
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
CONSELHO SUPERIOR

AUDITORIA INTERNA GERAL
Avenida Professor Luiz Freire, nº 500 – Cidade Universitária – Recife – CEP: 50.540-740

(81) 2125-1647 – audi@reitoria.ifpe.edu.br

 

 

NOTA TÉCNICA Nº 004/2022

 

TIPO DE AUDITORIA Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna
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Superior (CONSUP)

- Emmanuel de Freitas Junior - Diretor de Gestão de Pessoas

1. INTRODUÇÃO

Conforme Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder
Executivo Federal, aprovado pela Instrução Normativa (IN) da Secretaria Federal de Controle (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. Adicionalmente,
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.



Diante do exposto e, em cumprimento ao item nº 4 do anexo II do Plano Anual de Atividades da Auditoria
Interna (PAINT) do exercício 2022, apresentamos os resultados do monitoramento das recomendações
dispostas na Nota de Auditoria nº 001/2020 - 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.

O presente documento contempla, sob o aspecto gerencial e integrado, o quantitativo das recomendações
monitoradas, bem como a Matriz de Achados (APÊNDICE A) com o detalhamento dos exames efetuados.

 

2. RECOMENDAÇÕES MONITORADAS

Para promover o monitoramento das recomendações, adotou-se como elemento comprobatório as
informações disponibilizadas pela Diretoria de Gestão de Pessoas do IFPE, através do processo eletrônico
nº 23294.000201/2022-30, bem como as informações disponibilizadas no decorrer do exercício de 2021 e
consolidadas na Nota Técnica nº 002/2021 AUDI/CONSUP/IFPE, que, na ocasião, tratou exatamente do
monitoramento das 6 (seis) recomendações dispostas na supracitada Nota de Auditoria. Assim,
apresentamos o resultado das recomendações monitoradas:

 

Quadro 1 - Resultado das Recomendações Monitoradas

Recomendação
Situação da

Recomendação
(ESTADO)

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: [...]

Atendida.

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: [...]

Atendida.

Recomendação 03: Promover a suspensão imediata do auxílio- 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 [...].

Atendida.

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.

Parcialmente
Atendida.

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.

Parcialmente
Atendida.



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.

Atendida.

Fonte: elaboração própria.

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho foi realizado com o objetivo de acompanhar o atendimento das recomendações dispostas na
Nota de Auditoria nº 001/2020 AUDI/CONSUP/IFPE, consoante o disposto no item nº 4 do anexo II do
PAINT do exercício 2022.

Através do Ofício nº 04/2022/DGPE/IFPE, em 12 de janeiro de 2022 (Processo eletrônico nº
23294.000201/2022-30), a Diretoria de Gestão de Pessoas do IFPE apresentou documentos e informações,
bem como uma listagem analítica das reposições ao Erário (vide APÊNDICE A).

Dessa forma, considerando a instituição do Sistema Eletrônico de Informações no IFPE, conforme Portaria
nº 1.260, de 28 de dezembro de 2021-GR/IFPE, no qual estabelece como o sistema oficial de gestão de
processos e documentos eletrônicos do IFPE e, visando contribuir no monitoramento das recomendações
04 e 05 dispostas no Quadro 1 desta Nota Técnica, a Unidade de Auditoria Interna orienta que todos os
processos relativos à reposição ao erário oriundos da Nota de Auditoria 001/2020 de 01/10/2020 e
solicitações de auditoria correlatas, sejam capturados para o SEI na forma estabelecida pela Portaria
supracitada.

Importa destacar que continua a cargo da Unidade de Gestão de Pessoas do IFPE o tratamento sistêmico
que as referidas recomendações exigem, uma vez que, conforme Regimento Geral, art. 56, inc. IV, cabe à
DGPE “normatizar processos e procedimentos relativos à área de pessoal”.

Além disso, tendo em vista as fragilidades identificadas nos processos de pagamentos/descontos do
auxílio-transporte e dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, destaca- se a importância de se
estabelecer uma segunda linha de defesa, 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.

[...]

Outro ponto importante de destaque, em complemento às informações consignadas na Nota de Auditoria
nº 001/2020 AUDI/CONSUP/IFPE, corresponde à necessidade de observar 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”.

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 especial, no que tange à ausência de
supervisão/revisão de implantação de direitos, vantagens e acertos financeiros na ficha financeira dos



servidores.

 

Nota Técnica elaborada pelo auditor David Lima Vilela e revisada pelo auditor Alexandre José Cunha da
Silva, SIAPE nº 1804255.

Encaminhe-se ao Reitor do IFPE, na condição de Presidente do Conselho Superior e à Diretoria de Gestão
de Pessoas.

 

Documento assinado eletronicamente por David Lima Vilela, Auditor, em 14/02/2022, às 17:55,
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 0032355 e o código CRC D6831EA9.
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APÊNDICE A - Matriz de Achados da Nota Técnica nº 004/2022
Quadro 1 - Matriz de Achados (Monitoramento) IFPE

 

Unidade: IFPE - DGPE

Sumário da ação: Acompanhar as providências implementadas pela Administração do IFPE no que tange ao saneamento da 
constatação registrada na Nota de Auditoria nº 001/2020, qual seja: “Fragilidades e impropriedades nos pagamentos do auxílio-
transporte e dos adicionais insalubridade e de periculosidade, em descumprimento à Instrução Normativa nº 28/2020 do 
Ministério da Economia.
Obs.: No dia 03/11/2020, a IN no 28/2020 foi revogada pela IN nº 109/2020 do Ministério da Economia, no entanto permaneceu 
sendo vedado o pagamento do auxílio-transporte e dos adicionais de insalubridade e de periculosidade aos servidores e 
empregados públicos que executam suas atividades remotamente ou que estejam afastados de suas atividades presenciais pela 
aplicação do disposto na Instrução Normativa nº 109/2020.

Recomendação
Providências Implementadas
(Manifestação da Unidade)

Análise da Auditoria

Situação da 
Recomendação 
(Resultado da 

análise)

Recomendação 001: 
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: [...]

Recomendação 002: - 

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, 

Em relação às recomendações 001, 002, 

003 e 006 da Nota de Auditoria nº 

001/2020 AUDI/CONSUP/IFPE, 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 de 

providências de forma sistêmica.

Dessa forma, a Diretoria de Gestão de 

Pessoas apresentou informações acerca 

das medidas adotadas, desde outubro de 

2020, conforme os seguintes ofícios:

    

Diante de todas as ações tomadas pela 
Diretoria de Gestão de Pessoas ao
longo dos exercícios de 2020 e 2021, e 
pelas evidências apresentadas, foi 
possível verificar que a gestão do 
Instituto promoveu esforços em atender 
as recomendações 001, 002, 003 e 006 
da Nota de Auditoria nº 001/2020 
AUDI/CONSUP/IFPE, orientando e 
suspendendo o pagamento indevido 
dos auxílio-transporte, adicionais de 
insalubridade e periculosidade.
 
Importa destacar que continua a cargo 
da Unidade de Gestão de Pessoas do 
IFPE o tratamento sistêmico que as 
referidas recomendações exigem, uma 
vez que, conforme Regimento Geral, 
art. 56, inc. IV, cabe à DGPE 
“normatizar processos e procedimentos 
relativos à área de pessoal”.
 

Atendida
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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: [...]

Recomendação 003: 
Promover a suspensão 

imediata do auxílio-

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 [...].
 

Recomendação 006: 

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.

Ofício Circular nº 
09/2020/DGPE/IFPE, em 05 de 
outubro de 2020;

    

    
Ofício nº 58/2020/DGPE/IFPE, 
em 30 de outubro de 2020;

    

    
Ofício Circular nº 
12/2020/DGPE/IFPE, em 16 de 
novembro de 2020; e

    

    
Ofício nº 62/2020/DGPE/IFPE, 
de 20 de novembro de 2020.

    

Em resumo, a DGPE - com o intuito de 

uniformizar os procedimentos técnicos 

no âmbito de todo o IFPE - informou as 

seguintes medidas quanto à suspensão e 

os descontos/pagamentos de auxílio-

transporte e dos adicionais de 

insalubridade e de periculosidade, 

conforme abaixo:
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 

Salientamos que o teor das 
recomendações continuam passíveis de 
novos trabalhos de auditoria. Dessa 
forma, alertamos o risco para o não 
estabelecimento de mecanismos de 
controle, buscando minimizar a 
ocorrência de fragilidades no processo 
de pagamento do auxílio-transporte, 
adicionais de insalubridade e 
periculosidade.
 
Ante todo o exposto, consideramos as 
recomendações 001, 002, 003 e 006 
“atendidas”, e destacamos que os 
casos específicos, porventura ainda 
existentes, deverão ser tratados de 
forma individualizada, gerando 
recomendações para cada servidor que 
não teve sua situação regularizada. 
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os descontos na folha de 
pagamento de outubro de 2020, 
apurado pelo boletim de 
frequência do mês de setembro 
de 2020;

    
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. 
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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; e

    
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.

    

Por fim, a Diretoria de Gestão de 

Pessoas do IFPE, através do Ofício nº 

04/2022/DGPE/IFPE, em 12 de janeiro 

de 2022 (Processo eletrônico nº 

23294.000201/2022-30), apresentou 

diversos documentos e informações, 

bem como uma listagem analítica das 

reposições ao Erário em 2020 e 2021, 

em decorrência do atendimento da Nota 

de Auditoria 001/2020 de 01/10/2020, e 

das solicitações de monitoramento 

(Solicitação de Auditoria nº 022-

02/2020 de 16/12/2020 e Solicitação de 

Auditoria nº 004-10/2021 de 

29/11/2021).

O diagnóstico e a verificação por 

Campus/Reitoria, apresentou a 

consolidação de Reposição ao Erário no 

valor total de R$ 202.817,01 (duzentos e 

dois mil oitocentos e dezessete reais e 

um centavo).

Recomendação 004: 
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 

A Diretoria de Gestão de Pessoas do 

IFPE, através do Ofício nº 

04/2022/DGPE/IFPE, em 12 de janeiro 

de 2022 (Processo eletrônico nº 

23294.000201/2022-30), apresentou 

diversos documentos e informações, 

bem como uma listagem analítica das 

Diante de todas as ações tomadas pela 
Diretoria de Gestão de Pessoas ao
longo dos exercícios de 2020 e 2021, e 
pelas evidências apresentadas, foi 
possível verificar que a gestão do 
Instituto promoveu esforços em atender 
as recomendações 004 e 005 da Nota 
de Auditoria nº 001/2020 
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8.112/1990 e 9º da ON nº 
4/2017, do Ministério do 
Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão.
 
Recomendação 005: 
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.

reposições ao Erário em 2020 e 2021, 

em decorrência do atendimento da Nota 

de Auditoria 001/2020 de 01/10/2020, e 

das solicitações de monitoramento 

(Solicitação de Auditoria nº 022-

02/2020 de 16/12/2020 e Solicitação de 

Auditoria nº 004-10/2021 de 

29/11/2021).
 
Em complementação ao Ofício 
04/2022/DGPE/IFPE, a Unidade de 
Gestão de Pessoas do IFPE encaminhou 
o detalhamento do exposto no Ofício 
retromencionado, ou seja, a listagem 
analítica de reposições ao Erário em 
2020 e 2021, em decorrência da Nota de 
Auditoria 001/2020, informando:
 

[...]
 

2. Após o diagnóstico e a 
verificação por 
campus/Reitoria, apresenta-se a 
consolidação total dos valores, 
conforme Anexo (0021100), 
referenciando o Objeto, o 
Método de Reposição ao 
Erário, o Valor e o Exercício 
Financeiro em que foi resposto, 
totalizando R$ 202.817,01 
(duzentos e dois mil oitocentos 
e dezessete reais e um centavo) 
de restituição ao erário de 
Adicionais Ocupacionais e 
Auxílio Transporte de 
servidores e estagiários nos 
exercícios de 2020/2021. 

 
3. Por oportuno, consolidamos 
os valores em tabela unificada, 
conforme Anexo (0021120), 
demonstrando o valor total de 
forma sintética, os quais 
demonstramos igualmente no 
gráfico abaixo. Deste total de 
R$ 202.817,01, R$ 356,54 foi 
restituído ao Erário por meio de 
Guia de Recolhimento da 
União (GRU); enquanto o R$ 
202.460,47 foi reposto em 
folha de pagamento, nas 
rubricas de Reposição ao 

AUDI/CONSUP/IFPE, orientando e 
promovendo/acompanhando os 
descontos dos servidores que 
receberam valores em 
desconformidade ao disposto nos arts. 
3º e 5º da IN nº 28/2020 e art. 14 da 
Instrução Normativa nº 213/2019.
 
Destacamos, conforme informações 
disponibilizadas através do Ofício nº 
04/2022/DGPE/IFPE, em 12 de janeiro 
de 2022 (Processo eletrônico nº 
23294.000201/2022-30), que o 
Instituto realizou a abertura de 334 
(trezentos e trinta e quatro) processos 
de restituição ao Erário, com 
pendências para as seguintes situações:
 

    
Campus Recife: há um total 
de 32 (trinta e dois) processos 
administrativos em trâmite, os 
quais se encontram em status 
de análise do/a servidor/a e/ou 
em análise da boa-fé pela 
Diretoria de Gestão de 
Pessoas. Planeja-se 
consolidação das informações 
durante o exercício de 2022, 
com ou sem reposição ao 
erário, porquanto sejam 
situações com realidades 
diversas;

    
 

    
Campus Jaboatão: informou 
não ter havido recebimento 
irregular de 
Auxílio/Adicionais em 2020, 
motivo pelo qual não há 
qualquer valor a ser 
apresentado;

    
 

    
Campus Cabo: iniciou os 
procedimentos relativos à 
reposição ao erário 
antes/durante a superveniência 
da Nota da Auditoria de 
outubro de 2020, motivo pelo 
qual as reposições tenham 
ocorrido diretamente em folha 
de pagamento sem protocolo 

 
Parcialmente 
atendidas
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Erário (145 ; 82954) - em sua 
maioria.

 
[...]

 

processual específico (§2º do 
art. 46 da Lei 8.112 de 1990);

    
 

    
Campus Olinda e Igarassu: 
informaram ter protocolado os 
processos administrativos, 
mas que permanecem em 
status de análise/instrução, 
motivo pelo qual não constam 
valores restituídos ao erário 
em 2020/2021. Planeja-se 
consolidação das informações 
durante o exercício de 2022, 
com ou sem reposição ao 
erário, porquanto sejam 
situações com realidades 
diversas;

    
 

    
Campus Ipojuca, Vitória, 
Belo Jardim: não 
conseguiram consolidar as 
informações de forma 
completa em relação à 
demanda da SA 022-02/2020 
no diagnóstico de 2021, por 
motivos diversos relacionados 
à realidade dos campi; motivo 
pelo qual não constam valores 
restituídos ao erário em 
2020/2021. Planeja-se 
consolidação das informações 
durante o exercício de 2022, 
com ou sem reposição ao 
erário, porquanto sejam 
situações com realidades 
diversas.

    
 
Salientamos que o teor das 
recomendações continuam passíveis de 
novos trabalhos de auditoria. Dessa 
forma, alertamos o risco para o não 
estabelecimento de mecanismos de 
controle, buscando minimizar a 
ocorrência de fragilidades no processo 
de pagamento do auxílio-transporte, 
adicionais de insalubridade e 
periculosidade.
 
Ademais, ressaltamos que o gestor 
assume o risco de não proceder com a 
implementação efetiva das 
recomendações.
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Ante todo o exposto, consideramos as 
recomendações 004 e 005 da Nota de 
Auditoria nº 001/2020 
AUDI/CONSUP/IFPE “parcialmente 
atendidas”, e destacamos que os casos 
específicos, porventura ainda 
existentes, deverão ser tratados de 
forma individualizada, gerando 
recomendações para cada servidor(a) 
que não teve sua situação regularizada.

Documento assinado eletronicamente por David Lima Vilela, Auditor, em 14/02/2022, às 18:01,
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 0032414 e o código CRC E6AB7586.


