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Ação 201915 – PAINT 2019

I – DADOS BÁSICOS

Objeto: Concessões, licenças e afastamentos usufruídas por servidores durante o período de

janeiro a junho de 2019.

Período de Realização:

Fase(s) Início Término

Planejamento 20/08/2019 10/09/2019

Analítica 11/09/2019 06/12/2019

Relatório Preliminar 23/12/2019 30//12/2019

Relatório Definitivo 07/02/2020 11/02/2020

Em que pese constar no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2019 que este

trabalho seria realizado entre os meses de agosto a novembro, algumas circunstâncias

impossibilitaram a execução da ação no prazo previsto, dentre elas, destacamos as seguintes:

- licenças médicas gozadas pela servidora Morgane Sobrinho Silveira em 12/04/2019,

02/05/2019 a 03/05/2019, 08/06/2019 a 14/06/2019, 26/08/2019 a 27/08/2019, 17/10/2019 e

16/12/2019 a 18/12/2019;

- demanda originária no Tribunal de Contas da União (TCU), mediante solicitação

contida no Ofício nº 13/2019-PconAlice-TCU-Sec-PE, de 12/11/2019, que exigiu da equipe

da Controladoria Interna total dedicação a fim de que fosse atendido o pedido do órgão de

controle externo.

- prorrogação de prazo para manifestação ao relatório preliminar 201915.

Unidade auditada: Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP).
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II – RESPONSÁVEIS PELO RELATÓRIO

Josaias Santana dos Santos

Controlador Interno

Morgane Sobrinho Silveira

Auditora

III – INTRODUÇÃO

O presente documento tem por objetivo apresentar o relatório sobre as concessões,

licenças e afastamentos de servidores da Univasf, conforme item 15 do Plano Anual de

Auditoria Interna (PAINT) para o exercício de 2019, a fim de verificar a conformidade dos

processos e os controles internos dos setores responsáveis.

O trabalho foi pautado segundo os procedimentos de auditoria geralmente aceitos e

executado na extensão julgada como necessária mediante as circunstâncias que se

apresentaram. Observadas inconsistências, estas foram objeto de recomendação a fim de

minimizar vulnerabilidades e propor possíveis soluções.

Visto que concessões, licenças e afastamentos usufruídos por servidores têm impacto

direto na força de trabalho da Universidade e, por conseguinte, no resultado entregue à

sociedade, é de suma importância o controle e o acompanhamento dos processos de trabalho

que autorizam e homologam tais situações.

Quanto à concessão e licenças, a Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico

dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais,

disciplina o seguinte:
Capítulo VI
Das Concessões
Art. 97. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço:
I – por 1 (um) dia, para doação de sangue;
II – pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento
eleitoral, limitado, em qualquer caso, a 2 (dois) dias;
III – por 8 (oito) dias consecutivos em razão de:
a) casamento;
b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos,
enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.
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Capítulo IV
Das Licenças
Seção I
Disposições Gerais
Art. 81. Conceder-se-á ao servidor licença:
I – por motivo de doença em pessoa da família;
II – por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;
III – para o serviço militar;
IV – para atividade política;
V – para capacitação;
VI – para tratar de interesses particulares;
VII – para desempenho de mandato classista.

A referida Lei prevê ainda as seguintes hipóteses de afastamento:

 afastamento para servir a outro órgão ou entidade;

 afastamento para exercício de mandato eletivo;

 afastamento para estudo ou missão no exterior; e

 afastamento para participação de programa de pós-graduação stricto sensu no

País

Insta salientar que a Controladoria Interna optou por não analisar as licenças por motivo

de doença em pessoa da família, que, na Univasf, são autorizadas/homologadas pelo

Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS).

IV – OBJETIVOS

Esta ação de auditoria tem como objetivo geral avaliar a conformidade das concessões;

licenças e afastamentos usufruídas pelos servidores da Univasf, bem como os controles

internos adotados pelos setores responsáveis por conduzir os processos temas desta auditoria.

São objetivos específicos deste trabalho:

 Averiguar a conformidade das anuências;

 Verificar a fidedignidade das informações prestadas tanto pelo servidor quanto

pelo setor responsável;

 Verificar se o servidor durante o período de afastamento está ou estava sendo

remunerado, ou em caso de recebimento de valores indevidos, se foi devolvido

ao erário;
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 Nos casos, de capacitação, missão ou estudo no exterior e afastamento para pós-

graduação stricto sensu averiguar se o servidor obteve o grau ou o título que

justificou o afastamento;

 Verificar se os controles administrativos relativos aos temas auditados são

eficientes.

V – ESCOPO

O trabalho de auditoria foi realizado de forma direta pela equipe da Controladoria

Interna e consistiu na análise de concessão, licença e afastamento de servidores ocorridos no

período compreendido entre janeiro e junho de 2019, bem como na verificação dos controles

internos adotados pela gestão.

VI – SELEÇÃO DE AMOSTRA

Embora conste no Plano Anual de Auditoria Interna 2019 que a amostra deste trabalho

consistiria em 5% das concessões, licenças e afastamentos usufruídos por servidores da

Univasf durante os meses de janeiro a junho de 2019, a quantidade de casos analisados

superou esse percentual, conforme tabela abaixo:

LICENÇA/AFASTAMENTO/CONCESSÃO TOTAL AMOSTRA
% DA AMOSTRA EM

RELAÇÃO AO TOTAL

Capacitação 31 7 22,58

Casamento 4 4 100

Falecimento de pessoa da família 2 2 100

Gestante 2 2 100

Gestante - prorrogação 3 3 100

Missão ou estudo no exterior com ônus

limitado
9 4 44,44

Paternidade 8 4 50

Paternidade - prorrogação 8 4 50

Pós-graduação stricto sensu 4 4 100

Fonte: SGP
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VII – METODOLOGIA

Na fase de planejamento, foi realizada pesquisa documental e bibliográfica para

referência normativa e apropriação de conhecimento sobre os temas auditados.

Durante a execução, a coleta de dados e informações se deu por meio de indagação

escrita à Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), Conselho Universitário

(CONUNI), Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS) e

Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP) bem como consulta ao Sistema Integrado de

Gestão de Recursos Humanos (SIRGH) e Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e

Contratos (SIPAC).

VIII – INFORMAÇÕES

Informação 01: Eficiência na disponibilização de documentos e informações.

Evidência: respostas da SGP às solicitações de auditoria emitidas pela Controladoria Interna.

Fato: a SGP disponibilizou os documentos e as informações solicitadas pela Controladoria

Interna tempestivamente, cooperando com o trabalho de auditoria.

Informação 02: Utilização de sistemas informatizados para solicitação de concessões,

licenças e afastamentos.

Evidência: documentos e informações extraídas do SIPAC e SIRGH referente às concessões,

licenças e afastamentos analisados.

Fato: As solicitações de concessões, licenças e afastamento pelos servidores da Univasf são

realizadas mediante os sistemas SIPAC e SIGRH, a depender do caso, o que, além de agilizar

o trâmite do pedido, contribui para diminuir o volume de documentos armazenados no espaço

físico da SGP e aumentar a eficiência do setor.
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IX – CONSTATAÇÕES

Constatação 01: Ausência de documentos ou intempestividade em sua apresentação pelos

servidores afastados para missão ou estudo no exterior com ônus para a Univasf.

Evidência: documentos e informações extraídas do SIPAC e SIRGH referentes aos

servidores selecionados que gozaram afastamento para missão ou estudo no exterior, resposta

da SGP à solicitação de auditoria nº 201915-02 e Ofício nº 84/2020/SGP/UNIVASF

Fato: A apresentação de certificado ou outro documento que comprove a efetiva participação

do servidor no evento que motivou seu afastamento é de suma importância, visto que, embora

o servidor não esteja no efetivo desempenho de suas atividades profissionais, não há

suspensão de pagamento durante o período de afastamento para missão ou estudo no exterior

com ônus para a Univasf, sendo tal ínterim contado para todos os fins.

Apesar disso, considerando a amostra analisada, em alguns casos, os servidores não

apresentaram tal documento, mesmo após a Controladoria Interna ter encaminhado solicitação

de auditoria para a SGP requerendo o encaminhamento da documentação e este setor ter

enviado e-mail para o servidor solicitando os documentos ausentes.

Ademais, em 75% (setenta e cinco por cento) da amostra, não houve a apresentação

tempestiva do relatório circunstanciado, previsto no artigo 16 do Decreto nº 81.800/95:
Art. 16. - O servidor que fizer viagem dos tipos com ônus ou com ônus limitado
(itens I e II do artigo 1º), ficará obrigado, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contado
da data do término do afastamento do País, a apresentar relatório circunstanciado
das atividades exercidas no exterior.

Também merece destaque o fato de ter sido autorizado o afastamento do servidor

SIAPE 1150283 sem que tenha havido a apresentação da programação do evento que

justificou o seu afastamento.

Na tabela abaixo, segue um resumo das falhas identificadas:



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
CONTROLADORIA INTERNA

Av. José de Sá Maniçoba, s/n, centro, CEP: 56304-205 Petrolina - PE.
Fone/fax 087 2101 6843

8

Causa: Falha nos controles internos da gestão.

Manifestação da gestão: Mediante Ofício nº 84/2020/SGP/UNIVASF, o setor apresentou a

seguinte resposta: “Quanto aos afastamentos para missão ou estudo no exterior, informamos

que esta Superintendência, por meio de seu Departamento de Normas, cientifica, nas

SIAPE PROCESSO

DOCUMENTAÇÃO AUSENTE

OU APRESENTADA SOMENTE

A PARTIR DA SOLICITAÇÃO

DE AUDITORIA

RESULTADO DA ANÁLISE

1006445 23402.006339/2019-19
Relatório circunstanciado e

comprovante de participação.

Após envio da solicitação de auditoria, a

SGP enviou e-mail ao servidor, solicitando o

relatório circunstanciado e o comprovante de

participação no evento. No entanto, não

obteve tais documentos, tendo o servidor se

comprometido a entregá-los após o término

do afastamento para acompanhamento de

pessoa da família doente.

1715170 23402.006991/2019-25
Relatório circunstanciado e

comprovante de participação.

Após envio da solicitação de auditoria, a

SGP enviou e-mail à servidora, solicitando o

relatório circunstanciado e o comprovante de

participação no evento, porém, a servidora

não respondeu a solicitação.

1108198 23402.005625/2019-59 Relatório de viagem

O servidor viajou entre os dias 27/05/2019 a

03/06/2019. A SGP encaminhou relatório de

vigem datado em 23/09/2019, de forma que

resta descumprido o prazo previsto no art.16

do Decreto 91.800/95,qual seja, até 30 dias

do término do afastamento

1150283 23402.005851/2019-30

Folder ou programa do evento

Foi autorizado o afastamento do servidor

sem que fosse apresentado folder ou

programa do evento à época da solicitação

do afastamento.

Após e-mail da SGP, o servidor encaminhou

a programação do evento.

Comprovante de participação
Após e-mail da SGP, o servidor apresentou

certificado de participação no evento.
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respectivas Notas Técnicas, que os servidores requerentes deverão atender ao disposto no art.

16 do Decreto nº 91.800/95, que estipula o prazo de 30 (trinta) dias contados da data de

término do afastamento para apresentação do relatório circunstanciado das atividades

exercidas no exterior.

Além disso, iremos analisar meios que possam auxiliar no aprimoramento do controle sobre

os prazos de entrega dos documentos exigidos retromencionados.

Por fim, esclarecemos que os servidores que ainda se encontram inadimplentes mencionados

neste Relatório de Auditoria serão novamente notificados a fim de apresentar os documentos

requeridos.”

Análise da Controladoria Interna: De fato, observou-se que em todos os processos de

afastamento para missão ou estudo no exterior analisados neste trabalho consta nota técnica

emitida pelo Departamento de Notas e Seleção de Pessoas e que no referido documento há a

advertência ao solicitante sobre o dever de apresentar relatório circunstanciado das atividades

executadas no exterior, no prazo de 30 (trinta) dias contados do término do afastamento.

No entanto, conforme observado, tal medida não tem sido suficiente para garantir que

os servidores apresentem o relatório no prazo legal.

Considerando que a SGP comprometeu-se a aperfeiçoar os controles internos relativos

à entrega tempestiva do relatório circunstanciado pelos servidores da Universidade, a

Controladoria Interna irá, mediante envio do Plano de Providências Permanente, verificar as

medidas que serão adotadas pelo setor e a sua eficácia.

Recomendação 01: Aperfeiçoar os controles internos, de modo a identificar e notificar os

servidores inadimplentes quanto ao dever de apresentar relatório circunstanciado no prazo de

30 (trinta) dias após o término do afastamento do País, bem como os demais documentos que

possam comprovar sua participação no evento que motivou o seu afastamento.

Prazo de atendimento: Imediato
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Recomendação 02: Consultar o órgão central do SIPEC, se necessário, quanto à providência

a ser adotada nos casos dos servidores que permanecem inadimplentes mesmo após serem

notificados para apresentar relatório circunstanciado e demais documentos para comprovar

sua participação no evento que motivou o seu afastamento.

Prazo de atendimento: Imediato

Recomendação 02: Disponibilizar no site da Univasf, caso ainda não exista, modelo de

relatório circunstanciado a ser preenchido e entregue pelos servidores que se afastaram para

estudo ou missão no exterior.

Prazo de atendimento: 31/03/2020

___________________________________________________________________________

Constatação 02: Ausência de comprovação de obtenção de grau ou título que justificou o

afastamento de servidores para participar de Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu.

Evidência: documentos e informações extraídas do SIPAC e SIRGH referentes aos

servidores selecionados que gozaram afastamento para participação em Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu, resposta da SGP à solicitação de auditoria nº 201915-02, Calendário

Acadêmico da Pós-Graduação 2019 da Univasf e Ofício nº 84/2020/SGP/UNIVASF.

Fato: Acerca do afastamento para participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu

no País, o art. 96-A, da Lei nº 8.112/90 dispõe o seguinte:
Art. 96-A. O servidor poderá, no interesse da Administração, e desde que a
participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou
mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a
respectiva remuneração, para participar em programa de pós-graduação stricto
sensu em instituição de ensino superior no País.

O referido artigo prevê ainda que:
§ 5o Caso o servidor venha a solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria, antes
de cumprido o período de permanência previsto no § 4o deste artigo, deverá
ressarcir o órgão ou entidade, na forma do art. 47 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, dos gastos com seu aperfeiçoamento.
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§ 6º. Caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento no
período previsto, aplica-se o disposto no § 5º deste artigo, salvo na hipótese
comprovada de força maior ou de caso fortuito, a critério do dirigente máximo do
órgão ou entidade.

Tendo em vista o § 6º acima, infere-se a gestão tem o dever de solicitar ao(à)

servidor(a) o comprovante de obtenção do título ou grau que motivou o seu afastamento e,

caso ele(a) não o tenha obtido, adotar as medidas necessárias visando ao ressarcimento ao

erário.

Não obstante, verificou-se que os controles internos da SGP relativos ao

acompanhamento da obtenção de título ou grau por servidores que se afastaram para

realização de pós-graduação stricto sensu merecem atenção e precisam ser aperfeiçoados.

No caso da servidora SIAPE 2136194, aluna do Programa de Pós-Graduação em

Extensão Rural da Univasf, o afastamento ocorreu entre 04/02/2019 a 01/03/2019 e

27/03/2019 a 25/07/2019 e, conforme declaração emitida pela coordenação do referido

Programa de Mestrado, a previsão de finalização de suas atividades era o término do semestre

2019.1 (31/07/2019, consoante Calendário Acadêmico de Pós-Graduação 2019).

Apesar disso, conforme resposta da SGP à solicitação de auditoria nº 201915-02,

apenas em 20/09/2019 foi encaminhado e-mail para a servidora solicitando o comprovante de

aprovação no Mestrado e outros documentos pendentes. Até o momento da elaboração deste

relatório, tal documentação não foi enviada para a Controladoria Interna.

A mesma falha restou verificada quanto à servidora SIAPE 2975061, cujo período de

afastamento estendeu-se entre 01/10/2018 a 30/01/2019, 31/01/2019 a 30/04/2019 e

01/05/2019 a 30/08/2019. Conforme calendário contido no Relatório de Atividades

apresentado pela própria servidora (processo nº 23402.006595/2019-06), a previsão de defesa

da tese do Doutorado era julho de 2019, mas somente em 20/09/2019, após o envio de

solicitação de auditoria à SGP requerendo a apresentação do documento, a SGP encaminhou

e-mail para a servidora pedindo o diploma ou outro documento que comprove a aprovação no

Doutorado.

A seguir faz-se um resumo das falhas identificadas:
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SIAPE PROCESSOS DOCUMENTAÇÃO AUSENTE

2975061

23402.017004/2018-37

23402.009947/2018-96

23402.006595/2019-06

Certificado ou outro documento que comprove o título

de doutorado

2136194
23402.005815/2019-76

23402.015883/2018-62

Termo de compromisso, relatório de atividades e

certificado ou outro documento que comprove o título

de mestrado

Causa: Falha nos controles internos da gestão e ausência de ferramenta informatizada que

alerte a equipe da SGP sobre o prazo de apresentação de documentos pelos servidores.

Manifestação da gestão: Mediante Ofício nº 84/2020/SGP/UNIVASF, o setor apresentou a

seguinte resposta: “Em relação aos servidores que se afastaram para realização de pós-

graduação stricto sensu, esclarecemos que o Departamento de Desenvolvimento de Pessoas

efetua o controle dos documentos comprobatórios relacionados aos TAEs. Quanto aos

docentes, iremos sugerir aos setores envolvidos, que verifiquem meios efetivos de controle

sobre os prazos de entrega da documentação referente à obtenção de título.

Ademais, informamos que a servidora 2975061 apresentou a ata de defesa da tese à SGP no

dia 01 de dezembro de 2019, esclarecendo que a sua defesa ocorreu apenas no dia 17 de

outubro de 2019 - diferentemente da data prevista no processo nº 23402.006595/2019-06.

Com relação à servidora 2136194, esclarecemos que a mesma apresentou Termo de

Compromisso e documentos que comprovam a obtenção do título, conforme o Ofício-Circular

N°39/2019/GAB/SAA/SAA-MEC, de 28 de junho de 2019, no processo de Incentivo à

Qualificação N°23402.019639/2019-50, no dia 04 de setembro de 2019.”

Análise da Controladoria Interna: Uma vez que a remuneração do servidor é mantida

durante o período de afastamento para cursar pós-graduação stricto sensu e que esse tempo é

computado como de efetivo exercício para todos os fins e efeitos, é necessário que a

Administração mantenha rígido controle sobre a concessão dessa modalidade de afastamento

e sobre a comprovação de obtenção do título pelo servidor.
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No que tange aos TAEs, é importante que a SGP mantenha efetivo controle da

provável data de conclusão do curso de pós-graduação stricto sensu que motivou o

afastamento e, caso essa data seja ultrapassada sem que haja manifestação do(a) servidor(a),

notificá-lo(a) a fim de que apresente documento que comprove a obtenção do título ou

justificativa para o seu impedimento.

Na hipótese de o servidor não ter concluído o curso de pós-graduação que motivou seu

afastamento, a SGP deve adotar as medidas necessárias a fim de ressarcir o erário.

Recomendação 01: Manter controle efetivo dos prazos previstos para conclusão dos cursos

de pós-graduação stricto sensu pelos servidores que se afastaram com a finalidade de cursá-

los, notificando-os para que apresentem documento comprobatório da obtenção do título ou

justificativa para a não obtenção, nos casos em que a data provável tenha sido ultrapassada

sem que o servidor tenha se manifestado sobre a conclusão do curso ou sua continuidade.

Prazo de atendimento: Imediato

Recomendação 02: Adotar as providências adequadas a fim de ressarcir o erário nos casos

em que o servidor que se afastou para participar de pós-graduação stricto sensu sem prejuízo

da remuneração não obteve o título, bem como não apresentou justificativa plausível.

Prazo de atendimento: Imediato

___________________________________________________________________________

X - CONCLUSÃO

No decorrer dos trabalhos, conforme análise das amostra selecionada, constatou-se que

os controles internos existentes nas áreas auditadas são bons, mas apresentaram fragilidades e

necessitam ser aprimorados.

Verificou-se que, em geral, os processos de concessão de licenças e afastamentos são

bem instruídos, mediante solicitação do servidor, análise por parte do setor responsável, nota
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técnica, em alguns casos, e portaria; não tendo sido identificado pagamento ou desconto

indevido de verbas remuneratórias ou em desacordo com a legislação vigente.

Ademais, observou-se que, em regra, as informações prestados pelos servidores em

suas solicitações são realizadas mediante a apresentação de documentos, salvo engano,

verídicos e autênticos.

Apesar disso, constatou-se haver fragilidade nos controles internos relativos ao

acompanhamento da entrega de relatório circunstanciado no prazo de 30 (trinta) dias após o

término do afastamento para missão ou estudo fora do País e de demais documentos que

possam comprovar a participação do servidor no evento que motivou o seu afastamento.

Do mesmo modo, verificou-se que os controles internos concernentes à concessão de

afastamento para participação de servidores em pós-graduação stricto sensu devem ser

aperfeiçoados, a fim de que haja efetivo controle dos prazos previstos para conclusão dos

cursos pelos servidores e comprovação da obtenção do título ou, se for o caso, sejam adotadas

as medidas adequadas visando ressarcir o erário.

Dessa forma, mediante as recomendações exaradas após os exames realizados, orienta-

se o setor auditado sobre a importância de aperfeiçoamento dos controles internos primários e

espera-se a adoção de melhores práticas que auxiliem a entidade a mitigar os riscos que

possam comprometer a consecução dos objetivos institucionais.

Por fim, destaca-se que este relatório não possui o intuito de esgotar as possibilidades

de inconsistências que possam existir, mas, sim, de subsidiar as decisões administrativas a fim

de racionalizar as ações de controle, fortalecer e assessorar a gestão da Universidade,

ressalvando que a aceitação dos riscos pela não implementação das recomendações emitidas

pela Controladoria Interna é de responsabilidade da gestão.

Petrolina, 11 de fevereiro de 2020.

Josaias Santana dos Santos

Controlador Interno

Morgane Sobrinho Silveira

Auditora


