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1 . INTRODUÇÃO 

Por meio deste relatório, apresentam-se os resultados dos trabalhos referentes ao adicional 
noturno recebido por servidores da UFMS, em cumprimento às atribuições da unidade da 
Auditoria Interna estabelecidas pelo art. 1º e pelo inciso I do art. 10 da Resolução COUN 
nº 70, de 25 de setembro de 2014, que aprova o seu Regulamento.  

A razão que motivou este trabalho foi o recebimento do processo de sindicância nº 
23104.002778/2016-66 encaminhado a esta Auditoria Interna para os levantamentos e 
cálculos devidos a respeito das situações de docentes lotados no Campus de Aquidauana, 
apurando-se os dias de ausência destes, com observância dos adicionais noturnos, para o 
devido ressarcimento ao erário dos valores recebidos indevidamente, tendo constatado 
pagamentos de adicional noturno aos docentes, em período em que estes não se 
encontravam no Campus, em férias, e em períodos que sequer ministravam aulas no 
período noturno, o que caracteriza falha de natureza grave, passível de ressarcimento ao 
erário. 
O trabalho foi desenvolvido de acordo com os critérios de oportunidade,  materialidade e 
relevância, visto que o valor pago referente a adicional noturno aos servidores da UFMS 
no exercício de 2016 foi no montante de R$ 454.636,41 (quatrocentos e cinquenta e quatro 
mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos), além de que, sobre este 
assunto, constatou-se naquele Campus, insuficiência de controles internos para identificar e 
tratar do recebimento ilegal de adicional noturno, e fragilidades nos controles internos 
referente ao acompanhamento de pessoal. 
Afora isso, é de se destacar que, apesar deste trabalho não estar previsto no Plano Anual de 
Auditoria Interna, aprovado por meio da Resolução nº 175, de 5 de dezembro de 2016, 
verifica-se que o assunto constitui risco elevado, considerando que o recebimento indevido 
do adicional noturno e conivência dos gestores acerca do assunto geram impactos 
negativos para a Administração. 

Os procedimentos de auditoria adotados foram Testes Substantivos, por meio de exame de 
documentos e dos registros disponíveis nos sistemas de informação da UFMS, tendo sido 
utilizadas, dentre outras, técnicas de auditoria: análise documental, exame dos registros 
informatizados, indagação oral. Por amostragem aleatória, utilizou-se os valores pagos no 
mês de janeiro de 2017, com referência aos controles de frequência do mês de dezembro de 
2016.  

Os trabalhos foram realizados no mês de abril de 2017, pela Auditora Anne Caroline 
Silveira, pela Contadora Carolina Silva Santos, sob a coordenação do Chefe da Auditoria 
Interna, Auditor Kleber Watanabe Cunha Martins, em estrita observância às normas de 
auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. Nenhuma restrição foi imposta à 
realização dos exames. 
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2 . OBJETIVO DOS TRABALHOS 

Apurar indícios de irregularidade identificados a partir da execução automática e contínua 
na concessão de adicionais noturnos a servidores da UFMS, bem como identificar os 
mecanismos que possam ser utilizados pela administração no sentido de aprimorar os 
controles internos da gestão, de modo a mitigar os riscos administrativos que acarretam 
prejuízos à instituição. 
 
3. ÁREA DE EXAME: GESTÃO DE PESSOAS 

3.1 Assunto: Gestão da Concessão do Adicional Noturno 

3.1.1. Informação: Disposições legais e normativas  

A Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso IX, estabelece que são direitos dos 
trabalhadores, além de outros, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Já a 
Lei nº 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores civis da União, das 
autarquias e das fundações públicas federais, assim estabelecendo no caput do art. 75: 

Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido 
entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia 
seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por 
cento), computando-se cada hora como cinqüenta e dois minutos e 
trinta segundos. 

Cumpre ressaltar que o Ministério do Planejamento, como órgão central do SIPEC, tem a 
competência privativa de exercer a competência normativa em matéria de pessoal civil no 
âmbito da administração federal direta, das autarquias, incluídas as de regime especial, e 
fundações públicas, em conformidade com o disposto no art. 23, inc. III, do Decreto nº 
7.675, de 20 de janeiro de 2012. Ressalta-se que  essa competência busca a uniformização 
dos mecanismos jurídicos de controle interno de legalidade das ações da União. 

Com relação ao tema, o órgão central do SIPEC emitiu o Memorando nº 
114/CODEP/DASIS/SRH/MP, de 10/08/2007, o qual destacamos, em relação aos 
servidores submetidos ao regime de dedicação integral e exclusiva: 

11. Quanto ao terceiro, quarto e quinto questionamento, a Lei 
8112/90 estabelece que no §1º do seu art. 19 que “o ocupante de 
cargo de comissão ou função de confiança submete-se a regime de 
integral dedicação ao serviço, observado o disposto no art. 120, 
podendo ser convocado quando houver interesse da 
administração”. 

12. Assim, o servidor detentor ou não de cargo efetivo, ao aceitar 
um cargo em comissão ou função de confiança, aceita eventuais 
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convocações a qualquer momento no interesse da Administração. 
Por se tratar de uma peculiaridade do cargo, não enseja ao seu 
ocupante o pagamento de qualquer complemento. Destaque-se, que 
tal entendimento aplica-se a servidores integrante de carreiras 
cujas legislações lhe sujeitam a integral e exclusiva dedicação às 
atividades do cargo. 

13. Desse modo, os servidores ocupantes de cargo em comissão 
ou função de confiança e os integrantes de carreiras que exigem 
integral dedicação ao serviço não fazem jus à percepção do 
adicional por serviços extraordinários ou adicional noturno.     

Ainda, no que concerne aos ocupantes de cargos com dedicação integral1 (art. 19, §1º, da 
Lei nº 8.112/1990), a Nota Informativa nº 06/2010/COGES/DENOP/SRH/MP, de 11 de 
janeiro de 2010, assim enfatizou:  

9. O pagamento de adicional noturno foi estabelecido, por meio do 
art. 75 da Lei nº 8.112, de 1990, e é devido como contraprestação 
pelos serviços desempenhados no horário compreendido entre as 
22 (vinte e duas) horas e um dia e as 05 (cinco) horas do dia 
subseqüente, tratando-se de vantagem transitória que somente é 
cabível enquanto o servidor estiver efetivamente exercendo o 
trabalho noturno.  

10. Assim, é assegurado aos servidores, detentores de cargo 
efetivo, cedidos sem exigência para exercício de cargo/função, à 
percepção dos adicionais por serviço extraordinário e noturno.  

11. No âmbito desta Secretaria de Recursos Humanos, encontra-
se consolidado o entendimento de que não é devida a concessão 
do adicional por serviço extraordinário ou adicional noturno aos 
ocupantes de cargo em comissão e funções de confiança, sendo 
ele servidor ou empregado público. 

Já com relação ao Ministério da Educação, órgão setorial do SIPEC, verificamos que a 
Coordenação Geral de Gestão de Pessoas tem utilizado como fundamento, em resposta aos 
questionamentos sobre o tema, o Parecer S/Nº da  Coordenação de Legislação de Pessoal e 
Orientação Técnica, de 09 de junho de 2014, o que reforça o mesmo entendimento, já 
pacífico no âmbito do SIPEC, cujo excerto destacamos abaixo:  

8. Diante do acima exposto, ao ocupante de cargo em comissão e 
ao ocupante de cargo efetivo em dedicação exclusiva, não é devido 
o adicional noturno, bem como adicional por serviço 

                                                        
1 § 1o  O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação 
ao serviço, observado o disposto no art. 120, podendo ser convocado sempre que houver interesse da 
Administração. 
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extraordinário, haja vista que encontra-se consolidado o 
entendimento no âmbito do Órgão Central do SIPEC, o que 
responde ao quarto questionamento. 

No âmbito da UFMS, não há normativo específico quanto ao pagamento de adicionais 
noturnos, sendo que o assunto foi tratado por ocasião da dispensa de controle de frequência 
pelos docentes, por meio da Resolução (CD) nº 31, de 23 de abril de 2015, impondo, no 
entanto, o preenchimento e entrega dos controles de frequência aos servidores docentes 
que estiverem no exercício de adicional noturno, conforme estabelece o art. 2º, in verbis: 

Art. 2º Ficam dispensados do preenchimento e entrega dos 
Controles de Frequência, os servidores da Carreira Docente que 
não estiverem em:  

I - regime de dedicação integral, quando ocupantes de cargos em 
comissão ou função de direção, chefia e assessoramento 
superiores, cargos de direção função gratificada, gratificação de 
representação; e  

II - exercício de adicional noturno, compreendido entre as vinte e 
duas horas de um dia e às cinco horas do dia seguinte.  

Art. 3º O servidor da Carreira Docente que se enquadrar em um 
dos incisos do art. 2º, estará submetido ao Controle de 
Frequência como os demais servidores, devendo assinar, registrar 
possíveis ocorrências também no Relatório Mensal de Ocorrências 
e entregar na Pró- Reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho, 
até o quinto dia útil do mês subsequente. 

 § 1º Nos casos em que haja adicional noturno, para o efetivo 
pagamento, deverá ser registrado no Controle de Frequência, bem 
como, no Relatório Mensal de Ocorrências.  

§ 2º No Controle de Frequência de cada servidor da Carreira 
Docente que executar horas para o adicional noturno, deverá 
constar o início da jornada de trabalho a que estiver sujeito, para 
o respectivo adicional.  

§ 3º A não observância dos §§ 1º e 2º, deste artigo, implicará o não 
pagamento do supracitado adicional, visto que, faz-se necessária a 
comprovação para importação dos dados para o atual Sistema 
Integrado de Administração de Pessoal (Siape).  

§ 4º O não atendimento ao disposto neste artigo ocasionará a 
perda do direito de pagamento adicional do adicional noturno, aos 
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servidores da Carreira Docente, que teriam direito no mês de 
referência. 

É importante salientar que a atividade de magistério não pressupõe que o docente esteja 
exclusivamente em sala de aula durante toda a sua jornada de trabalho visto que não há 
norma expressa estabelecendo o local onde as atividades de planejamento de aulas, 
correção de avaliações, e atendimento ao aluno, por exemplo, serão exercidas. No entanto, 
o preenchimento de controle de frequência, para fins de pagamento do adicional noturno, 
pressupõe que o docente tenha efetivamente exercido atividades após as 22 horas na 
Universidade. 

 

3.1.2 Constatação: Pagamento de adicional noturno aos docentes sob o regime de 
dedicação exclusiva e servidores com dedicação integral 

Durante os trabalhos de análise, foi solicitada à Agência de Tecnologia de Informação e 
Comunicação – AGETIC/RTR a relação de todos os professores que ministram aula no 
período noturno, com encerramento após as 22 horas, com base nos registros cadastrados 
no SISCAD.  

Por meio de amostra aleatória, foi requerido à Divisão de Pagamento da Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas – DIPG/CAP/Progep o Relatório Mensal de Ocorrências e controles de 
frequência dos docentes que registraram horário após às 22 horas , ambos referentes ao 
mês de dezembro, e o relatório financeiro de adicional noturno pago em janeiro de 2017, 
referente ao mês de dezembro de 2016. Além disso, foram feitas consultas ao Sistema de 
Gestão de Pessoal – SGP, para analisar se no período analisado o servidor encontrava-se de 
férias ou de licença.  

Com base na amostra analisada constatou-se o seguinte: 

 todos os docentes que receberam adicional noturno estão sob o regime de dedicação 
exclusiva;  

  de um total de 154 (cento e cinqüenta e quatro) docentes que receberam o 
supracitado adicional 49 (quarenta e nove) exercem função ou cargo em comissão; 

 de um total de 424 (quatrocentos e vinte e quatro) servidores técnico-
administrativos que receberam o adicional, 10 exercem função ou cargo em 
comissão. 

Conforme já salientado, a orientação consolidada e pacífica do órgão central do SIPEC, a 
quem cabe uniformizar os mecanismos jurídicos de controle interno de legalidade das 
ações da União, é de que tanto o professor em regime de dedicação exclusiva quanto o 
servidor em dedicação integral (ocupantes de cargo em comissão e funções de confiança) 
não possuem direito de receber adicional noturno, o que torna irregular qualquer 
pagamento realizado a estes servidores. 
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Por meio de indagação oral, o Chefe da Divisão de Pagamentos – 
DIPG/CAP/PROGEP/UFMS esclareceu que a UFMS cumpre o teor do art. 75 da Lei nº 
8.112/90 e inciso IX, do art. 7º da Constituição Federal, uma vez que não há qualquer 
restrição legal quanto à natureza do serviço para ter direito ao referido adicional, no 
entanto, afirmou que aquela unidade desconhecia as orientações dos órgãos do SIPEC 
supracitadas, em sentido contrário. 

Portanto é necessário que a Administração se abstenha de pagar os referidos adicionais aos 
docentes em regime de dedicação exclusiva e demais servidores em dedicação integral, 
visto que, conforme constatado, essa irregularidade constitui prática reiterada da 
Universidade. 

Recomendações: 

À Progep:  

1. Abster-se de efetuar pagamento de adicionais noturno a docentes sob o regime de 
dedicação exclusiva e servidores em dedicação integral, conforme orientação do 
órgão central do SIPEC. 

2. Expedir CI-Circular aos Diretores das Unidades da Administração Setorial com a 
orientação de que é indevido o pagamento de adicional noturno aos docentes 
submetidos ao regime de dedicação exclusiva e servidores em dedicação integral, 
dispensando-se o preenchimento do controle de frequência desses docentes, 
enquanto não houver a edição de normativo com revogação da Resolução (CD) nº 
31, de 23 de abril de 2015. 

 

3.1.3 Constatação: Pagamento de Adicional Noturno sem comprovação de efetivo 
serviço prestado no período noturno. 

Por meio de cruzamento de informações constantes nos documentos e sistemas 
institucionais, bem como no calendário acadêmico do mês de dezembro/2016, verificou-se 
que a quantidade do adicional recebido era, na maioria das vezes, maior que a quantidade 
de aulas cadastradas no SISCAD após as 22 horas. Além disso, constatou-se que, em 
alguns casos, foi recebido o adicional noturno sem que houvesse cadastro de aulas no 
SISCAD no período noturno.   

Ressalta-se que os docentes deveriam preencher o controle de frequência conforme as 
disciplinas cadastradas no SISCAD, pois o sistema está de acordo com o Projeto 
Pedagógico de cada curso, ou seja, a permanência destes após às 22 horas nos dias em que 
não houver aulas no período somente será cabível quando houver demanda acadêmica que 
assim justifique. 

Ainda foi constatado confusão pelos docentes quanto ao atendimento do § 2º do Art. 3 da 
Resolução (CD) nº 31, de 23 de abril de 2015, assim dispondo: “§ 2º No Controle de 
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Frequência de cada servidor da Carreira Docente que executar horas para o adicional 
noturno, deverá constar o início da jornada de trabalho a que estiver sujeito, para o 
respectivo adicional”.  

A dúvida refere-se quanto ao momento do início da jornada de trabalho, se seria o início do 
período noturno que o servidor iniciou seu labor na instituição naquele dia, ou o período 
aprovado pelo projeto pedagógico. Isso porque, conforme constatado na amostra, os 
docentes preencheriam os controles de frequência de forma automática, com início às 18 
ou 19 horas até as 23 horas, via de regra, não havendo como garantir que estavam 
efetivamente na Universidade nesse período. 

Conforme salientado no item anterior, não é cabível o recebimento de adicional noturno 
aos docentes submetidos ao regime de dedicação exclusiva. Não obstante, tem-se que aos 
demais docentes (regime de 20 horas e 40 horas, sem dedicação exclusiva) devem se 
atentar quanto ao correto preenchimento do controle de frequência, para fins de pagamento 
do referido adicional, registrando-se somente o período (noturno) em que efetivamente 
estiverem na instituição, com término após as 22 horas.  

Por fim, entende-se que o pagamento de adicional noturno, quando não há previsão de 
aulas no Projeto Pedagógico, deve ser entendido como uma medida extraordinária, e 
deverá ser justificada no controle de frequência pelo docente, com posterior autorização da 
Direção. 

Recomendações: 

À Progep:  

Expedir CI-Circular aos Diretores das Unidades da Administração Setorial com a 
orientação de que o pagamento de adicional noturno aos docentes sob o regime de 
20 horas e 40 horas, sem dedicação exclusiva, somente nos dias em que o docente 
ministrar aulas com encerramento após as 22 horas, e nas hipóteses em que os 
encargos da docência sejam imprescindíveis após esse horário, mediante 
justificativa. 

Ao Conselho Diretor:  
 

Normatizar as hipóteses de concessão de adicional noturno, revogando-se a 
Resolução (CD) nº 31, de 23 de abril de 2015. 

 
 
3.1.4 Informação: Levantamento dos dados analisados 

No ano de 2016, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul despendeu em sua folha 
de pagamento, a título de Adicional Noturno, o valor total R$ 454.636,41 (quatrocentos e 
cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos), 
distribuídos mensalmente, de acordo com o Gráfico 1. 
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Na presente auditoria, foram selecionados para comporem a amostra a ser examinada, os 
valores pagos no mês de janeiro de 2017, com referência aos controles de frequência do 
mês de dezembro de 2016, no montante de R$ 33.264,66 (trinta e três mil, duzentos e 
sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), sendo R$ 19.479,51 (dezenove mil, 
quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos) para docentes, e R$ 
13.785,15 (treze mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos) para técnicos, 
conforme percentual disposto no Gráfico 2.  

Com base na análise dos dados, constatou-se que, dos R$ 19.479,51 (dezenove mil, 
quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos) pagos aos docentes, apenas 
R$ 106,85 (cento e seis reais e oitenta e cinco centavos) era devido, o equivalente a menos 
de 1% do valor pago (Gráfico 3 e Tabela 1).  

Já com relação aos servidores técnico-administrativos, verifica-se que a porcentagem de 
irregularidade é de 5%, pois dos R$ 13.785,15 (treze mil, setecentos e oitenta e cinco mil e 
quinze centavos) pagos, R$ 689,31 (seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e um 
centavos) são indevidos, considerando que estes estão submetidos ao regime de dedicação 
integral (Gráfico 4). 

Considerando o montante de R$ 33.264,66 (trinta e três mil, duzentos e sessenta e quatro 
reais e sessenta e seis centavos) referente ao mês de dezembro/2016, verificou-se R$ 
20.061,97 (vinte mil, sessenta e um reais e noventa e sete centavos) foram irregularidades, 
o equivalente a 60% dos pagamentos (Gráfico 5). 

Com relação ao período registrado nos controles de frequência em período laborado após 
as 22 horas, verificou-se que, dos 154 docentes que receberam adicional noturno, 119 
informaram períodos em desacordo com as aulas registradas no Siscad (Gráfico 6). 
 
Gráfico 1 
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Tabela 1 

CRUZAMENTO DE DADOS - ADICIONAL NOTURNO - DOCENTES 

SIAPE LOTAÇÃO CH 
DEVIDA  

CH 
RECEBIDA FUNÇÃO  CARGO VALOR 

13449901 CCBS 3* 00:30 FG5 DE 9,72 

20003671 CCBS 3 3 FCC1 DE 39,27 
20288586 CCBS 4 4 FUC1 DE 50,08 
19380547 CCBS 7 9 FG1 DE 124,74 

12181735 CCBS 
NÃO 

CADAS-
TRADA 

2 FUC1 DE 40,30 

14396372 ESAN 2 1 FCC1 DE 13,22 

64321180 ESAN 4 03:30 - DE 38,92 

17250921 ESAN 01:30 1 FG1 DE 13,16 

19155080 ESAN 1* 01:30 FUC1 DE 23,85 

25477026 ESAN 1:30* 01:30 FUC1 DE 19,83 
16403503 ESAN 06:30 3 FUC1 DE 41,10 
15067496 ESAN 4 1 - DE 13,70 

23279324 FAENG 
NÃO 

CADAS-
TRADO 

13 - DE 251,68 

23800016 FAENG 6 6 - DE 79,38 
12197551 FAENG 2* 6 - DE 130,02 
19993662 FAENG 4 3 - DE/EXCLUIDO 38,31 

72756874 FAENG 
NÃO 

CADAS-
TRADO 

10 - REQUISITADO 0,60 

21888064 FACOM 6 6 - DE 64,86 
23052982 FACOM 6 4 - DE 43,24 
24947088 FACOM 6 6 - DE 75,12 
26499325 FACOM 10 11:58 - DE 97,75 
64337523 FACOM 9 14 FCC1 DE 186,76 
33157400 FACOM 3 6 - DE 54,24 
17249362 FACOM 3 3 FCC1 DE 27,12 

23340058 FACOM 
NÃO 

CADAS-
TRADA 

6 FG1 DE 86,04 

15447671 FACOM 4 15 - DE 191,55 
31719940 FACOM 3 2 - DE 35,30 
1543064 CCHS 03:20  - DE 217,09 
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0433779 CCHS 7  - DE 113,43 

10361272 CCHS 
NÃO 

CADAS-
TRADA 

8 - DE 59,52 

3145187 CCHS 2   DE 16,20 
2114824 CCHS 3  FCC1 DE 22,08 

2422498 CCHS 
NÃO 

CADAS-
TRADO   20 H 106,25 

23620239 CCHS 05:50 17 FCC1 DE 217,09 
1646956 CCHS 4   DE 49,20 
2340247 CCHS 08:20   DE 162,15 
6426669 CCHS 4   DE 117,12 

18343991 CCHS 05:50 11 - DE 145,53 
16492042 CCHS 05:50 17 - DE 233,07 
2117491 CCHS 03:20   DE 129,20 
1834405 CCHS 01:30   DE 19,83 
1061419 CCHS 8   DE 86,48 
4163901 CCHS 6 6 - DE 145,80 

22231719 CCHS 03:20 17 - DE 126,48 

3474488 CCHS 
NÃO 

CADAS-
TRADO  FCC1 DE 212,84 

1664015 CCHS 3   DE 104,58 
17815660 CCHS 6 6 - DE 82,26 

2632531 CCHS 
NÃO 

CADAS-
TRADA   DE 79,38 

1725098 CCHS 3   DE 95,97 
23402193 CCHS 08:20 17 - DE 126,48 
21159763 CPAN 02:40 02:40 FCC DE 29,44 
4331553 CPAN 04:40 04:40 - DE 49,70 

23038874 CPAN 07:20 05:20 - DE 68,08 
29437100 CPAN 04:40 06:40 - DE 39,30 
23335895 CPAN 04:20 04:40 - DE 59,57 
4332410 CPAN 02:40 03:20 - DE 35,30 

27187980 CPAN 6 6 - DE 54,18 
23005976 CPAN 2 01:20 FCC DE 17,02 

21182668 CPAN 06:40 04:40 - DE 51,52 

21437879 CPAN 02:40 02:40 - DE 29,44 
33330781 CPAN 6 6 - DE 75,15 
31721791 CPAN 07:20 05:20 - DE 35,20 

20007072 CPPP 05:20 12 - DE 150,24 
17973087 CPPP 8* 14 CD3 DE 178,78 
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17253351 CPPP 09:20 6 - DE 75,12 
20005916 CPPP 05:20 12 FUC1 DE 98,16 
21890395 CPPP 05:20 16 - DE 119,04 
19402672 CPPP 4 10 FCC1 DE 132,30 
23403807 CPAR 2:20* 7 - DE 75,67 
12277805 CPAR 1 3 FUC1 DE 32,43 
21182579 CPAR 3 12 - DE 132,48 
25335850 CPAR 2:40* 16 FCC1 DE 200,32 
20835790 CPAR 2 6 - DE 66,24 

15433999 CPAR 
NÃO 

CADAS-
TRADA 

17 - DE 217,09 

21173995 CPAR 2 13 - DE 143,52 
11269043 CPAR 2 16 - DE 119,04 
16759553 CPAR 1 17 FCC1 DE 217,09 
25116902 CPAR 1 17 - DE 156,06 
16723133 CPAR 08:20 8 - DE 109,68 
23421899 CPAR 2* 6 - DE 44,64 
21154354 CPAR 1 17 FG4 DE 130,73 
27962428 CPAR 5 17 - DE/EXCLUIDO 212,84 

18676671 CPAR 1:20* 6 - DE 75,12 

15574886 CPNA 5 10:40 - DE 185,92 
10292360 CPNA 11 5 - DE 55,20 
22749777 CPNA 9 8 - DE 86,40 
21155229 CPNA 6 6 FCC1 DE 45,54 

19977888 CPNA 10 5 - DE 55,20 

17284621 CPNV 6 10 - DE 108,10 

17251375 CPNV 9 9 - DE 81,36 

17249524 CPNV 3 9 - DE 219,36 

28925984 CPNV 2* 14 FUC1 DE 175,28 

16735581 CPNV 4 4 FUC1 DE 50,08 

17251600 CPNV 7 13 - DE 178,23 
14398740 CPNV 8* 11 - DE 121,44 

1489537 CPNV 6 16 - DE 200,32 
2869111 CPNV 9 13 - DE 143,52 

25536700 CPAQ 4* 9 FCC DE 68,40 

4336415 CPAQ 
NÃO 

CADAS-
TRADA 

6 - DE 119,52 

17802981 CPAQ 3* 4 FCC DE 54,84 

22513005 CPAQ 3 14 - DE 104,16 
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18558881 CPAQ 4* 11 FUC1 DE 137,72 
23362248 CPAQ 7 16 - DE 211,68 
16778736 CPAQ 9 8 - DE 72,32 

15652593 CPAQ 1 6 FG1 DE 83,16 

17760482 CPAQ 3 16 - DE 219,36 

21891910 CPAQ 3 16 FUC1 DE 172,96 

23628442 CPCX 4 12 - DE 153,24 

19997331 CPCX 4 17 FCC DE 217,09 

21440080 CPCX 
NÃO 

CADAS-
TRADA 

14 FCC DE 106,40 

19410896 CPCX 3 7 - DE 87,64 
13644518 CPCX 4 6 FCC DE 79,38 
23617025 CPCX 4 13 - DE 166,01 
21160907 CPCX 6 17 - DE 187,68 
11238768 CPTL 3 16 FCC1 DE 121,60 
33338773 CPTL 2 17 FCC1 DE 217,09 
11447839 CPTL 6 17 - DE 326,91 

11449009 CPTL 
NÃO 

CADAS-
TRADO 

17 - DE 390,66 

12173635 CPTL 2* 12 FUC1 DE 235,32 
64338783 CPTL 04:40 6 FUC1 DE 119,76 

1672117 CPTL 
NÃO 

CADAS-
TRADO 

15 - DE 187,80 

11449718 CPTL 2 14 - DE 309,54 
1249559 CPTL 3 14 - DE 126,56 
1566571 CPTL 04:40 17 - DE 217,09 

17406417 CPTL 4 17 FCC1 DE 233,07 

25716918 CPTL 2 2 FCC1 DE 25,54 

16034371 CPTL 2 17 - DE 217,09 

21890018 CPTL 04:40 17 - DE 126,48 

11449076 CPTL 06:40 17 FCC1 DE 241,91 

18646098 CPTL 7 17 FCC1 DE 224,91 
10195569 CPTL 5 17 - DE 129,20 

33187091 CPTL 
NÃO 

CADAS-
TRADO 

16 - DE 204,32 

4336814 CPTL 06:40 13:40 - DE 268,79 

12981863 CPTL 2:40* 12 - DE 215,16 
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15717971 CPTL 06:40 17 - DE 233,07 
14882978 CPTL 07:20 17 - DE 233,07 

21718070 CPTL 4:40* 12 - DE 118,32 

2936072 CPTL 04:40 17 FCC1 DE 129,20 
11451721 CPTL 6 17 - DE 171,02 
21888480 CPTL 04:40 11:20 - DE 122,57 

15067115 CPTL 2 17 - DE 304,81 

31744782 CPTL 3 17 - DE 304,81 

21719877 CPTL 05:20 17 - DE 237,66 

12178491 CPTL 4 06:40 - DE 122,00 

17248579 CPTL 02:40 17 FUC1 DE 233,07 

11240258 CPTL 06:40 06:40 - DE 65,80 
21927001 CPTL 4 17 - DE 322,66 
16313857 CPTL 4* 6 - DE 76,62 
16201684 CPTL 2 17 - DE 233,07 
12181581 CPTL 4:40* 12 - DE 117,48 
28777845 CPTL 02:40 17 - DE 139,06 

16739501 CPTL 
NÃO 

CADAS-
TRADO 

4 FUC1 DE 54,84 

19791075 CPTL 04:40 11:20 - DE 125,12 

15151039 CPTL 4* 15 - DE 268,95 

1508679 SEARQ/CCE/ 
PROECE   FG4 DE 74,20 

1563494 CPG/PROPP   CD4 DE 17,42 

TOTAL 19.479,51 

*Férias, Feriados, Afastamentos, 
Atestados/Licença, Cursos/Palestras 

DOCENTES EM DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA/INTEGRAL 19.372,66 

DOCENTES SEM DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA/INTEGRAL. 106,85 
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4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

O trabalho realizado por esta unidade de Auditoria Interna possui caráter preventivo e de 
acompanhamento, a fim de verificar o cumprimento da legislação, da missão institucional, 
dos princípios que norteiam os atos da Administração, e no intuito de fortalecer os 
controles internos das unidades operacionais, mitigando os riscos constatados e os 
impactos financeiros decorrentes das fragilidades constatadas. 

Verificou-se, por meio do presente trabalho, que os seguintes aspectos constituem riscos no 
processo de concessão do adicional noturno: 

a) prejuízo ao erário decorrente da concessão de pagamentos indevidos a quem 
não atende aos critérios estabelecidos nos normativos pertinentes; 

b) ausência de controles quanto à efetiva prestação de serviço no período superior 
às 22 horas; 

c) carência de controles internos efetivos para atestar a veracidade das 
informações prestadas pelos docentes no preenchimento dos controles de 
frequência.  

Nesse contexto, conclui-se que, para que a unidade cumpra adequadamente a sua missão 
institucional, é necessário que a Administração envide esforços para o atendimento às 
recomendações abaixo: 

À Progep:  
 Abster-se de efetuar pagamento de adicional noturno a docentes sob o 

regime de dedicação exclusiva e servidores em dedicação integral, 
conforme orientação do órgão central do SIPEC. 

 
 Expedir CI-Circular aos Diretores das Unidades da Administração Setorial 

com a orientação de que é indevido o pagamento de adicional noturno aos 
docentes submetidos ao regime de dedicação exclusiva e servidores em 
dedicação integral, dispensando-se o preenchimento do controle de 
frequência a esses docentes enquanto não houver a edição de normativo 
com revogação expressa da Resolução (CD) nº 31, de 23 de abril de 2015, e 
que o pagamento de adicional noturno aos docentes sob o regime de 20 
horas e 40 horas, sem dedicação exclusiva, é devido somente nos dias em 
que o docente ministrar aulas com encerramento após as 22 horas, e nas 
hipóteses em que os encargos da docência sejam imprescindíveis após esse 
horário, mediante justificativa. 

Ao Conselho Diretor: 
 Normatizar as hipóteses de concessão de adicional noturno, revogando-se a 

Resolução (CD) nº 31, de 23 de abril de 2015. 
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Destacamos que este relatório não tem a intenção de esgotar as possibilidades de 
inconsistências passíveis de serem observadas, mas sim servir como orientação para as 
boas práticas da administração pública. 

As recomendações registradas neste relatório serão acompanhadas por meio do Plano de 
Providências Permanente da unidade, e comunicadas à Controladoria-Geral da União, por 
ocasião do envio do Relatório Anual de Auditoria Interna, em fevereiro de 2018. 

Em atendimento ao parágrafo único do art. 17 da Resolução COUN nº 70, de 25 de 
setembro de 2014, encaminhe-se à Progep e ao Conselho Diretor para conhecimento e 
providências, e ao Conselho Universitário, para conhecimento. 

Destacamos que, conforme determina o art. 8º da Instrução Normativa - CGU nº 24, de 
17/11/2015, o presente relatório será encaminhado à Controladoria-Geral da União – 
CGU/MS, em até 30 (trinta) dias de sua conclusão. 

Segue anexo ao presente relatório modelo de gestão de riscos para auxiliar a elaboração do 
Plano de Gestão de Riscos da UFMS. 

É o relatório. 
 

Campo Grande, 12 de abril de 2017. 
 
 

 
 

 
Carolina Silva Santos 

Contadora 
 
 

 
 

 
Anne Caroline Silveira 

Auditora 
 

 
 

 
Kleber Watanabe Cunha Martins 

Chefe da Auditoria Interna  
 



Macroprocesso: Gestão de Pessoas                                     Processo: Concessão de Pagamento de Adicionais Noturnos 
Objetivo: Garantir a legalidade e a confiabilidade dos controles da concessão de adicional noturno por serviço prestado em horário compreendido entre 22 
(vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte por servidores da UFMS. 

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE RISCO TRATAMENTO DO RISCO RESPONSÁVEL 
Nº Fonte de risco / Causa Risco / Efeitos Resposta ao Risco Unidade 

01 

Ausência de normativos internos e 
orientações disciplinando as 
hipóteses que autorizam o 
pagamento de adicional noturno. 

Pagamentos realizados a 
quem não possui direito a 
receber adicional noturno. 
 
Tipo do risco: financeiro; 
imagem/reputação. 

Plano de Ação: Normatizar as hipóteses de concessão de 
adicional noturno, revogando-se a Resolução (CD) nº 31, de 23 
de abril de 2015. 

Conselho Diretor 

Plano de Contingência:  Abster-se de efetuar pagamento de 
adicional noturno a docentes sob o regime de dedicação 
exclusiva e servidores em dedicação integral, conforme 
orientação do órgão central do SIPEC; expedir CI-Circular aos 
Diretores das Unidades da Administração Setorial com a 
orientação de que é indevido o pagamento de adicional noturno 
aos docentes submetidos ao regime de dedicação exclusiva e 
servidores em dedicação integral, dispensando-se o 
preenchimento do controle de frequência a esses docentes, 
enquanto não houver a edição de normativo com revogação 
expressa da Resolução (CD) nº 31, de 23 de abril de 2015. 

Progep 

02 

Ausência de controle por parte dos 
Diretores e Coordenadores de 
curso a respeito do exercício dos 
encargos de docência após as 22 
horas. 

Pagamento de adicional 
noturno sem a devida 
comprovação de serviço 
prestado após as 22 horas. 
 
Tipo do risco: financeiro; 
imagem/reputação. 

Plano de Contingência: Expedir CI-Circular aos Diretores das 
Unidades da Administração Setorial com a orientação de que o 
pagamento de adicional noturno aos docentes sob o regime de 
20 horas e 40 horas, sem dedicação exclusiva, somente nos dias 
em que o docente ministrar aulas com encerramento após as 22 
horas, e nas hipóteses em que os encargos da docência sejam 
imprescindíveis após esse horário, mediante justificativa. 

Progep 

 


