerca da concessão
de jornada de trabalho flexibilizada (Decreto nº. 1.590/1995, art. 3º), destaca-se, principalmente, a
inexistência de estudo adequado sobre a concessão de carga horária de 30 horas que estabeleça critérios
objetivos para avaliar se as atividades desenvolvidas e o público a ser atendido por cada setor enquadram-se
no referido Decreto, e a ocorrência de serviços prestados por determinados setores com concessão de carga
horária flexibilizada que não exigem atividades contínuas de regimes de turnos ou escalas, em período igual
ou superior a 12 horas ininterruptas, em função de atendimento ao público ou trabalho no período noturno.
Observou-se ainda que há servidores trabalhando em jornada flexibilizada, mas que não vêm cumprindo sua
carga horária de forma regular. Quanto à folha de pagamento, a análise da amostra selecionada demonstrou
haver inconsistências relacionadas principalmente a servidores com parcela de devolução ao erário
interrompida ou prazo e/ou valor alterados sem justificativa; servidores que obtiveram devolução de falta
com os valores maiores do que o descontado; e vantagens pagas com valores inconsistentes.
Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 8.443/92,
combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da IN/TCU/N.º 63/2010

e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria. Desse
modo, o Ministro de Estado supervisor deverá ser informado de que as peças sob a responsabilidade da
CGU estão inseridas no Sistema e-Contas do TCU, com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de
que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União por meio do
mesmo sistema.

Brasília/DF,

Diretor de Auditoria de Políticas Sociais I

de outubro de 2018.

