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TIPO DE AUDITORIA Avaliação de Conformidade

EXERCÍCIO 2022

MACROPROCESSO Pessoas

PROCESSO DE TRABALHO (EIXO DE ATUAÇÃO) Pagamento de Pessoal

UNIDADES AUDITADAS Diretoria de Gestão de Pessoas (DGPE);
Departamento de Gestão de Operações de Pessoal (DGOP).

 

1. Introdução

 
No decorrer do acompanhamento das demandas oriundas do Tribunal de Contas da União (TCU), em
cumprimento ao item 6 do anexo II do PAINT-2022, foram identificadas situações que requerem medidas
de saneamento pela Unidade Auditada.
Nesse contexto apresentamos o indício de irregularidade extraída do sistema e-Pessoal do TCU, que
apontou, no Grupo de Indício "Inobservância do teto constitucional para pensionistas que possuem
outro vínculo público", a situação de uma pensionista recebendo proventos acima do Teto Constitucional
vigente, dado o somatório dos proventos recebidos.
O e-Pessoal é um sistema desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) que coleta, processa e
tramita os atos de pessoal (atos de admissão, atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão) e os
indícios de irregularidades em folhas de pagamento, conforme estabelece a Instrução Normativa - TCU nº
78, de 21 de março de 2018.
Ressaltamos que as recomendações propostas por esta Auditoria Interna serão objeto de monitoramento,
cujo propósito é verificar se as medidas implementadas pela gestão foram suficientes para solucionar a
situação apontada como inadequada.

2. Constatação 

Inobservância do teto constitucional para pensionistas que possuem outro vínculo público.

2.1 Fato
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Inicialmente, é importante destacar que a Unidade de Auditoria Interna apresentou ao Gabinete da Reitoria
do IFPE um relatório gerencial sobre a situação (data base: 11/01/2022) dos indícios de
irregularidades/inconsistências disponíveis pelo sistema e-Pessoal do Tribunal de Contas da União (TCU),
destacando que promoverá ao longo do exercício de 2022 o monitoramento das medidas adotadas pela
gestão do IFPE, emitindo Notas de Auditoria para elucidar indícios de irregularidades.
Nesse sentido, verificou-se que, conforme Processo SEI nº 23295.001855/2022-89, a gestão do IFPE,
através do Departamento de Gestão de Operações de Pessoal (DGOP), efetuou a análise do indício de
irregularidade "Inobservância do teto constitucional para pensionistas que possuem outro vínculo
público", conforme síntese do extrato individualizado de indício extraído do sistema e-Pessoal do TCU:

Quadro 1 - Síntese do Extrato Individualizado de Indício
Tipo de indício CPF Unidade Pagadora Cargo

Inobservância do teto cons�tucional para pensionistas que 
possuem outro vínculo público

***.520.514-
** 

Ins�tuto Federal de de
Pernambuco

Pensionista

Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região /SJPE/TRF5 

Analista 
Judiciário

Fonte: sistema e-Pessoal do TCU (2022). Acesso em: 31/01/2022.

Diante do indício de irregularidade apontado pelo TCU, cuja síntese está disposta no Quadro 1, o
Departamento de Gestão de Operações de Pessoal (DGOP), promoveu a análise de tal situação, realizando
consulta à legislação pertinente ao tema e coleta de informações/documentos, que resultaram na
elaboração de memória de cálculo (documento SEI nº 0043991) e consequente despacho do DGOP
(documento SEI nº 0044001), que dispõe:
[...]
8. Neste contexto, procedemos à elaboração de Memória de Cálculo própria (0043991) e concluímos que é
devido o Abate-Teto de R$ 3.064,66 em relação ao mês de Novembro de 2021, o qual compreendemos ser
devido na rubrica 82282/ABATE TETO (CF ART 37) PENSION (0043992).
[...]
Dessa forma, confirmada a irregularidade apresentada pelo TCU, a unidade de Gestão de Pessoas
deverá proceder com o lançamento do abate-teto, comunicando a decisão à parte interessada. Em
seguida, de forma a efetivar o posicionamento do IFPE referente ao supracitado indício, caberá a
inclusão do Processo SEI nº 23295.001855/2022-89 junto ao módulo de indícios do TCU.
A Unidade de Auditoria Interna irá monitorar as providências adotadas e caso a situação de irregularidade
não seja sanada ou devidamente regularizada, será alvo de novos trabalhos de monitoramento e poderá ser
encaminhada para providências de outras instâncias competentes, conforme o caso.

2.2 Causa

Percepção simultânea de pensão, com remuneração de cargo efetivo, em inobservância ao teto
remuneratório.

3 Recomendações

Recomendação 01: Proceder com o lançamento do abate-teto, conforme parecer conclusivo emitido pelo
Departamento de Gestão de Operações de Pessoal (DGOP) disposto no Processo SEI nº
23295.001855/2022-89.

3.1 Prazo para atendimento

31/03/2022.
 
A equipe de auditoria estará disponível, através de e-mail ou telefone, para prestar quaisquer
esclarecimentos em relação aos registros apresentados.
Nota de Auditoria elaborada pelo auditor Alexandre José Cunha da Silva, SIAPE 1804255 e revisada pelo
auditor Fábio da Silva Pessoa, SIAPE nº 2178314.
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Documento assinado eletronicamente por David Lima Vilela, Auditor, em 06/03/2022, às 14:05,
conforme art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifpe.edu.br informando o código
verificador 0051639 e o código CRC 345621E7.


