MANUAL AFD PARA AUDITORES
Quais os novos procedimentos para análise do TCU/CGU referentes aos processos de
admissão de pessoal, concessão de aposentadoria, reforma e pensão, conforme COMUNICA
nº 557582?
Os novos procedimentos devem seguir o seguinte Fluxo Operacional:
1- Digitalizar toda a documentação exigida pelo TCU/CGU e inserir no AFD como tipo de
documento: "Processo de Admissão"; "Processo de Aposentadoria" e "Processo de
Pensão";
2- Efetuar o cadastro do processo no SISAC;
3- O auditor irá verificar no SISAC os novos processos cadastrados;
4- O auditor irá utilizar o AFD para analisar toda a documentação;
5- O auditor emitirá Parecer - Despacho ou Diligência e inserir no AFD estes documentos;
6- Os operadores verificarão em relatórios a existência de diligências;
7- Conclusão do Processo.
8A partir de 01/07/2016 todos os novos processos de admissão de pessoal e de concessão de
aposentadoria, reforma e pensão, deverão ser digitalizados e incluídos no AFD. Os processos
anteriores a 01/07/2016 devem ser inseridos no AFD como legado, seguindo o prazo,
conforme Portaria Normativa/SEGRT nº 4, de 10 de março de 2016.
Para inclusão destes processos, deve-se verificar os documentos necessários, conforme
orientações do TCU/CGU, digitalizá-los em um único arquivo e selecioná-los como tipo de
documento. Ex.: "Processo de admissão", "Processo de alteração de aposentadoria", "Processo
de concessão de aposentadoria", "Processo de revisão de aposentadoria", "Processo de
alteração de pensão", "Processo de concessão de pensão" e "Processo de revisão de pensão".
Não serão enviados, a partir de 01/07/2016, processos físicos para CGU e TCU. Estes processos
serão analisados no AFD.
COMO ACESSAR O AFD
Perfil Controle Externo e Interno: Serve para Auditores da CGU, TCU e outros órgãos de controle
acessarem os assentamentos digitais dos servidores públicos para analisarem os processos de
admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria, reforma e pensão.
Os tipos de documentos que estão dentro do assentamento dos servidores para efetuar a
análise são:
1-"Processo de admissão",
2-"Processo de alteração de aposentadoria",
3-"Processo de concessão de aposentadoria",
4-"Processo de revisão de aposentadoria",
5-"Processo de alteração de pensão",
6-"Processo de concessão de pensão" e
7-"Processo de revisão de pensão".
Obs: Os documentos também podem estar inseridos separadamente dentro da pasta do
servidor.
Os Auditores podem inserir os seguintes tipos de documentos:
1-Diligência de Admissão CGU/TCU;
2-Despacho de Admissão CGU;
3-Despacho de Aposentadoria CGU;
4-Diligência de Aposentadoria CGU/TCU.

Como acessar o AFD
Digitar: afd.planejamento.gov.br
1- Tela Inicial do perfil

1º PASSO: Selecionar o órgão do servidor para visualizar o assentamento:

2º PASSO: Após selecionar o Órgão e UPAG, o AFD exibirá a tela de “Controle de Assentamentos”
com os assentamentos cadastrados na UNIDADE.

3º PASSO: Digite a matricula com 7 dígitos no pesquisar e aperte ENTER para visualizar a pasta.

OU
CASO TENHA MATRICULA SIAPE REPETIDA DEVERÁ DIGITAR O COD ORGÃO (5digitos) ANTES DA
MATRICULA (7digitos).

4º PASSO: Acessando a Pasta Do Servidor.
Ex: Pasta do servidor WILSON FARIAS DA SILVA matricula 1128884 que já contem documento.

5º PASSO: Clique no PDF para visualizar o documento.

6º PASSO: Tela mostrando o conteúdo do documento.

7º PASSO: Clique em Consultar Documento, onde irá mostrar os metadados do documento.

Metadados do documento:

8º PASSO: Para inserir documento na pasta do servidor, clique na matricula do servidor para
voltar a tela de assentamento aberto.

9º PASSO: Na tela inicial do assentamento do servidor, CLIQUE em “Incluir Documento”.

10º PASSO: Dentro da tela de Registrar Documento Externo:
10.1: Preencha os campos obrigatórios como: Tipo de Documento, Data do Documento, Tipo
de Conferencia e selecione o arquivo para realizar upload (deve anexar no Padrão AFD –PDF/a1b, OCR e Assinatura Digital).

11º PASSO: Para voltar a tela inicial clique em “Listar” onde retornará a tela “Controle de
Assentamentos”.

OBS: Consulta Matriculas sem estar logado no órgão correto.
12º PASSO: Caso digite matricula de servidor de outro órgão.

12.1- Irá visualizar a pasta com restrição, mas não poderá acessar os documentos.

12.2- Para descobrir onde a pasta está cadastrada basta colocar o mouse em cima da
matricula, onde informará o órgão.

12.3 – Para trocar de órgão, clique na caixa de seleção (combobox) para listar os órgãos.

12.4- Selecione o órgão da pasta consultada.

12.5 – Dentro do órgão correto, digite a matricula.

12.6- Tela mostrando a visualização da pasta no órgão correto.

FIMMM!

