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  NOTA TÉCNICA Nº 002/2021 
 

TIPO DE AUDITORIA Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna 

EXERCÍCIO 2021 

CAMPO DE ATUAÇÃO 
Controles da Gestão /  
Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna 

UNIDADES AUDITADAS Reitoria e demais Campi  

GESTORES RESPONSÁVEIS 
Reitor; Diretor de Gestão de Pessoas (Reitoria); Diretores-Gerais 
(Campi/EaD) e Coordenadores de Gestão de Pessoas 
(Reitoria/Campi/EaD). 

 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 Conforme Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna 
Governamental do Poder Executivo Federal, aprovado pela IN SFC nº 08, de 06 de dezembro 
de 2017, o monitoramento se caracteriza como etapa fundamental da auditoria, haja vista que 
um trabalho apenas pode ser considerado encerrado após o cumprimento das recomendações. 
Por meio do monitoramento, a Auditoria Interna verifica se as medidas implementadas pela 
Unidade Auditada estão de acordo com as recomendações emitidas e se tais medidas foram 
suficientes para solucionar a situação apontada como inadequada.  

Ainda de acordo com o supracitado Manual, a responsabilidade pelo atendimento às 
recomendações compete aos gestores das Unidades Auditadas. À Auditoria Interna cabe o 
estabelecimento, a manutenção e a supervisão do processo de monitoramento da implementação 
das recomendações. Nesse contexto, a Unidade Auditada tem a responsabilidade de zelar pelo 
cumprimento das recomendações emitidas e também de aceitar formalmente o risco 
correspondente, caso decida não as implementar. A propósito, para os casos de desatendimento 
persistente às recomendações prioritárias/relevantes, o referido Manual imputa à Auditoria 
Interna o dever de fazer o encaminhamento para providências às instâncias competentes, 
conforme o caso. 

Dito isto, em atendimento ao item nº 8 do Plano Anual de Atividades da Auditoria 
Interna (PAINT) do exercício 2021, e em razão do exposto na Ordem de Serviço de nº 2/2021, 
apresentamos os resultados do monitoramento das recomendações dispostas na Nota de 
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Auditoria nº 01/2020 - AUDI/CONSUP/IFPE, que constatou fragilidades e impropriedades 
nos pagamentos do auxílio-transporte e dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, em 
descumprimento à Instrução Normativa nº 28/2020 do Ministério da Economia, revogada pela 
Instrução Normativa nº 109/2020. 

 
 

2. RECOMENDAÇÕES MONITORADAS 
 
Foram monitoradas 6 (seis) recomendações no período de 04/01/2021 a 18/03/2021, 

sendo 5 (cinco) aplicáveis à todas as Unidades do IFPE e 1 (uma) aplicável apenas à Reitoria, 
tendo em vista seu caráter sistêmico. Assim, quanto ao detalhamento dos exames efetuados, 
está exposto no Apêndice A desta Nota Técnica (Matriz de Achados), à exceção da 
recomendação nº 6, tratada ainda neste tópico.  

 
Quadro 1 - Resultado das Recomendações Monitoradas por Unidade 

 
 

Recomendações 

Situação da Recomendação das 
Unidades Monitoradas 
(Reitoria/ Campi/ Ead)  

Observação 
Atendidas Não 

Atendidas 
Não se 
aplica 

Recomendação 01: Promover a 
suspensão imediata do auxílio-
transporte dos servidores que se 

encaixam nas diretrizes 
estabelecidas pelo art. 3º da IN nº 

28/2020, do Ministério da 
Economia, que diz: [...] 

 

0 6 12 Não foi aplicável às Unidades 
que não tiveram em suas 
amostras servidores que 

receberam auxílio-transporte, 
assim como para casos em que 
não houve saldos líquidos de 

auxílio-transporte recebidos de 
forma indevida, considerando o 

período da emissão da 
recomendação (outubro de 

2020). 

Recomendação 02: Promover a 
suspensão imediata dos adicionais 
de insalubridade e periculosidade 

dos servidores que se encaixam nas 
diretrizes estabelecidas pelo art. 5º 
da IN no 28/2020, do Ministério da 

Economia, combinado com o 
disposto nos arts. 68 da Lei 

8.112/1990 e 9º da ON no 4/2017, 
do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, 
destacados a seguir: [...] 

1 4 13 Não foi aplicável às Unidades 
que não tiveram em suas 
amostras servidores que 
receberam adicionais de 

insalubridade ou de 
periculosidade, assim como para 
casos em que não houve saldos 

líquidos desses adicionais 
recebidos de forma indevida, 

considerando o período da 
emissão da recomendação 

(outubro de 2020). 

Recomendação 03: Promover a 
suspensão imediata do auxílio-

0 6 12 Não foi aplicável às Unidades 
que não dispunham de 
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transporte dos estagiários que 
estejam afastados de suas 

atividades presenciais, em razão ao 
que define o art. 14 da IN nº 
213/2019, do Ministério da 

Economia [...]. 
 

estagiários, assim como àquelas 
que mesmo tendo estagiários 

não apresentaram valores 
positivos ou saldos líquidos de 
auxílio-transporte recebidos de 
forma indevida, considerando o 

período da emissão da 
recomendação (outubro de 

2020).  

Recomendação 04: Promover os 
devidos descontos dos servidores 

que receberam valores em 
desconformidade ao disposto nos 
arts. 3º e 5º da IN nº 28/2020, do 

Ministério da Economia, 68 da Lei 
8.112/1990 e 9º da ON nº 4/2017, 
do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão. 

0 18 0 Algumas Unidades 
encaminharam manifestações 

para além do que fora 
requisitado na Solicitação de 
Auditoria. Para esses casos, e 

diante da relevância da 
recomendação, a equipe de 

auditoria decidiu pela realização 
de exames  adicionais, em 

acréscimo à amostra inicial. 

Recomendação 05: Promover os 
devidos descontos dos estagiários 
que receberam valores de auxílio-
transporte por dia não estagiado, 

em desconformidade com o art. 14 
da Instrução Normativa nº 
213/2019, do Ministério da 

Economia. 
 

0 7 11 Não foi aplicável às Unidades 
que não dispunham de 

estagiários, assim como àquelas 
que mesmo tendo estagiários 

não apresentaram valores 
positivos ou saldos líquidos de 
auxílio-transporte recebidos de 
forma indevida, considerando o 

período da emissão da 
recomendação (outubro de 

2020). 

Recomendação 06: Promover, 
sistemicamente, a uniformidade 
dos procedimentos técnicos para 
efetuar os descontos/pagamentos 

do auxílio-transporte (estagiários e 
servidores) e dos adicionais de 
insalubridade e periculosidade. 

0 1 17 Aplicável apenas à Reitoria, 
tendo em vista seu caráter 

sistêmico. 

TOTAL 1 42 65 --- 

Fonte: elaboração própria.      
 

Para um melhor entendimento do Quadro 1, torna-se importante esclarecer que, de um 
modo geral, o número elevado de recomendações não atendidas deveu-se ao fato de não terem 
sido encaminhadas documentações comprobatórias suficientes, o que impossibilitou a análise 
por parte desta Auditoria. Ademais, no caso das recomendações em que a equipe de auditoria 
se limitou à amostra, cabe destacar a responsabilidade da Unidade - enquanto detentora da 
execução do macroprocesso - de apurar as justificativas dos servidores que não têm saldo a 
devolver e/ou promover os devidos descontos, a depender do caso, de modo a atender o exposto 
na legislação. 
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 No que tange à recomendação nº 6, as análises se limitaram às manifestações 
apresentadas pela Diretoria de Gestão de Pessoas (DGPE), tendo em vista o tratamento 
sistêmico que a referida recomendação exige, uma vez que, conforme Regimento Geral, art. 56, 
inc. IV, cabe à DGPE “normatizar processos e procedimentos relativos à área de pessoal”. Dito 
isto, apresenta-se, a seguir, as manifestações/providências implementadas pela referida 
instância: 

 
1. Por meio do Ofício Circular nº 09/2020/DGPE/IFPE, em 05 de outubro de 2020, a 

Diretoria de Gestão de Pessoas comunicou aos(às) Coordenadores(as) de Gestão de 
Pessoas e aos(às) Diretores(as) Gerais a existência de fragilidades e impropriedades nos 
pagamentos do auxílio-transporte e dos adicionais insalubridade e de periculosidade, e 
solicitou a adoção das seguintes providências: 
 

a) identificar, em planilha a ser compartilhada, os servidores e estagiários que NÃO estão 
totalmente em regime integral de trabalho remoto até o dia 13/10/2020, pois iremos 
utilizar a funcionalidade do carga batch para incluir por arquivo o código de afastamento 
de trabalho remoto no cadastro dos demais; 
b) controlar os servidores totalmente em regime integral de trabalho remoto com registro 
de outros afastamentos que impeçam a inclusão do código 387 (Férias, licença para 
capacitação, etc), para posterior inclusão assim que cessado o outro afastamento; 
c) proporcionalizar manualmente os descontos na folha de pagamento de outubro/2020 
dos servidores e estagiários em trabalho semi presencial, apurado pelo boletim de 
frequência do mês de setembro/2020 (estaremos adotando uma rotina para inclusão dos 
descontos por carga batch a partir da folha de novembro/2020); 
d) apurar, a partir de planilha extraída pelo DW a ser compartilhada, se os valores 
recebidos entre abril e setembro/2020 foram realmente devidos, e iniciar, se for o caso, 
processo de reposição ao erário dos valores indevidos nos termos da ON no 05/2013 (em 
anexo). 

 
2. Ainda por meio do Ofício Circular nº 09/2020/DGPE/IFPE, de 05 de outubro de 2020, 

a DGPE compartilhou as rubricas objeto das providências elencadas no item anterior, 
nos termos da Instrução Normativa nº 28/2020/ME, de 25 de março de 2020, e a rotina 
para formalização dos possíveis processos de reposição ao erário, nos termos da 
Orientação Normativa nº 05/2013/SGP/MP, de 21 de fevereiro de 2013; também 
solicitou encaminhar e-mail para pagamento-dgpe@googlegroups.com, em até 30 dias, 
com a relação dos servidores e valores que serão objeto de processo de reposição ao 
erário, e, por último, destacou que informará, em momento posterior, o procedimento 
para acompanhamento da conclusão desses processos. 

 
3. Através do Ofício nº 58/2020/DGPE/IFPE, em 30 de outubro de 2020, a DGPE 

informou aos(às) Chefes das Unidades organizacionais do IFPE, com cópia às Unidades 
de Gestão de Pessoas, o seguinte: 

 
1. [...], a partir da folha de pagamento de novembro/2020, será adotada uma nova rotina 
para viabilizar o cumprimento da IN nº 28/2020/ME que trata de pagamento de adicionais 
e auxílio transporte para servidor/a e estagiário/a em trabalho remoto. 
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2. As unidades de Gestão de Pessoas dos campi e Reitoria divulgarão mensalmente um 
link de acesso ao formulário para cadastramento pelas chefias do histórico do mês anterior 
de trabalho remoto e/ou presencial dos servidores e estagiários. 
3. Considerando o cronograma da folha de novembro e a necessidade de tratar as 
informações, os senhores e senhoras terão até o dia 05/11/2020 às 15h para cadastrar 
através do formulário constante no link https://forms.gle/o5skzhTHSBNTTPbv5 o 
histórico de trabalho remoto e/ou presencial da sua equipe durante o mês de Outubro/2020
. 
4. Ressaltamos que, neste primeiro mês, o cadastro de que trata o item 3 limita-se aos 
membros da equipe que fazem jus a adicionais e/ou auxílio transporte por ter trabalhado 
presencialmente durante parte ou todo o mês de Outubro/2020.   

 

4. Mediante Ofício Circular nº 12/2020/DGPE/IFPE, em 16 de novembro de 2020, a 
DGPE solicitou aos(às) Coordenadores(as) de Gestão de Pessoas a adoção das seguintes 
providências complementares para atendimento à Nota de Auditoria 
AUDI/CONSUP/IFPE nº 001/2020: 

 
[...] 
a) os afastamentos COVID (códigos 0387 e 0388) cadastrados anteriormente com tempo 
fim indeterminado deverão ser encerrados com data fim de, no máximo, 31/12/2020; 
b) servidores que tenham tido descontos indevidos nas rubricas indenizatórias, o cadastro 
do afastamento deve ser encerrado em 30/11/2020 e o valor devido ser pago/amortizado 
na folha de dezembro/2020; e 
c) a apuração de possível devolução ao erário de rubricas recebidas indevidamente 
deve observar a data de 16/03/2020 para início de apuração das rubricas de auxílio 
transporte, e 26/03/2020 para início de apuração dos adicionais, devendo observar o 
rito previsto na ON nº 05/2013. 
2. Conforme definido em reunião, todos os procedimentos citados visam uniformizar o 
tratamento das ocorrências em todo o IFPE de forma a tratar no mês atual as ocorrências 
do mês anterior nos termos do art. 8º do Decreto nº 1.590/95. 
3. Por fim, ressaltamos a importância de orientar continuamente as chefias sobre a correta 
utilização do formulário Google, pois utilizaremos esta ferramenta para implementar 
gradativamente o Boletim de Frequência em meio virtual. (grifo nosso) 

 

5. Por meio do Ofício nº 62/2020/DGPE/IFPE, de 20 de novembro de 2020, a DGPE 
apresentou resposta à Solicitação de Auditoria 022-01/2020, com as seguintes 
informações: 

 
Em atenção às solicitações constantes da SA 22-01/2020 encaminhada à Diretoria de 
Gestão de Pessoas (DGPE), em referência aos indicativos da Nota de Auditoria nº 
001/2020, informamos que as diligências estão sendo dadas junto às Unidades de Gestão 
de Pessoas dos campi e Reitoria, conforme Ofício Circular 09 e 12 de 2020/DGPE/IFPE, 
em epígrafe. 
 
No que tange aos esclarecimentos e documentos requeridos por esta Auditoria Interna, 
seguem as contribuições: 
 
1. A planilha com os valores pagos e não descontados a título de Auxílio transporte e 
Adicionais Ocupacionais extraída do DW-SIAPE segue em epígrafe (Anexo A). 
Conforme alínea d) do item 1) do Ofício Circular 09/2020/DGPE/IFPE e alínea c) do item 
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1) do Ofício Circular 12/2020/DGPE/IFPE, as Unidades de Gestão de Pessoas dos campi 
e Reitoria estão em fase de análise dos pagamentos ocorridos, verificando a situação 
individual de cada servidor e de possível indício de pagamento irregular. Neste 
diapasão, ainda não se pode ratificar a listagem dos servidores que repuseram ao erário 
valores pagos individualmente, considerando que os ditames da Orientação Normativa 05 
de 2013 – SGP/MPOG exige instauração prévia de processo administrativo, 
elaboração prévia de Nota Técnica e prazo de manifestação e de recurso do servidor 
interessado, ensejando um período maior para apresentação das reposições ao 
erário processadas. 
 
2. Em relação às recomendações 01 a 06, informamos que o tratamento desde outubro de 
2020 vem ocorrendo de forma sistêmica, ou seja, mediante lançamento de afastamento 
de trabalho remoto (código 0387) no SIGEPE em massa, na modalidade carga batch. Na 
medida em que os afastamentos são cadastrados, ocorre imediato processamento do 
desconto na folha de pagamento para as rubricas de auxílio transporte e adicionais 
ocupacionais (Insalubridade e Periculosidade), à exceção dos servidores em regime 
presencial ou semipresencial com rendimentos descontáveis por trabalho remoto, os quais 
têm sido feito tratamento manual (desconto proporcional) em folha de pagamento pelas 
unidades de gestão de pessoas, conforme orientações do Ofício 58/2020/DGPE/IFPE e 
planilha com resultados do controle de trabalho remoto (Anexo B). 
 
3. Na intenção de ratificar o previsto no item 2) deste Ofício, solicitamos a dilação do 
prazo de envio dos subsídios do comparativo do quantitativo de servidores com 
ocorrência de afastamento para trabalho remoto de Setembro a Novembro de 2020, uma 
vez que os dados do mês de Novembro de 2020 só estarão disponíveis no início do mês 
subsequente, motivo pelo qual requeremos até 11/12/2020 para o devido envio de 
Planilha. 
 
4. Por fim, consoante ao que foi apontado no item 1) do Ofício-Circular 
12/2020/DGPE/IFPE, a fim de que o lançamento do afastamento de trabalho remoto em 
massa (via carga batch) esteja mais aperfeiçoado e fidedigno à realidade da folha de 
pagamento dos servidores, a partir de Janeiro de 2021 a lógica dar-se-á pela inclusão de 
ocorrência no mês atual em relação à frequência do servidor mês anterior, conforme art. 
8º do Decreto 1.590/1995. Os resultados da nova logística serão prontamente 
apresentados à Auditoria Interna na medida em que forem sendo disponibilizados.   

 

 
Em resumo, a DGPE - com o intuito de uniformizar os procedimentos técnicos no 

âmbito de todo o IFPE - informou as seguintes medidas quanto aos descontos/pagamentos de 
auxílio-transporte e dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, conforme o caso: 
 

1. Servidores/estagiários que estão totalmente em regime integral de trabalho remoto: 
Promover lançamento de afastamento de trabalho remoto no SIGEPE (código 0387), na 
modalidade carga batch (a partir da folha de novembro de 2020), ocorrendo imediato 
processamento do desconto na folha de pagamento para as rubricas de auxílio transporte 
e adicionais ocupacionais (Insalubridade e Periculosidade); 

2. Servidores/estagiários em trabalho semi presencial: Proporcionalizar manualmente os 
descontos na folha de pagamento de outubro de 2020, apurado pelo boletim de 
frequência do mês de setembro de 2020; 
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3. Servidores/estagiários que receberam entre abril e setembro de 2020: Apurar se os 
valores recebidos foram realmente devidos, e iniciar, se for o caso, processo de 
reposição ao erário dos valores indevidos nos termos da ON nº 05/2013; 

4. Divulgar, mensalmente (a partir de novembro/2020), através das Coordenações de 
Gestão de Pessoas dos Campi e Reitoria, link de acesso ao formulário Google para 
cadastramento pelas chefias imediatas do histórico do mês anterior de trabalho remoto 
e/ou presencial dos servidores e estagiários, promovendo orientações quanto à correta 
utilização deste formulário; 

5. Encerrar, até 31/12/2020, os afastamentos COVID (códigos 0387 e 0388) cadastrados 
anteriormente com tempo fim indeterminado; 

6. Encerrar, em 30/11/2020, o cadastro do afastamento dos servidores que tenham tido 
descontos indevidos nas rubricas indenizatórias e pagar/amortizar o valor devido na 
folha de dezembro/2020;  

7. Considerar, nos casos de possível devolução ao erário de rubricas recebidas 
indevidamente, a data de 16/03/2020 para início de apuração das rubricas de auxílio 
transporte e 26/03/2020 para início de apuração dos adicionais; 

8. Uniformizar o tratamento das ocorrências (a partir de janeiro/2021), de forma a tratar 
no mês atual as ocorrências do mês anterior, nos termos do art. 8º do Decreto nº 
1.590/95. 
 
Destarte, tendo em vista o que foi apresentado pela DGPE, esta Auditoria Interna 

promoveu as seguintes análises: 
  

● Verificaram-se fragilidades nos procedimentos relacionados aos cálculos dos 
pagamentos e descontos atinentes aos valores de auxílio-transporte e dos adicionais 
de insalubridade e de periculosidade (vide Apêndice A, “Matriz de Achados”). A 
título de exemplo (não taxativo), os campi Barreiros e Pesqueira não levaram em 
consideração os dias proporcionais de interrupção do trabalho presencial em março 
de 2020 para o cálculo dos descontos, em desatenção ao exposto pela DGPE, no 
Ofício Circular nº 12/2020, de 16/11/2020. Outro exemplo (também não exaustivo) 
diz respeito ao período adotado para a realização do pagamento, pois, enquanto 
alguns pagam de maneira indenizatória, isto é, no mês seguinte ao trabalhado, outros 
realizam tal procedimento de forma antecipada; o pagamento é registrado na folha 
do mês trabalhado. Todavia, para esses casos, convém lembrar o que diz o Manual 
de Procedimentos - Concessão de Auxílios e Benefícios (2017), disponível na seção 
de Manuais do Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEPE):   

 
[...] 
5.1.1.2 O pagamento do Auxílio Transporte deve ser efetuado no mês anterior ao da 
utilização de transporte coletivo, salvo nas seguintes hipóteses, quando se farão no 
mês subsequente:  
a) Início do efetivo desempenho das atribuições de cargo ou emprego, ou reinício de 
exercício decorrente de encerramento de licenças ou afastamentos legais;  
b) Alteração na tarifa do transporte coletivo, endereço residencial, percurso ou meio  
b) Alteração na tarifa do transporte coletivo, endereço residencial, percurso ou meio 
de transporte utilizado, em relação à sua complementação.  
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● Quanto à providência apresentada no item 3, a título de conhecimento, importa 
reproduzir o que dispõe o Ministério da Economia na Nota Técnica SEI nº 
58991/2020/ME:  

 
[...] 
12. Cabe salientar que ao observar que as garantias legais foram cumpridas, compete 
à Administração, independentemente do consentimento do servidor ou de autorização 
judicial, promover a recomposição do erário, conforme desconto em percentual que 
se afigure razoável, nos termos das normas de regência. 
[...] 
14. Posto isso, considerando-se o teor da Nota SEI no 
114/2020/CGP/GABIN/PGACPNP/PGFN-ME, baseada no Parecer no 
00069/2020/DECOR/CGU/AGU, aprovado pelo Advogado-Geral da União, este 
Órgão Central delibera sobre a possibilidade de a Administração Pública Federal, 
descontar na folha de pagamento do servidor, o que for devido a título de reposição 
ao erário, respeitado o devido processo legal, que garanta o contraditório e a ampla 
defesa, acerca do reconhecimento do débito. 

 
● Quanto ao link de acesso ao formulário Google para cadastramento pelas chefias 

imediatas do histórico do mês anterior de trabalho remoto e/ou presencial dos servidores 
e estagiários, verificou-se que, em função do Ofício nº 62/2020/DGPE/IFPE, de 20 de 
novembro de 2020, “ANEXO B - Controle - Trabalho Remoto Covid - Para os campi”, 
nem todas as Unidades preencheram tal formulário, ou ainda, repassaram informações 
incompletas, o que demonstra que o mecanismo adotado pela DGPE não está sendo 
utilizado da maneira devida por todo o IFPE. Além disso, em que pese a relevância do 
instrumento, mostra-se insuficiente para servir de base aos pagamentos de auxílio-
transporte e/ou adicionais, considerando o risco da apresentação de informações não 
condizentes com a realidade. Para esses casos, constituiria uma boa praxe administrativa 
anexar ao supracitado formulário alguma evidência (o relatório de frequência extraído 
do SUAP, por exemplo), de modo a validar as informações encaminhadas;  

● Embora a DGPE tenha descrito que informaria em momento posterior o procedimento 
para o acompanhamento da conclusão dos processos de reposição ao erário, bem como 
os resultados da aplicação da nova logística (inclusão de ocorrência no mês atual em 
relação à frequência do servidor mês anterior, conforme art. 8º do Decreto 1.590/1995), 
ainda não foram disponibilizadas as respectivas evidências. 

 
Por tudo o que foi exposto, conclui-se que a recomendação nº 6 permanece pendente de 

atendimento, pois, apesar da adoção de controles internos adequados pela DGPE, estes se 
mostraram insuficientes para afastar os riscos relacionados ao pagamento indevido de auxílio-
transporte e dos adicionais de insalubridade e de periculosidade. 
  
 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 Este trabalho foi realizado com o objetivo de acompanhar o atendimento das 
recomendações dispostas na Nota de Auditoria nº 01/2020, consoante o disposto no item nº 8 
do PAINT do exercício 2021, combinado com o exposto na Ordem de Serviço de nº 2/2021.  
 Nesse sentido, faz-se necessário destacar que, apesar do propósito da Auditoria Interna 
de assessoramento à gestão, com vistas ao aprimoramento do trabalho da organização, muitas 
informações deixaram de ser apresentadas pelas Unidades que compõem o IFPE, a exemplo do 
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campus Igarassu, que não apresentou resposta à Solicitação de Auditoria nº 022-02/2020, e os 
campi Belo Jardim, Garanhuns e Recife, que disponibilizaram informações/documentos de 
maneira incompleta.  
  Assim, em função dessa lacuna, a própria Administração foi prejudicada, ao passo que 
tornou-se impossível para esta Auditoria Interna analisar, por completo, os procedimentos 
previstos para a ação. Para esses casos, sugere-se o encaminhamento à DGPE, na condição de 
instância sistêmica da área de gestão de pessoas do IFPE, para que esta atue no sentido de sanear 
tais ausências. Posteriormente, persistindo a falta de informações/documentos, que seja dado o 
conhecimento à Assessoria de Processos Correcionais do IFPE, para as devidas apurações. 
 Ademais, tendo em vista as fragilidades identificadas nos cálculos de 
pagamentos/descontos do auxílio-transporte e dos adicionais de insalubridade e de 
periculosidade, conforme análises das manifestações encaminhadas pelas Unidades (Apêndice 
A), destaca-se a importância de se estabelecer uma segunda linha de defesa (uma comissão, por 
exemplo), para atuar na atividade de revisão dos dados da folha de pagamento. Deste modo, de 
acordo Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder 
Executivo Federal (2017): 
 

11. As instâncias de segunda linha de defesa estão situadas ao nível da gestão e 
objetivam assegurar que as atividades realizadas pela primeira linha sejam 
desenvolvidas e executadas de forma apropriada. 
12. Essas instâncias são destinadas a apoiar o desenvolvimento dos controles internos 
da gestão e realizar atividades de supervisão e de monitoramento das atividades 
desenvolvidas no âmbito da primeira linha de defesa, que incluem gerenciamento de 
riscos, conformidade, verificação de qualidade, controle financeiro, orientação e 
treinamento. 

  
 Em acréscimo, convém ressaltar a necessidade de observar, na formação da referida 2ª 
linha de defesa, a devida segregação de funções, consoante o disposto no Acórdão nº 
11.850/2018 - TCU - 1ª Câmara, que identificou, na unidade do SENAC/AC: “1.7.1.4. ausência 
de segregação de funções entre a atividade de cadastro e revisão dos dados da folha de 
pagamento da entidade”. Nesse diapasão, também cabe trazer à tona, em caráter preventivo-
pedagógico, o disposto no Relatório de Auditoria nº 201305860, elaborado pela CGU, que 
identificou, no Instituto Federal do Ceará (IFCE), fragilidades nos controles internos relativos 
à área de gestão de pessoas, em específico, no que tange à inexistência de segregação de funções 
(o mesmo servidor recebe a documentação, faz a verificação e implanta na folha de pagamento 
os benefícios solicitados), ausência de supervisão/revisão de implantação de direitos, vantagens 
e acertos financeiros na ficha financeira, carência de pessoal, entre outros. 
 Por derradeiro, diante das informações apresentadas no presente trabalho, espera-se que 
as análises desta Auditoria Interna ofereçam orientações para o aperfeiçoamento das práticas 
administrativas no âmbito da gestão de pessoas do IFPE, sobretudo no que diz respeito às 
concessões do auxílio-transporte e dos adicionais de insalubridade e periculosidade. Em função 
disso, sugere-se o encaminhamento da presente Nota Técnica ao Reitor, na condição de 
Presidente do Conselho Superior do IFPE, à Diretoria de Gestão de Pessoas (DGPE) e aos 
Campi/EaD, para conhecimento e adoção das medidas cabíveis.  
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