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1. Introdução

De acordo com o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna
Governamental do Poder Executivo Federal (MOT) , tem-se que a Nota de Auditoria (NA) é:1

[...] o documento emitido [...] nas seguintes situações:

a) identificação de providência a ser adotada imediatamente pela Unidade Auditada,
de modo que aguardar a finalização do trabalho para expedir a recomendação necessária
poderá resultar em danos aos cidadãos ou à administração pública. Esse registro deverá
ser acrescentado posteriormente ao relatório ou a outro documento de comunicação dos
resultados dos trabalhos; [...] (MOT, 2017, p. 92, grifos nossos).

Dito isto, e em atenção ao item nº 6 do Anexo I do Plano Anual de Atividades da Auditoria
Interna (PAINT) do exercício 2022, combinado com o disposto na Ordem de Serviço nº 05/2022 -
AUDI/CONSUP/IFPE, de 25/03/2022, fez-se uso do referido instrumento para apresentar os

1 Disponível em: https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/64815/3/Manual_de_orientacoes_tecnicas_2017.pdf. Acesso
em: 13 abr. 2022.

mailto:audi@reitoria.ifpe.edu.br
https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/64815/3/Manual_de_orientacoes_tecnicas_2017.pdf


resultados dos exames realizados pela Auditoria Interna do IFPE no tocante ao seguinte:

- Objeto: pagamento do auxílio-transporte aos servidores do Campus Barreiros para se
deslocarem de sua residência até o local de trabalho, e vice-versa, no trecho compreendido
entre os municípios de Barreiros (PE) e São José da Coroa Grande (PE);

- Objetivo: verificar se os valores pagos a título de auxílio-transporte foram calculados
com base no custo do transporte coletivo intermunicipal menos oneroso.

Adicionalmente, registre-se que além da descrição sumária dos achados apurados pela
equipe de auditoria, o presente documento contempla, também, o detalhamento de tais descobertas
com os respectivos indicativos das possíveis causas, bem como as providências recomendadas e os
prazos estabelecidos para o atendimento destas, em consonância com o exemplo de Nota de
Auditoria disposto no Apêndice E, página 144, do supracitado Manual de Orientações Técnicas
(MOT).

2. Achado (descrição sumária)

Sobrepreço no valor de referência para o cálculo do auxílio-transporte.

2.1 Fato

No pleno exercício do controle social , foram apresentadas informações à Auditoria Interna2

do IFPE, em março de 2022, acerca de possíveis irregularidades no pagamento do auxílio-transporte
aos servidores do Campus Barreiros. De modo particular, o indício trouxe à baila a necessidade de
averiguar se os valores calculados/pagos do quantum indenizatório observavam - como
parâmetro/referência - o custo do transporte coletivo intermunicipal menos oneroso no tocante ao
trecho compreendido entre os municípios de Barreiros (PE) e São José da Coroa Grande (PE), e
vice-versa.

Com vistas à elucidação do assunto tomado como ciência, a Auditoria Interna-Geral
procedeu com a abertura do processo de nº 23294.007329/2022-22, por meio do qual se registrou a
Ordem de Serviço nº 05/2022 - AUDI/CONSUP/IFPE, de 25/03/2022, contendo informações
preliminares à execução da tarefa, como: objeto; objetivo; período; auditor responsável etc.

Por sua vez, em atenção ao referido processo, o auditor designado para a ação prosseguiu
com os trâmites de auditoria por meio da autuação de outro processo, o de nº
23294.007336/2022-27. Neste novo ato, requisitou-se, de início, por meio da Solicitação de
Auditoria nº 005-01/2022, de 25/03/2022, o seguinte (com grifos no original):

[...] informações a respeito dos servidores do Campus Barreiros que recebem
auxílio-transporte para se deslocarem de sua residência até o local de trabalho, e vice-versa,
no trecho compreendido entre os municípios de Barreiros (PE) e São José da Coroa Grande
(PE):

2 Para a Controladoria-Geral da União, “o controle social pressupõe a efetiva participação da sociedade, não só na
fiscalização da aplicação dos recursos públicos como também na formulação e no acompanhamento da implementação
de políticas.” Disponível em: https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/controle-social. Acesso em: 13 abr. 2022.

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/controle-social


a) Relação dos servidores, com o respectivo registro SIAPE;

b) Ficha financeira de janeiro a março de 2022 dos servidores listados no item a; e

c) Cópia dos processos/documentos relacionados a formalização do
auxílio-transporte dos servidores relacionados no item a.

As informações solicitadas deverão ser enviadas até o dia 04/04/2022, exclusivamente
através do SEI, com o direcionamento para a Auditoria Interna - Reitoria.

Em resposta ao pleito da Auditoria Interna, o Campus Barreiros apresentou informações por
meio do seu Coordenador de Gestão de Pessoas, o senhor P. C. dos S., de maneira específica, nos
seguintes documentos: Despacho (01) 252 (0085018) 03 CGPE/CBAR, de 29/03/2022, e Despacho
(01) 256 (0087334) 03 CGPE/CBAR, de 31/03/2022. Ato contínuo, a Auditoria Interna promoveu a
acareação do que fora requerido na SA nº 005-01/2022, e assim consolidou os
apontamentos/entendimentos adiante:

❖ 25 servidores recebem auxílio-transporte para se deslocarem de sua residência até o
local de trabalho, e vice-versa, no trecho compreendido entre os municípios de Barreiros
(PE) e São José da Coroa Grande (PE);

❖ Para os servidores ora quantificados, foram disponibilizadas as fichas financeiras de
janeiro a março de 2022, assim como as cópias dos processos/documentos relacionados
à instituição/atualização do respectivo auxílio-transporte;

❖ Como parâmetro para o cálculo do auxílio-transporte, os servidores apresentaram
declarações com valores não condizentes aos deslocamentos entre os respectivos
municípios de residência e de trabalho, onerando a Administração (vide Apêndice A -
Matriz de Achados).

A respeito da situação tratada no terceiro item do parágrafo anterior, o próprio
Coordenador de Gestão de Pessoas afirmou que o benefício do auxílio-transporte está sendo
calculado com base em valores que não condizem com o deslocamento real, no caso, o percurso
entre as cidades de São José da Coroa Grande (PE) e Barreiros (PE), e vice-versa, pois, segundo o
mesmo, não existe a cobrança/definição de um preço específico para o referido trecho. Em suas
palavras, consoante o Despacho (01) 256 (0087334) 03 CGPE/CBAR, de 31/03/2022,

1. Quanto aos servidores que estão recebendo o Benefício via Judicial, estão tomando
como base o valor informado pela Empresa Progresso, visto que atualmente não existe o
valor das Passagens no percurso da cidade de São José da Coroa Grande-PE para a
Cidade de Barreiros-PE (vice e versa), e sim um valor único da cidade de Ipojuca-PE
para cidade de São José da Coroa Grande-PE conforme consta no site da Empresa;

Em busca de esclarecimentos mais aprofundados, esta Auditoria Interna acionou a empresa
Progresso - citada na manifestação da unidade - via chamada telefônica (0800 766 9000), a qual
fora registrada sob o número de protocolo 00000068464. No atendimento, obteve-se a

https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=88899&id_documento=94137&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=35a190e919bb8d8fdfef20d71eb1bd515b826221eab96882b15ce5e062ae6899
https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=88899&id_documento=96673&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=4409f00ea8db71962ba16c5399b1f256fb00cdffe75b31657bef01728c335571
https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=88899&id_documento=96673&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=4409f00ea8db71962ba16c5399b1f256fb00cdffe75b31657bef01728c335571
https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=88899&id_documento=96673&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=4409f00ea8db71962ba16c5399b1f256fb00cdffe75b31657bef01728c335571


confirmação de que realmente não existe uma linha com valores específicos para o deslocamento
entre as cidades de São José da Coroa Grande (PE) e Barreiros (PE), mas, sim, uma que
compreende um percurso de maior distância, de São José da Coroa Grande (PE) à Ipojuca (PE).
Sobre isso, vale destacar, a cidade de Barreiros (PE) encontra-se no “caminho” do referido trajeto
estendido, conforme ilustra a Imagem 1 adiante:

Imagem 1 - demonstração do trajeto de São José da Coroa Grande (PE) à Ipojuca (PE)

Fonte: Google Maps (2022).

Contudo, uma nova apuração desta Auditoria Interna revelou que existe outra companhia
de transporte rodoviário - “Coletivo Turismo” - que atende as cidades de São José da Coroa
Grande (PE) e Barreiros (PE), e dispõe de valores definidos para o referido percurso. De modo
particular, trata-se da linha que abarca o trecho entre Palmares (PE) e São José da Coroa Grande
(PE), e vice-versa, com conexões em Barreiros (PE). A propósito, numa simples busca na internet
(Google), em abril de 2022, foram encontradas duas imagens que reforçam a existência da
supracitada linha, conforme demonstrado a seguir:



Imagem 2 - ônibus do trajeto entre Palmares(PE) e São José da Coroa Grande (PE)

Fonte: Google Maps (2022).

Imagem 3 - ônibus do trajeto entre Palmares(PE) e São José da Coroa Grande (PE), com conexões em Barreiros (PE)

Fonte: Google Maps (2022).



Ainda sobre o serviço oferecido pela empresa “Coletivo Turismo” para os deslocamentos
entre as cidades de Barreiros (PE) e São José da Coroa Grande (PE), e vice-versa, importa trazer
ao conhecimento os horários disponíveis, assim como, os preços cobrados, consoante os resultados
das pesquisas realizadas por esta Auditoria Interna em 22 de março (de maneira preliminar), 19 e
26 de abril, todas no ano de 2022. No Quadro 1, a seguir, apresentam-se tais informações:

Quadro 1 - preços e horários ofertados pela empresa “Coletivo Turismo”

Palmares (PE) x São José da Coroa Grande (PE),
com conexões em Barreiros (PE)

São José da Coroa Grande (PE) x Palmares (PE), com
conexões em Barreiros (PE)

Valores Horários
(saída de Palmares-PE)

Valores Horários
(saída de São José da

Coroa Grande-PE)Uma
passagem

Casadinha
(ida e volta)

Uma
passagem

Casadinha
(ida e volta)

5,00 R$ 8,00 06:30 5,00 R$ 8,00 05:50

08:00 08:30

09:40 11:30

12:50 13:50

14.303 15:30

16:30 16:30

Fonte: resultados da pesquisa (2022).

Diante do exposto, verificou-se que, de fato, os indícios trazidos ao conhecimento desta
Auditoria Interna procedem. Em outras palavras, constatou-se que o cálculo para o pagamento do
auxílio-transporte não abarcou os deslocamentos efetivamente realizados, e, assim, não tomou como
parâmetro de valor o meio de transporte menos oneroso para a Administração. A Figura 1, adiante,
ilustra uma das situações encontradas:

Figura 1 - demonstração do sobrepreço no cálculo do auxílio-transporte de um servidor

Fonte: elaboração própria (2022).

3 Conforme informações obtidas na última pesquisa realizada pela Auditoria Interna, em 19 de abril de 2022, em
comparação ao cenário de 22 de março de 2022, foram extintos apenas os serviços ofertados nos horários de 14h30 e
15h30.



Por conseguinte, foram identificados sobrepreços nos valores de referência para concessão
do auxílio-transporte, sendo o somatório para todos os 25 servidores: R$ 856,22, num único dia;
R$ 18.836,84, num mês; e R$ 150.694,72, numa estimativa para o período de maio a dezembro
de 2022 (vide Apêndice A - Matriz de Achados ).

2.2 Causas

De acordo com o MOT (2017, p. 92), “As situações apresentadas na NA devem observar os
requisitos especificados na seção 5.4 deste Manual, relativos aos achados de auditoria [...].” Em
complemento, a “Causa” constitui um desses elementos essenciais, conforme revela o exemplo de
Nota de Auditoria disposto no Apêndice E, página 144, do referido Manual de Orientações
Técnicas.

A “Causa”, nos termos do MOT (2017, p. 99), “É a razão para a existência de diferença
entre [...] a situação esperada e a encontrada. Explica porque a situação encontrada existe,
esclarecendo o que permite que ela se configure da forma como está.” Dito isso, para os achados
deste trabalho, foi identificada a seguinte causa: a Coordenação de Gestão de Pessoas do Campus
Barreiros não realizou (ou, se fez, não demonstrou) diligências - como medida de controle
interno - para ajustar/validar os cálculos apresentados pelos servidores como referência para
o pagamento do auxílio-transporte.

Para alcançar tal compreensão, convém registrar, a Auditoria Interna realizou análises a
partir da concatenação dos pontos adiante:

I. De acordo com a Medida Provisória nº 2.165-36/2001, em seu Art. 6º, a concessão
do auxílio-transporte far-se-á mediante declaração firmada pelo servidor;

II. Não é exigido do servidor requerente a comprovação das despesas realizadas com o
transporte, sendo a sua livre declaração suficiente, por se presumir como
verdadeira, nos termos do Art. 6º, §1º, da Medida Provisória nº 2.165-36/2001;

III. Apesar de não ser obrigatória a comprovação das despesas realizadas com o
transporte, bastando a livre declaração do servidor, “há necessidade de
esclarecimento em relação aos parâmetros para quantificação do auxílio
transporte”, conforme se observou no texto da ementa da decisão do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região , em julgamento realizado no ano de 2018, referente4

ao Processo EDAC 08089411520164058100;
IV. A Administração precisa ter um referencial para o cálculo do auxílio-transporte.

Sendo assim, considerando que não pode ser exigido do servidor a apresentação de
documentos comprobatórios do deslocamento, mas, apenas uma declaração, tal
parâmetro deve ser buscado pela própria instituição, no caso, a Coordenação de
Gestão de Pessoas (CGPE).

V. Portanto, cabe à CGPE observar o Art. 6º da Instrução Normativa nº 207/2019 - ME,
de 21/10/2019, “garantindo a economicidade na concessão do auxílio-transporte,
com a escolha do meio de transporte menos oneroso para a Administração, sob pena

4 Disponível em: https://trf-5.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/659606980/edac-edac-8089411520164058100. Acesso em:
28 mar. 2022.

https://trf-5.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/659606980/edac-edac-8089411520164058100


de responsabilização administrativa, civil e criminal”;
VI. Ainda sobre o papel da CGPE, eis que encontra-se reforçado no Portal do Servidor,

de maneira específica, na página que orienta “Como solicitar o auxílio transporte5

pelo aplicativo SouGov.br?”, assim: “6º) [...] Após finalizar o procedimento, o seu
pedido de auxílio transporte será avaliado pela sua Unidade de Gestão de Pessoas”;

VII. Todavia, mesmo ciente de que o benefício do auxílio-transporte estava sendo
calculado tomando por base valores que extrapolavam o real deslocamento, não
restou evidenciado - em nenhum dos processos/documentos atinentes à concessão do
benefício - que a CGPE atuou/diligenciou no sentido de corrigir e/ou validar os
valores de referência;

VIII. Consequentemente, como não houve o ajuste dos valores em atenção ao real
deslocamento, foi gerado um sobrepreço na base de cálculo do auxílio-transporte,
onerando a Administração Pública.

2.3 Recomendação

A “Recomendação” constitui outro item primordial à relatoria dos achados de auditoria,
conforme ensina o “Apêndice E - Exemplo de Nota de Auditoria”, disposto na página 144 do
Manual de Orientações Técnicas da atividade correlata. Ainda de acordo com o referido Manual,
“As recomendações consistem em ações [...] com a finalidade de corrigir falhas, aperfeiçoar
processos” (MOT, 2017, p. 146). Nesse contexto, apresentam-se:

Recomendação 01: À Coordenação de Gestão de Pessoas do Campus Barreiros - Promover
a ratificação/validação dos parâmetros apresentados pelos 25 servidores para o cálculo do6

auxílio-transporte, de forma a garantir que não sejam realizados pagamentos por trajetos
não-realizados e/ou embasados em valores mais custosos para a Administração.

Recomendação 02: À Coordenação de Gestão de Pessoas do Campus Barreiros - Apurar, de
modo individualizado, os valores pagos a maior à título de auxílio-transporte, tomando por
base os deslocamentos efetivamente realizados, bem como, os valores de referência menos
onerosos para a Administração, e, em seguida, aplicar os devidos descontos, ressalvadas as
hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprovar sua boa-fé objetiva,
sobretudo com a demonstração de que não lhe era possível constatar o recebimento
indevido.

2.4 Prazo para atendimento

6 Nos termos do Art. 4º, §3º, do Decreto nº 2.880/1998, “A autoridade que tiver ciência de que o servidor ou empregado
apresentou informação falsa deverá apurar de imediato, por intermédio de processo administrativo disciplinar, a
responsabilidade do servidor ou empregado, com vistas à aplicação da penalidade administrativa correspondente e
reposição ao erário dos valores percebidos indevidamente, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.”

5 Como solicitar o auxílio transporte pelo aplicativo SouGov.br? Disponível em: https://www.gov.br/servidor/pt-br
/acesso-a-informacao/faq/sou-gov.br/auxilio-transporte/1-como-solicitar-o-auxilio-transporte-pelo-aplicativo-sougov-br.
Acesso em: 25 abr. 2022.

https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/faq/sou-gov.br/auxilio-transporte/1-como-solicitar-o-auxilio-transporte-pelo-aplicativo-sougov-br
https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/faq/sou-gov.br/auxilio-transporte/1-como-solicitar-o-auxilio-transporte-pelo-aplicativo-sougov-br


De acordo com o MOT (2017, p. 92), “A NA deve conter prazo para atendimento da
recomendação, o qual pode ser definido em comum acordo com a Unidade Auditada”. Nesse
sentido, apesar de não ter sido expressamente acordado com a gestão, entende-se que a data de 16
de maio de 2022 constitui um limite razoável para que a demanda seja implementada,
considerando a relevância financeira da temática, além da informação de que desde 25 de abril de7

2022 já se encontra aberto o sistema para atualização da próxima folha, com a data de 16 de maio de
2022 como o prazo final para se proceder com eventuais ajustes.

3. Considerações finais

A equipe de auditoria* estará disponível tanto pessoalmente, como também através de
e-mail (audi@reitoria.ifpe.edu.br) ou telefone (81 - 2125.1647), para prestar quaisquer
esclarecimentos em relação aos registros apresentados. Além disso, comunica-se que esta Nota de
Auditoria será encaminhada ao Reitor do IFPE, na condição de Presidente do Conselho Superior,
para conhecimento; ao Diretor de Gestão de Pessoas do IFPE, para ciência, e, se necessário, adoção
de ações sistêmicas voltadas ao tratamento dos achados; ao Coordenador de Gestão de Pessoas e,
também, ao Diretor-Geral do Campus Barreiros, a fim de que estes dois últimos agentes
apresentem à Auditoria Interna, de maneira conjunta, até 17 de maio de 2022, os resultados
das medidas empreendidas.

* Nota de Auditoria elaborada pelo auditor Rafael Pena Cerqueira Frias, SIAPE 1591771, e
revisada pelo auditor Alexandre José Cunha da Silva, SIAPE 1804255.

Recife-PE, 29 de abril de 2022.

Rafael Pena Cerqueira Frias                                                          Alexandre Jose Cunha da Silva
Auditor                                                                                                  Auditor

SIAPE 1591771                                                                                     SIAPE 1804255

David Lima Vilela
Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFPE

SIAPE 1867177

7 Dados do SIAPE. Disponível em:
https://drive.google.com/file/d/1GsnSxS6SfsdtEAJvZd89MPJIMjfFarMF/view?usp=sharing. Acesso em 28 abr. 2022.

mailto:audi@reitoria.ifpe.edu.br
https://drive.google.com/file/d/1GsnSxS6SfsdtEAJvZd89MPJIMjfFarMF/view?usp=sharing


APÊNDICE A - MATRIZ DE ACHADOS

Matriz de Achados nº 1
Questão de Auditoria: os valores pagos a título de auxílio-transporte para o trecho compreendido entre os municípios de Barreiros (PE) e São José da Coroa Grande (PE), e
vice-versa, foram calculados com base no custo do transporte coletivo intermunicipal menos oneroso?
Descrição Sumária: Sobrepreço no valor de referência para o cálculo do auxílio-transporte.

Critério
(O que deveria ser)

Situação encontrada
(O que é)

Evidências Causas Efeitos Recomendações Benefícios esperados

Os valores pagos a título
de auxílio-transporte

devem tomar por base o
transporte coletivo

intermunicipal menos
oneroso para a

Administração (Art. 6º da
IN n. 207/2019 - ME), no

âmbito do real
deslocamento entre o
local de trabalho e a

residência do servidor, e
vice-versa (Art. 1º da IN

n. 207/2019 - ME).

1. Como parâmetro para o
cálculo do auxílio-transporte,
os servidores apresentaram

declarações com valores não
condizentes aos

deslocamentos entre os
respectivos  municípios de
residência e de trabalho,

onerando a Administração;

2. Mesmo ciente de que o
benefício do auxílio-

transporte estava sendo
calculado tomando por base
valores que extrapolavam o

real deslocamento, não
restou evidenciado - em
nenhum dos processos/
documentos atinentes à

concessão do benefício - que
a CGPE atuou/diligenciou no

sentido de corrigir e/ou
validar os valores de

referência;

1. Ordem de Serviço:
Processo SEI

23294.007329/
2022-22

2. Processo SEI
23294.007336/

2022-27

3. Contato com a
empresa “Progresso”:
https://drive.google.co
m/drive/folders/1UYg
yy-ha4kLE1NVKvuV
L9QkyqLEmH79O?us

p=sharing

4. Valor e horários da
empresa “Coletivo

Turismo”:
https://drive.google.co
m/drive/folders/16AR
6GUXyaWLumIvp0H
xvFE_ebsNFWkTO?u

sp=sharing

A Coordenação de
Gestão de Pessoas do
Campus Barreiros não

realizou (ou, se fez, não
demonstrou)

diligências - como
medida de controle

interno - para
ajustar/validar os

cálculos apresentados
pelos servidores como

referência para o
pagamento do

auxílio-transporte.

Prejuízo
financeiro para a
Administração.

01: À Coordenação de Gestão
de Pessoas do Campus
Barreiros - Promover a

ratificação/validação dos
parâmetros apresentados

pelos 25 servidores para o
cálculo do auxílio-transporte,
de forma a garantir que não

sejam realizados pagamentos
por trajetos não-realizados
e/ou embasados em valores

mais custosos para a
Administração.

02: À Coordenação de Gestão
de Pessoas do Campus

Barreiros - À Coordenação de
Gestão de Pessoas do

Campus Barreiros - Apurar,
de modo individualizado, os
valores pagos a maior à título

de auxílio-transporte,
tomando por base os

deslocamentos efetivamente
realizados, bem como, os

Fortalecimento da
estrutura de controle

interno da área de
gestão de pessoas, de
modo a garantir que
não sejam realizados

pagamentos por trajetos
não-realizados e/ou

embasados em valores
mais custosos para a

Administração, ou seja,
evitar o desperdício de

recursos públicos;

A CGPE deve garantir
a economicidade na

concessão do
auxílio-transporte, com
a escolha do meio de

transporte menos
oneroso para a

Administração, sob
pena de

responsabilização
administrativa, civil e

https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=88850&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=01704d6f44464457e4e22dad8e3eacd4317d0d78ef273d40b89dd7c7fa2f7581
https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=88850&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=01704d6f44464457e4e22dad8e3eacd4317d0d78ef273d40b89dd7c7fa2f7581
https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=88899&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=ea27018ffa22d10639a2441fe6d2641dad864b0c0d9d82b99bead688861c3c9d
https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=88899&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=ea27018ffa22d10639a2441fe6d2641dad864b0c0d9d82b99bead688861c3c9d
https://drive.google.com/drive/folders/1UYgyy-ha4kLE1NVKvuVL9QkyqLEmH79O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UYgyy-ha4kLE1NVKvuVL9QkyqLEmH79O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UYgyy-ha4kLE1NVKvuVL9QkyqLEmH79O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UYgyy-ha4kLE1NVKvuVL9QkyqLEmH79O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UYgyy-ha4kLE1NVKvuVL9QkyqLEmH79O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16AR6GUXyaWLumIvp0HxvFE_ebsNFWkTO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16AR6GUXyaWLumIvp0HxvFE_ebsNFWkTO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16AR6GUXyaWLumIvp0HxvFE_ebsNFWkTO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16AR6GUXyaWLumIvp0HxvFE_ebsNFWkTO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16AR6GUXyaWLumIvp0HxvFE_ebsNFWkTO?usp=sharing


3. Consequentemente, como
não houve a correção dos
valores em atenção ao real

deslocamento, foi gerado um
sobrepreço na base de

cálculo do auxílio-transporte,
onerando a Administração

Pública.

Obs. 1: Por limitações de
espaço desta Matriz de

Achados, em razão do seu
layout, a memória das
análises realizadas pela

Auditoria Interna encontra-se
disposta em separado, logo

após este documento.

5. Cronograma da
folha de pagamento:

https://drive.google.co
m/file/d/1cMpA_Y2F
K1eQbnt85cMiluyiDi
ds4xz5/view?usp=shar

ing

valores de referência menos
onerosos para a

Administração, e, em
seguida, aplicar os devidos
descontos, ressalvadas as

hipóteses em que o servidor,
diante do caso concreto,
comprovar sua boa-fé

objetiva, sobretudo com a
demonstração de que não lhe

era possível constatar o
recebimento indevido.

criminal (Art. 6º da IN
nº 207/2019 - ME).
Logo, pretende-se

orientar a CGPE acerca
da importância de agir
de maneira diligente;

Conforme alertado em
decisão do Tribunal

Regional Federal da 3ª
Região , “Em caso de8

suposta irregularidade
na declaração firmada

pelo servidor, esta
deverá ser apurada
mediante o devido

processo legal, através
de sindicância ou

processo
administrativo,
respeitados o

contraditório e a ampla
defesa, sem prejuízo da

apuração de
responsabilidades nas
esferas civil e penal

(§ 1º do artigo 6º, MP
nº 2.165/01)”.

Logo, com esta ação,
pretende-se orientar o

servidor quanto à
retidão das suas ações.

8 Disponível em: https://trf-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1173802832/apelacao-civel-apciv-50234246720184036100-sp. Acesso em: 28 mar. 2022.

https://drive.google.com/file/d/1cMpA_Y2FK1eQbnt85cMiluyiDids4xz5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cMpA_Y2FK1eQbnt85cMiluyiDids4xz5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cMpA_Y2FK1eQbnt85cMiluyiDids4xz5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cMpA_Y2FK1eQbnt85cMiluyiDids4xz5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cMpA_Y2FK1eQbnt85cMiluyiDids4xz5/view?usp=sharing
https://trf-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1173802832/apelacao-civel-apciv-50234246720184036100-sp


- Memória das análises realizadas pela Auditoria Interna

Seq. Servidor Processos/documentos relacionados a
formalização do auxílio-transporte

Valores de referência para o cálculo do auxílio-transporte

Real/
dia

(unitário)

(A)

Real/
dia

(ida e volta)

(B)

Declarado/
dia

(ida e volta)

(C)

Sobrepreço/
dia

(ida e volta)

(D= C - B)

Sobrepreço/
mês

(ida e volta)

(E= D * 22)9

Sobrepreço/
mai a dez 2022

(ida e volta)

(F= E * 8)

1 A. de J. D. Doc. SEI 0085169: servidor(a) atualizou os valores
em 16/12/2021, declarando que no percurso diário
gasta R$ 43,42.

a) Fl. 28: requerimento de auxílio-transporte
referente ao percurso de São José da Coroa Grande
(PE) a Barreiros (PE), e vice-versa, assinado em
16/12/2021;

b) Fls. 29 a 31: demonstra, como referência, os
valores do transporte coletivo para o trecho entre
São José da Coroa Grande (PE) e Ipojuca (PE),
ida e volta (R$ 21,71 x 2 = R$ 43,42);

c) Fl. 32: memória de cálculo elaborada pela CGPE

R$ 5,00 R$ 8,00 R$ 43,42 R$ 35,42 R$ 779,24 R$ 6.233,92

2 A. R. de S. Doc. SEI 0085199: servidor(a) atualizou os valores
em 14/11/2018, declarando que no percurso diário

R$ 5,00 R$ 8,00 R$ 25,00 R$ 17,00 R$ 374,00 R$ 2.992,00

9 O pagamento do auxílio-transporte deve ser efetuado apenas em relação aos dias em que o servidor efetivamente se desloca no trajeto residência-trabalho-residência, sendo vedado
“realizar pagamentos por trajetos não-realizados e/ou dias em que o Autor não comparece fisicamente ao campus”, conforme alertou a Procuradoria Jurídica do IFPE no Despacho
encaminhado à CGPE do Campus Barreiros, em 17/03/2022, contido no Processo SEI 23300.010770/2022-32. Contudo, para fins didáticos, considerou-se o quantitativo de 22 (vinte
e dois) dias úteis.

https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=94297&id_procedimento_atual=88899&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=90b549a1b9e3359adf517911a6153700240d236fe42e94021f8f3b1e0ec37e6e
https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=94329&id_procedimento_atual=88899&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=98b2249fa8561878d5317091448b8854dbd021e3cd36cb6ff7823a72d9d6d6c5
https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=133658&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=ba9e1f275b10841c1635fe9986c1ac5e770eb2aed6194d73574f612e4d568a77


gasta R$ 25,00.

a) Fl. 25: memória de cálculo elaborada pela
CGPE;

b) Fl. 30: requerimento de auxílio-transporte
referente ao percurso de São José da Coroa Grande
(PE) a Barreiros (PE), e vice-versa, assinado em
14/11/2018.

3 A. M. de M. C. Doc. SEI 0087854: servidor(a) atualizou os valores
em 27/10/2021, declarando que no percurso diário
gasta R$ 50,00.

a) Fl. 114: memória de cálculo elaborada pela
CGPE;

b) Fl. 115: requerimento de auxílio-transporte
referente ao percurso de São José da Coroa Grande
(PE) a Barreiros (PE), e vice-versa, assinado em
27/10/2021.

Doc. SEI 0085143: servidor(a) atualizou os valores
em 18/03/2022, declarando que no percurso diário
gasta R$ 43,50.

a) Fl. 1: memória de cálculo elaborada pela CGPE;

b) Fl. 2: requerimento de auxílio-transporte
referente ao percurso de São José da Coroa Grande
(PE) a Barreiros (PE), e vice-versa, assinado em
18/03/2022.

R$ 5,00 R$ 8,00 R$ 43,50 R$ 35,50 R$ 781,00 R$ 6.248,00

https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=97240&id_procedimento_atual=88899&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=96a59c400f6b79331e977b8f940a4e73f1d79ab0121945734b575d7b6010e171
https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=94269&id_procedimento_atual=88899&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=a95ea1796883bbc9ad05f1eb695e9da7b88045006df5a4dc19cccf28d8544bd4


4 C. V. de S. Doc. SEI 0087318: servidor(a) atualizou os valores
em 20/12/2021, declarando que no percurso diário
gasta R$ 43,42.

a) Fl. 2: requerimento de auxílio-transporte
referente ao percurso de São José da Coroa Grande
(PE) a Barreiros (PE), e vice-versa, assinado em
20/12/2021.

Obs.: não consta memória de cálculo elaborada pela
CGPE.

R$ 5,00 R$ 8,00 R$ 43,42 R$ 35,42 R$ 779,24 R$ 6.233,92

5 D. M. de A. S. Doc. SEI 0085190: servidor(a) atualizou os valores
em 16/12/2021, declarando que no percurso diário
gasta R$ 43,42.

a) Fl. 50: requerimento de auxílio-transporte
referente ao percurso de São José da Coroa Grande
(PE) a Barreiros (PE), e vice-versa, assinado em
16/12/2021;

b) Fls. 51 a 53: demonstra, como referência, os
valores do transporte coletivo para o trecho entre
São José da Coroa Grande (PE) e Ipojuca (PE),
ida e volta (R$ 21,71 x 2 = R$ 43,42);

c) Fl. 54: memória de cálculo elaborada pela
CGPE.

R$ 5,00 R$ 8,00 R$ 43,42 R$ 35,42 R$ 779,24 R$ 6.233,92

6 D. A. L. N. Doc. SEI 0087326: servidor(a) atualizou os valores
em 09/03/2022, declarando que no percurso diário
gasta R$ 43,42.

a) Fls. 1 a 5: requerimento de auxílio-transporte

R$ 5,00 R$ 8,00 R$ 43,42 R$ 35,42 R$ 779,24 R$ 6.233,92

https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=96655&id_procedimento_atual=88899&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=5390aa75f19d16757a71076b36b800dd39acdeee2556f736cb93e98454516329
https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=94319&id_procedimento_atual=88899&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=c53cff23930c5914ff9c210db04da718dd58d4b90f785fe6e5e7259e00c95223
https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=96664&id_procedimento_atual=88899&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=0a9c0e96c271abfa67d1d6c4ef4d3675378ec368bda69c809ae97445cb206f70


referente ao percurso do centro à zona rural de
Barreiros (PE), e vice-versa, assinado em
09/03/2022.

Obs. 1: não consta memória de cálculo elaborada
pela CGPE.

Obs. 2: a CGPE alegou que o(a) servidor(a) reside
no percurso São José da Coroa Grande-PE x
Barreiros.

7 F. L. F. da S. Doc. SEI 0085597: servidor(a) atualizou os valores
em 16/11/2021, declarando que no percurso diário
gasta R$ 32,58.

a) Fl. 20: demonstra, como referência, os valores do
transporte coletivo para o trecho entre São José da
Coroa Grande (PE) e Ipojuca (PE), ida (R$ 16,29
x 1 = R$ 16,29);

b) Fl. 21: memória de cálculo elaborada pela
CGPE;

c) Fl. 22: requerimento de auxílio-transporte
referente ao percurso de São José da Coroa Grande
(PE) a Barreiros (PE), e vice-versa, assinado em
16/11/2021.

R$ 5,00 R$ 8,00 R$ 32,58 R$ 24,58 R$ 540,76 R$ 4.326,08

8 F. O. P. dos S. L. Doc. SEI 0089210: servidor(a) requereu o benefício
em 19/01/2022, declarando que no percurso diário
gasta R$ 43,40.

a) Fl. 1: requerimento de auxílio-transporte
referente ao percurso de São José da Coroa Grande

R$ 5,00 R$ 8,00 R$ 43,40 R$ 35,40 R$ 778,80 R$ 6.230,40

https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=94774&id_procedimento_atual=88899&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=45e0b8d422b29cd58b662c5452a6ab4ea46f07ac418b1ef17adf1cb8a502e366
https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=98695&id_procedimento_atual=88899&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=f588338aa1dfaebbaae866907b6bc4b98f96555320bfaee141cfff5cb0cc28d0


(PE) a Barreiros (PE), e vice-versa, assinado em
19/01/2022.

Obs.: não consta memória de cálculo elaborada pela
CGPE.

9 F. G. de M. Doc. SEI 0087868: servidor(a) atualizou os valores
em 16/12/2021, declarando que no percurso diário
gasta R$ 43,42.

a) Fl. 57: requerimento de auxílio-transporte
referente ao percurso de São José da Coroa Grande
(PE) a Barreiros (PE), e vice-versa, assinado em
16/12/2021;

b) Fls. 58 a 60: demonstra, como referência, os
valores do transporte coletivo para o trecho entre
São José da Coroa Grande (PE) e Ipojuca (PE),
ida e volta (R$ 21,71 x 2 = R$ 43,42);

c) Fl. 61: memória de cálculo elaborada pela
CGPE.

R$ 5,00 R$ 8,00 R$ 43,42 R$ 35,42 R$ 779,24 R$ 6.233,92

10 G. H. G. F. M. Doc. SEI 0085280: servidor(a) atualizou os valores
em 16/12/2021, declarando que no percurso diário
gasta R$ 53,42.

a) Fl. 47: requerimento de auxílio-transporte
referente ao percurso de São José da Coroa Grande
(PE) a Barreiros (PE), e vice-versa, assinado em
16/12/2021;

b) Fls. 48 e 49: demonstra, como referência, os
valores do transporte coletivo para o trecho entre

R$ 5,00 R$ 8,00 R$ 53,42 R$ 45,42 R$ 999,24 R$ 7.993,92

https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=97255&id_procedimento_atual=88899&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=f43f14a89ab62c2cb515a13b7529099e1ab74c939b3ca032d91704644f0cec74
https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=94423&id_procedimento_atual=88899&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=9b374ba4493d70985f15bb58d3b6b35f8eb9bbfa91eae36e520e9937cf5010cd


São José da Coroa Grande (PE) e Ipojuca (PE),
ida e volta (R$ 21,71 x 2 = R$ 43,42);

c) Fl. 50: memória de cálculo elaborada pela
CGPE.

11 H. P. da S. Doc. SEI 0087320: servidor(a) atualizou os valores
em 20/12/2021, declarando que no percurso diário
gasta R$ 43,42.

a) Fl. 2: requerimento de auxílio-transporte
referente ao percurso de São José da Coroa Grande
(PE) a Barreiros (PE), e vice-versa, assinado em
20/12/2021.

Obs.: não consta memória de cálculo elaborada pela
CGPE.

R$ 5,00 R$ 8,00 R$ 43,42 R$ 35,42 R$ 779,24 R$ 6.233,92

12 I. N. P. Doc. SEI 0087428: servidor(a) requereu o benefício
em 30/11/2021, declarando que no percurso diário
gasta R$ 32,58.

a) Fl. 2: requerimento de auxílio-transporte
referente ao percurso de São José da Coroa Grande
(PE) a Barreiros (PE), e vice-versa, assinado em
30/11/2021;

b) Fl. 5: memória de cálculo elaborada pela CGPE.

R$ 5,00 R$ 8,00 R$ 32,58 R$ 24,58 R$ 540,76 R$ 4.326,08

13 I. G. B. Doc. SEI 0085311: servidor(a) atualizou os valores
em 16/12/2021, declarando que no percurso diário
gasta R$ 43,42.

a) Fl. 32: requerimento de auxílio-transporte

R$ 5,00 R$ 8,00 R$ 43,42 R$ 35,42 R$ 779,24 R$ 6.233,92

https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=96658&id_procedimento_atual=88899&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=e52c1c2efedeaaf58a96da2e3857797d5cfa54936b52d808f54493bce73ba715
https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=96775&id_procedimento_atual=88899&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=268f9c26e7b400b73a684ecdbbc40ffdf780345c1d922162cec52c1aa405602e
https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=94456&id_procedimento_atual=88899&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=e4f49802d3a16edff43065f2b2a5de6db84296572e09bcb04091e0c3fb871bf1


referente ao percurso de São José da Coroa Grande
(PE) a Barreiros (PE), e vice-versa, assinado em
16/12/2021;

b) Fls. 33 e 34: demonstra, como referência, os
valores do transporte coletivo para o trecho entre
São José da Coroa Grande (PE) e Ipojuca (PE),
ida e volta (R$ 21,71 x 2 = R$ 43,42);

c) Fl. 36: memória de cálculo elaborada pela
CGPE.

14 J. D. R. R. Doc. SEI 0085324: servidor(a) atualizou os valores
em 16/12/2021, declarando que no percurso diário
gasta R$ 43,42.

a) Fl. 30: requerimento de auxílio-transporte
referente ao percurso de São José da Coroa Grande
(PE) a Barreiros (PE), e vice-versa, assinado em
16/12/2021;

b) Fls. 31 a 33: demonstra, como referência, os
valores do transporte coletivo para o trecho entre
São José da Coroa Grande (PE) e Ipojuca (PE),
ida e volta (R$ 21,71 x 2 = R$ 43,42);

c) Fl. 34: memória de cálculo elaborada pela
CGPE.

R$ 5,00 R$ 8,00 R$ 43,42 R$ 35,42 R$ 779,24 R$ 6.233,92

15 J. de L. P. Doc. SEI 0087329: servidor(a) atualizou os valores
em 11/03/2022, declarando que no percurso diário
gasta R$ 43,42.

a) Fls. 1 a 5: requerimento de auxílio-transporte

R$ 5,00 R$ 8,00 R$ 43,42 R$ 35,42 R$ 779,24 R$ 6.233,92

https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=94469&id_procedimento_atual=88899&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=31bb913fd962207852f6904b25f2e0786c9fdeac0f4679d3806c055c92cbc7c4
https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=96668&id_procedimento_atual=88899&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=8ea169d11cae7dea17a4279e6a8d72c0e0e74365e3474e6d120008ba1ac1869b


referente ao percurso de São José da Coroa Grande
(PE) a Barreiros (PE), e vice-versa, assinado em
11/03/2022.

Obs.: não consta memória de cálculo elaborada pela
CGPE.

16 J. de S. T. P. N. Doc. SEI 0087321: servidor(a) atualizou os valores
em 04/10/2021, declarando que no percurso diário
gasta R$ 31,00.

a) Fl. 2: requerimento de auxílio-transporte
referente ao percurso de São José da Coroa Grande
(PE) a Barreiros (PE), e vice-versa, assinado em
04/10/2021;

Obs.: não consta memória de cálculo elaborada pela
CGPE.

R$ 5,00 R$ 8,00 R$ 31,00 R$ 23,00 R$ 506,00 R$ 4.048,00

17 K. J. T. P. Doc. SEI 0085350: servidor(a) atualizou os valores
em 20/12/2021, declarando que no percurso diário
gasta R$ 43,42.

a) Fl. 32: requerimento de auxílio-transporte
referente ao percurso de São José da Coroa Grande
(PE) a Barreiros (PE), e vice-versa, assinado em
20/12/2021;

b) Fls. 33 a 35: demonstra, como referência, os
valores do transporte coletivo para o trecho entre
São José da Coroa Grande (PE) e Ipojuca (PE),
ida e volta (R$ 21,71 x 2 = R$ 43,42);
c) Fl. 37: memória de cálculo elaborada pela
CGPE.

R$ 5,00 R$ 8,00 R$ 43,42 R$ 35,42 R$ 779,24 R$ 6.233,92

https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=96659&id_procedimento_atual=88899&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=cb414588017b3ec5a9205a74592631d5716ffc981c208e0eb456f6a1816bdc21
https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=94498&id_procedimento_atual=88899&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=4addb9ab3b08ad430f8b3b4cd10bba0d8851df99d7abe909c0b1abf09dbc4b65


18 K. M. L. da S. Doc. SEI 0085337: servidor(a) atualizou os valores
em 17/12/2021, declarando que no percurso diário
gasta R$ 53,42.

a) Fl. 39: requerimento de auxílio-transporte
referente ao percurso de São José da Coroa Grande
(PE) a Barreiros (PE), e vice-versa, assinado em
17/12/2021;

b) Fl. 41: memória de cálculo elaborada pela
CGPE.

R$ 5,00 R$ 8,00 R$ 53,42 R$ 45,42 R$ 999,24 R$ 7.993,92

19 L. F. da S. C. Doc. SEI 0085362: servidor(a) atualizou os valores
em 01/07/2019, declarando que no percurso diário
gasta R$ 25,00.

a) Fls. 28 e 30: memória de cálculo elaborada pela
CGPE;

b) Fl. 31: requerimento de auxílio-transporte
referente ao percurso de São José da Coroa Grande
(PE) a Barreiros (PE), e vice-versa, assinado em
01/07/2019.

R$ 5,00 R$ 8,00 R$ 25,00 R$ 17,00 R$ 374,00 R$ 2.992,00

20 M. J. G. Doc. SEI 0085379: servidor(a) atualizou os valores
em 20/12/2021, declarando que no percurso diário
gasta R$ 55,42.

a) Fl. 48: requerimento de auxílio-transporte
referente ao percurso de São José da Coroa Grande
(PE) a Barreiros (PE), e vice-versa, assinado em
20/12/2021;

b) Fl. 50: memória de cálculo elaborada pela

R$ 5,00 R$ 8,00 R$ 55,42 R$ 47,42 R$ 1.043,24 R$ 8.345,92

https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=94483&id_procedimento_atual=88899&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=21f521102ea4551499a568a47ed14318bc74ddefec1e1db2e07bc1a5498ddcdc
https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=94511&id_procedimento_atual=88899&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=514c0f4988f9797bdc890f67950b44e69eaca6225dcae2cb89e50c32d69f48aa
https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=94529&id_procedimento_atual=88899&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=7022e2acf9e2741f7cb1971307d22201a356fd1886eba7b5196d43d657a4a55f


CGPE.

21 R. A. G. F. da S. Doc. SEI 0085465: servidor(a) atualizou os valores
em 17/12/2021, declarando que no percurso diário
gasta R$ 53,42.

a) Fl. 44: requerimento de auxílio-transporte
referente ao percurso de São José da Coroa Grande
(PE) a Barreiros (PE), e vice-versa, assinado em
17/12/2021;

b) Fl. 46: memória de cálculo elaborada pela
CGPE;

Obs.: a memória de cálculo da CGPE (R$ 43,42)
não considerou os valores declarados pelo servidor
(R$ 53,42).

R$ 5,00 R$ 8,00 R$ 53,42 R$ 45,42 R$ 999,24 R$ 7.993,92

22 R. M. M. G. Doc. SEI 0087322: servidor(a) atualizou os valores
em 16/12/2021, declarando que no percurso diário
gasta R$ 43,42.

a) Fl. 2: requerimento de auxílio-transporte
referente ao percurso da Fazenda São Francisco
ao Campus Barreiros, e vice-versa, assinado em
16/12/2021;

b) Fls. 3 e 4: demonstra, como referência, os
valores do transporte coletivo para o trecho entre
São José da Coroa Grande (PE) e Ipojuca (PE),
ida e volta (R$ 21,71 x 2 = R$ 43,42);

Obs. 1: não consta memória de cálculo elaborada
pela CGPE.

R$ 5,00 R$ 8,00 R$ 43,42 R$ 35,42 R$ 779,24 R$ 6.233,92

https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=94624&id_procedimento_atual=88899&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=7015a26408c6b0f779e13c79e4bc3653a94d68f8c1c880b44e29a987e94f65a9
https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=96660&id_procedimento_atual=88899&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=b96e3a9a2d540fcc3bb7b913d3b6cbfd6e3869c247e58e2fd5d8ad0ad29fd634


Obs. 2: a CGPE alegou que o(a) servidor(a) reside
no percurso São José da Coroa Grande-PE x
Barreiros.

23 S. R. A. dos S. Doc. SEI 0085493: servidor(a) atualizou os valores
em 17/12/2021, declarando que no percurso diário
gasta R$ 43,42.

a) Fl. 29: requerimento de auxílio-transporte
referente ao percurso de São José da Coroa Grande
(PE) a Barreiros (PE), e vice-versa, assinado em
17/12/2021;

b) Fls. 31 a 33: demonstra, como referência, os
valores do transporte coletivo para o trecho entre
São José da Coroa Grande (PE) e Ipojuca (PE),
ida e volta (R$ 21,71 x 2 = R$ 43,42);

c) Fl. 36: memória de cálculo elaborada pela
CGPE.

R$ 5,00 R$ 8,00 R$ 43,42 R$ 35,42 R$ 779,24 R$ 6.233,92

24 S. R. P Doc. SEI 0085508: servidor(a) atualizou os valores
em 14/10/2021, declarando que no percurso diário
gasta R$ 31,02.

a) Fl. 2: requerimento de auxílio-transporte
referente ao percurso de São José da Coroa Grande
(PE) a Barreiros (PE), e vice-versa, sem data de
assinatura (apesar dos documentos seguintes
fazerem menção à data de 14/10/2021);

b) Fls. 3 e 4: demonstra, como referência, os
valores do transporte coletivo para o trecho entre

R$ 5,00 R$ 8,00 R$ 31,02 R$ 23,02 R$ 506,44 R$ 4.051,52

https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=94653&id_procedimento_atual=88899&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=470698e3efd6754a1e6b300bd5099437eaf571423532490476f39c4ec51d60af
https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=94671&id_procedimento_atual=88899&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=3745149d5077eff8823383edda593e9fbe400b55d891d3122742e22a1256f67f


São José da Coroa Grande (PE) e Ipojuca (PE),
ida e volta (R$ 15,51 x 2 = R$ 31,02);

c) Fls. 24, 27 e 28: memória de cálculo elaborada
pela CGPE.

25 T. C. C. L. Doc. SEI 0085515: servidor(a) atualizou os valores
em 20/12/2021, declarando que no percurso diário
gasta R$ 55,42.

a) Fl. 31: requerimento de auxílio-transporte
referente ao percurso de São José da Coroa Grande
(PE) a Barreiros (PE), e vice-versa, assinado em
20/12/2021;

b) Fl. 32: memória de cálculo elaborada pela
CGPE.

R$ 5,00 R$ 8,00 R$ 55,42 R$ 47,42 R$ 1.043,24 R$ 8.345,92

Totais: R$ 856,22 R$ 18.836,84 R$ 150.694,72

https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=94678&id_procedimento_atual=88899&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001215&infra_hash=290cb6f7b8d77af9a196eae0f0c79e7238b537a54a68450ac8da4bdfca82b185
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