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Senhor   José   Carlos   de   Sá   Júnior,  
 
1.   Introdução  
 

A  Nota  de  Auditoria  tem  como  um  de  seus  objetivos  a identificação  de  providência  a                
ser  adotada  imediatamente  pela  Unidade  Auditada.  Assim,  tendo  em  vista  esta  definição,             
serão  apresentados,  nas  próximas  seções/subseções,  os  registros  elaborados  pela  equipe  de            
auditoria  que  justificam  a  necessidade  de  celeridade  da  ação  e,  portanto,  a  adoção  deste               
instrumento  de  comunicação,  bem  como  as  recomendações  e  os  prazos  estabelecidos  para  o              
atendimento   destas.  
 
2.   Constatação   
 
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.  
 
2.1   Fato  
 

No  pleno  exercício  do  controle  social,  foram  apresentadas  informações  à  Auditoria            
Interna  do  IFPE,  em  setembro  de  2020,  acerca  de possíveis  irregularidades  no  pagamento  de               
auxílio  transporte  e  de  adicionais  de  insalubridade  e  de  periculosidade,  em  que  pese  a               



Instrução  Normativa  nº  28,  de  25  de  março  de  2020  do  Ministério  da  Economia  orientar  pela                 
vedação  do  pagamento  desses  auxílios  e  adicionais  para  os  servidores  que  executam  suas              
atividades  remotamente  ou  que  estejam  afastados  de  suas  atividades  presenciais.  A  seguir,  o              
texto   da   referida   IN   que   discorre   a   respeito   de   tal   vedação,   nos   mesmos   termos:  

 
Auxílio-transporte  
Art.  3º  Fica  vedado  o  pagamento  do  auxílio-transporte  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  19,             
de   2020.  
 
Adicional   noturno  
Art.  4º  Fica  vedado  o  pagamento  de  adicional  noturno  de  que  trata  o  art.  75  da  Lei                  
nº  8.112,  de  1990,  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   19,   de   2020.  
 
Adicionais   ocupacionais  
Art.  5º  Fica  vedado  o  pagamento  de  adicionais  ocupacionais  de  insalubridade,            
periculosidade,  irradiação  ionizante  e  gratificação  por  atividades  com  Raios  X  ou            
substâncias  radioativas  para  os  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   19,   de   2020.  

 
Ante  o  exposto,  convém  lembrar  o  e-mail  encaminhado  pela  Assessoria  de            

Comunicação/Imprensa  do  IFPE  ( acontece@reitoria.ifpe.edu.br ),  de  14/05/2020,  que        
apresentou  informações  a  todos  os  servidores  sobre  o  recebimento  de  auxílios  e  adicionais              
durante  o  período  de  trabalho  remoto,  de  onde  se  reproduz  o  seguinte  destaque:  “[...]               
proceder  com  a  suspensão  momentânea  do  auxílio-transporte,  do  adicional  noturno  e  dos             
adicionais  ocupacionais  dos  servidores  que  se  encaixam  nas  diretrizes  estabelecidas  pela  IN             
28.”   Além   disso,   foram   encaminhados,   no   mesmo   e-mail,   os   seguintes   arquivos:   

 
● INSTRUÇÃO  NORMATIVA  No  28,  DE  25  DE  MARÇO  DE  2020  -            

INSTRUÇÃO  NORMATIVA  No  28,  DE  25  DE  MARÇO  DE  2020  -  DOU  -              
Imprensa   Nacional.pdf;  

● Parecer   38-2020-DECOR-CGU-AGU   -   Sobre   IN   28   -   Legalidade   da   IN.pdf;  
● Ofício   101   2020   GESTÃO   DE   PESSOAS_Circular_Rede_Federal   (1).pdf;  
● Ofício   89   2020_MINISTÉRIO   DA   ECONOMIA.pdf;  
● Ofício   97   2020_Ministério_da_Economia_Wagner.pdf.  

 
De  posse  de  tais  informações,  foram  realizadas  tratativas  com  a  Diretoria  de  Gestão              

de  Pessoas  (DGPE)  com  o  intuito  de  alertar,  de  imediato,  a possível  irregularidade.  Em               
resposta,  além  da  preocupação  externada  verbalmente,  foram  apresentados  e-mails  em  23  e             
25/09/2020,   contendo   levantamentos   iniciais   extraídos   do   DW-SIAPE   nos   seguintes   anexos:   

 
● Aux   Transp   e   Adicionais.xlsx;  
● PLAN   ADICIONAIS   E   AT   -   LIQUIDO.xlsx.  

 
Dito  isto  e  em  análise  aos  anexos  supramencionados,  constatou-se  que,  de  fato,             
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existem impropriedades  que  reforçam  as  informações  trazidas  ao  conhecimento  desta           
Auditoria  Interna.  Além  disso,  verificou-se  a  falta  de  uniformidade  dos  procedimentos,  o  que              
denota fragilidade  nos  controles  internos  do  processo  de  trabalho  em  análise.  A  seguir,              
apresentam-se   os   achados   identificados:  
 

a) Falta  de  padronização  em  relação  ao  procedimento  técnico  para  efetuar  os            
descontos/pagamentos  do  auxílio-transporte  e  dos  adicionais  de  insalubridade         
e  periculosidade,  haja  vista  que  para  alguns  servidores  a  suspensão  do            
pagamento  ocorreu  a  partir  de  abril  e  para  outros  somente  a  partir  de  maio,               
além  dos  casos  de  continuidade  do  pagamento  após  o  mês  de  maio,  tendo              
alguns   o   desconto   a    posteriori,    enquanto   outros,   não;  
 

b) Pagamento  do  auxílio-transporte  e  dos  adicionais  de  insalubridade  e          
periculosidade  em  igualdade  de  valores  pagos  antes  da  suspensão  das           
atividades   presenciais;  
 

c) Pagamento  de  auxílio-transporte  aos  estagiários  em  período  de  suspensão  das           
atividades   presenciais.   
 

Em  decorrências  dessas  constatações,  convém  relembrar,  em  relação  ao          
auxílio-transporte,  que,  se  não  houve  o  deslocamento,  tendo  em  vista  o  afastamento  das              
atividades  presenciais,  não  caberia  o  pagamento,  consoante  à  definição  disposta  na  Instrução             
Normativa  nº  207,  de  21  de  outubro  de  20019,  do  Ministério  da  Economia,  reproduzida  a                
seguir:   

 
Art.  1º  O  pagamento  do  auxílio-transporte,  pago  pela  União,  em  pecúnia,  possui             
natureza  jurídica  indenizatória,  destinado  ao  custeio  parcial  das  despesas  realizadas           
com  transporte  [...], nos  deslocamentos  de  suas  residências  para  os  locais  de             
trabalho   e   vice-versa    (grifo   nosso).  

 
Entendimento  análogo  acerca  do  tratamento  do  auxílio-transporte  também  se  aplica           

aos  estagiários,  pois,  se  não  foram  desenvolvidas  atividades  presenciais,  não  faz  sentido  a              
realização  do  pagamento  do  referido  auxílio,  em  atenção  ao  que  define  a  Instrução  Normativa               
nº   213,   de   17   de   dezembro   de   2019,   do   Ministério   da   Economia,   ecoada   a   seguir:   

 
Art.  14.  O  estagiário receberá  auxílio-transporte  por  dia  efetivamente  estagiado ,           
no   valor   definido   nos   termos   do   Anexo   II   desta   Instrução   Normativa.  
[...]  
§  2º Não  será  concedido  auxílio-transporte  ao  estagiário  nas  ocorrências  de  faltas,             
mesmo   naquelas   justificadas.  
§  3º  O  pagamento  do  auxílio-transporte  será  efetuado  no  mês  anterior  ao  de  sua               
utilização    (grifo   nosso).  

 
No  que  concerne  aos  adicionais  de  insalubridade  e  periculosidade,  vale  ressaltar  que  o              

pagamento  desses  adicionais  está  condicionado  à  exposição  habitual,  conforme  define  o  art.             
68  da  Lei  8.112/1990:  “Os  servidores  que  trabalhem  com  habitualidade  em  locais  insalubres              



ou  em  contato  permanente  com  substâncias  tóxicas,  radioativas  ou  com  risco  de  vida,  fazem               
jus   a   um   adicional   sobre   o   vencimento   do   cargo   efetivo.”.   

Nesse  sentido,  quanto  à  expressão  “Exposição  habitual”,  a  Orientação  Normativa  nº            
4/2017  do  Ministério  do  Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão,  em  seu  art.  9º,  define:              
“[...]  aquela  em  que  o  servidor  submete-se  a  circunstâncias  ou  condições  insalubres  ou              
perigosas   por   tempo   igual   ou   superior   à   metade   da   jornada   de   trabalho   mensal;”  

Em  decorrência  do  exposto,  foram  constatadas  fragilidades  e  impropriedades  nos           
pagamentos  do  auxílio-transporte  e  dos  adicionais  insalubridade  e  de  periculosidade,  tendo            
em  vista  que  os  servidores  do  IFPE  estão  afastados  parcialmente  ou  totalmente  de  suas               
atividades   presenciais   e/ou   executando   suas   atividades   remotamente.   

Todavia,  é  de  conhecimento  geral  a  existência  de  casos  excepcionais,  que,            
devidamente  justificados,  podem  afastar  tais  situações  desconformes,  como,  por  exemplo,           
servidores  convocados  para  desenvolverem  atividades  relacionadas  ao  combate  à  Covid-19           
e/ou  que,  em  razão  da  natureza  da  atividade  desempenhada,  continuaram  a  executar  suas              
funções   presencialmente.  

 
2.2   Causa  
 
Processos  mal  estruturados,  haja  vista  a  falta  de  uniformidade  em  relação  ao  procedimento              
técnico  para  efetuar  os  descontos/pagamentos  do  auxílio-transporte  e  dos  adicionais  de            
insalubridade   e   periculosidade.  
 
2.3   Recomendações  
 
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:  

Art.  3º  Fica  vedado  o  pagamento  do  auxílio-transporte  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  19,             
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:  

 
IN   nº   28/2020  
Art.  5º  Fica  vedado  o  pagamento  de  adicionais  ocupacionais  de  insalubridade,            
periculosidade,  irradiação  ionizante  e  gratificação  por  atividades  com  Raios  X  ou            
substâncias  radioativas  para  os  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   19,   de   2020.  
 
Lei   8.112/1990  
Art.  68  Os  servidores  que  trabalhem  com  habitualidade  em  locais  insalubres  ou  em              
contato  permanente  com  substâncias  tóxicas,  radioativas  ou  com  risco  de  vida,            
fazem   jus   a   um   adicional   sobre   o   vencimento   do   cargo   efetivo.   



 
ON   nº   4/2017  
Art.  9º  Exposição  habitual:  aquela  em  que  o  servidor  submete-se  a  circunstâncias  ou              
condições  insalubres  ou  perigosas  por  tempo  igual  ou  superior  à  metade  da  jornada              
de   trabalho   mensal;  
 

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,   destacada   a   seguir:   

 
Art.  14.  O  estagiário receberá  auxílio-transporte  por  dia  efetivamente  estagiado ,           
no   valor   definido   nos   termos   do   Anexo   II   desta   Instrução   Normativa.  
[...]  
§  2º Não  será  concedido  auxílio-transporte  ao  estagiário  nas  ocorrências  de  faltas,             
mesmo   naquelas   justificadas.  
§  3º  O  pagamento  do  auxílio-transporte  será  efetuado  no  mês  anterior  ao  de  sua               
utilização    (grifo   nosso).  

 
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.  
 
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.  
 
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.  

 
2.4   Prazo   para   atendimento  
 
09/10/2020.  

 
A  equipe  de  auditoria  estará  disponível,  através  de  e-mail  ou  telefone,  para  prestar              

quaisquer   esclarecimentos   em   relação   aos   registros   apresentados.  
 

Recife,   01   de   outubro   de   2020.  
 

Maria   Dayana   Lopes   de   Oliveira  
Auditora  

SIAPE   2089831  
 

Rafael   Pena   Cerqueira   Frias  
Auditor  

SIAPE   1591771  

David   Lima   Vilela  
Titular   da   Unidade   de   Auditoria   Interna   do   IFPE  

SIAPE   1867177   


