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RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA 

   
 
       Prezado Senhor, 
 
        Em atendimento ao Plano Anual de Atividades do exercício de 

2012, apresentamos os resultados dos exames realizados sob atos e 
conseqüentes fatos de gestão, ocorridos nesta Instituição. 

 
1. Os trabalhos de auditoria foram realizados mediante a verificação 

da regularidade dos processos de gratificação por encargo de curso ou 
concurso, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao 
Serviço Público Federal, objetivando o acompanhamento contínuo dos 
atos e fatos de gestão, ocorridos no período de abrangência do trabalho, 
conforme acima indicado. Nenhuma restrição foi imposta aos nossos 
exames. 

 
2. O principal critério utilizado foi a observância ao Decreto Nº. 

6.114, de 15 de maio de 2007, que regulamenta a gratificação de que 
trata o art. 76-A da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e à 
Resolução nº 16, de 19 de julho de 2011, do Conselho Superior, que 
regulamenta a gratificação no âmbito do Instituto Federal Baiano.  

 
Processos de pagamento de gratificação por encargo de curso ou 

concurso, disponibilizados a partir do ano de 2010. 
 
III. RESULTADO DOS EXAMES 
III. I CONSTATAÇÕES 

TIPO DE AUDITORIA : OPERACIONAL 
UNIDADE AUDITADA : INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO – REITORIA 
CÓDIGO : 158129 
CIDADE : SALVADOR 
RELATÓRIO Nº: 02/2012 
UCI : AUDIN/IF Baiano 

       I. Escopo da Auditoria 

II. Objeto examinado 



 

 
   
  Da análise dos 17 processos, listamos as principais ocorrências, 
confrontando com os critérios estabelecidos no Decreto Nº. 6.114, de 15 de 
maio de 2007. 
 
  
 

LEGENDA S SIM     NA não se aplica                   

  N NÃO     NI não informado                   

10 
CHECAGEM DOS ITENS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I II III IV 
11 12 13 14 

Processo: 23327.000499/2010-58 S S S S S S N S S N N N S S N S N 

Processo: 23327.000704/2010-85 S S S S S S N S S S N N S S N S N 

Processo: 23327.001238/2011-36 S NA S S N S N N S S N N S S N S N 

Processo 23333.000239/2011-84 S NA S S S S N N S S N N S S N S N 

Processo: 23327.000294/2010-72 S S S S S S N N S S N N S S N S N 

Processo: 23327.000750/2011-65 S NA S N S S NA S S N N N S NA S NA NA 

Processo: 23327.000699/2010-19 S S S S S S N N S S N N S S N S N 

Processo 23329.000197/2011-41 S NA S S S S N N S S N N S S N S N 

Processo 23000.072220/2010-11 S NA S S S S N NI N S N N NI S N NI NA 

Processo 23327.000297/2010-14 S S S S S S N S N S N N NI S NI NI NA 

Processo 23327.002142/2011-95 S NA S S S S NA S S S N N S S S S NA 

Processo 23329.000441/2011-75 S NA S S S S NI N S S N N S S S S NA 

Processo 23327.002111/2011-34 S S S S S S S S S S S N S S NA S NA 

Processo 23327.000286/2010-26 S S S S S S N NI S S N N NI S S NI NA 

Processo 23000.066996/2010-00 S S S S S S NA NA S S S S S S S NI NI 

Processo 158277.000002/2010-19 S NA S S S S NI NI S S N N NI S N NI NI 

Processo 23327.000733 2010- 47 S NA S S S S NA NI S S N N NI S S NA NA 



 

Segue abaixo tabela com as maiores incidências de 
desconformidades: 

    
Observou-se que, apesar da existência das Portarias nºs 1144, 

1131 e 403, que designam servidores para compor Comissão para 
atuar em concursos públicos, não foram informados os critérios de 
seleção de servidores, como preceitua o art. 7º do Decreto nº 
6.114/2007. Foi observada a incidência de 88,24% de ausência de 

Critério Referência 
Normativa 

Incidência 

Ausência de 
solicitação de 
liberação do servidor 
ao dirigente máximo 
do órgão ou entidade 
de exercício. 

Art. 7o  do 
DECRETO Nº. 6.114, 
DE 15 DE MAIO DE 

2007. 

94,12% 

Ausência de 
informação quanto a 
critérios de seleção 
de servidores. 

Art. 7o  do 
DECRETO Nº. 6.114, 
DE 15 DE MAIO DE 

2007. 

88,24% 

Ausência de 
informações quanto à 
comprovação de que 
o servidor instrutor ou 
participante de banca 
examinadora possui 
formação acadêmica 
compatível ou 
comprovada 
experiência 
profissional na área 
de atuação a que se 
propuser.  

§ 1o, 
Art. 3o  do DECRETO 
Nº. 6.114, DE 15 DE 

MAIO DE 2007. 

70,59% 

         Ausência de 
informações quanto à 
utilização do sistema 
de processamento da 
folha de pagamento 
de pessoal e 
apuração pela 
instituição executora 
no mês de realização 
da atividade e 
informado até o 
quinto dia útil do mês 
seguinte. 

Art. 9o  e 
Art. 5o do DECRETO 
Nº. 6.114, DE 15 DE 
MAIO DE 2007. 

29,41% e 11,76%, 
respectivamente 

 

Ausência de 
numeração do 
processo. 

§ 4º, art.22 da 
Lei nº 9.784/99. 

76% 



 

informações quanto aos critérios adotados para seleção de 
servidores. 

Após análise do controle interno primário solicitando sanar 
pendências existentes no processo 23329.000197/2011-41, foi 
incluso o detalhamento das atividades desenvolvidas, porém, não foi 
atendida a solicitação de anuência do Diretor Geral e não consta a 
folha de freqüência para constatação da compensação das horas 
trabalhadas. Foi verificado também ausência de planilha de valores e 
horas trabalhadas conforme orienta a Resolução nº 16/2011. 
Processo não numerado.  

Como os trabalhos são realizados através de Comissões, no 
caso de processos seletivos, entendemos que estes devem ser 
executados na Instituição onde o servidor (a) trabalha ou onde a 
Comissão se reúna. Verificamos planilhas de cálculo da gratificação 
que não constam identificação de quem a elaborou, ou respectivo 
ciente de dirigente responsável pelo trâmite do procedimento.  

 Os processos analisados não contêm solicitação, pela 
coordenação da atividade, de verificação de previsão de recursos 
orçamentários, conforme prevê o art. 7º da Resolução nº 16, do 
Conselho Superior.  

Verificou-se em 23,5% dos processos falta de documentos 
comprobatórios de compensação de horários e atividades 
desempenhadas pelas Comissões, sendo que somente após a 
manifestação do controle interno primário da Reitoria, a 
comprovação documental foi efetuada.  

 
IV. RECOMENDAÇÕES APÓS RELATÓRIO PRELIMINAR 
 

Recomendação IV. I  
 

 Na formação de Comissões ou subcomissões encarregadas de 
conduzir processos seletivos ou cursos de formação, que sejam 
estabelecidos critérios objetivos para seleção desses servidores, 
conforme art. 7º do Decreto nº 6.114/2007. Tal procedimento visa 
minimizar a ocorrência de eventos que comprometam não só a 
eficiência do processo, mas a observância aos preceitos legais. 
 
Manifestação da área auditada 

 
As Comissões ou subcomissões encarregadas de condução dos 

processos seletivos ou cursos não são designadas por essa DGP. 
 

Análise da manifestação da  área auditada 
 
Da análise da Resolução que trata de fixação de critérios e 

valores para pagamento da Gratificação por Encargo de Curso ou 
Concurso, encontramos a seguinte situação: 

 
Art. 3° cabe à: 



 

I - Diretoria de Gestão de Pessoas- DGP- a 
responsabilidade pela execução do processo de 
realização de cursos ou concursos para 
provimento de cargos públicos e processo 
seletivo para contratação temporária do IF 
Baiano; 
§ 1° A Reitoria do IF Baiano, por solicitação da 
DGP e/ou DE, deverá designar Comissão 
Multidisciplinar com a finalidade de coordenar, 
orientar, supervisionar e executar o processo de 
realização de concurso para provimento de cargo 
público, processo seletivo para contratação 
temporária e processo seletivo de acesso a 
cursos de educação profissional técnica de nível 
médio e/ou nível superior, respectivamente, 
mediante emissão de portaria”. 

 

Conforme descrito acima, a Comissão Multidisciplinar também 
tem a incumbência de executar o processo de realização de concurso 
público.  

Embora a DGP não designe comissões para realização de 
cursos ou concursos, entende-se que o referido órgão tem 
competência de acompanhar os procedimentos, embasada no inciso 
I, art. 3º da Resolução nº 16 de 19/07/2011, o qual atribui à DGP a 
responsabilidade pela execução do processo de realização de cursos 
ou concursos. 

Percebe-se que há conflito de competências no que se refere às 
atribuições dos órgãos. Devido a isso sugerimos revisão da Resolução 
nº 16 buscando definir, claramente, às atribuições das Comissões de 
Curso e Concurso e da Diretoria de Gestão de Pessoas. 

 Portanto, entende-se que a DGP deverá acompanhar o trâmite 
de execução do processo de realização de cursos ou concursos, 
auxiliando o Reitor na designação das Comissões de curso ou 
concurso quando da escolha de seus membros e gerenciamento do 
andamento dos trabalhos.  

 
Recomendação IV. II  
 

Observar a normativa interna, no intuito de instruir os 
processos com documentos que fundamentem o pagamento da 
gratificação. Apesar da normativa interna não discernir sobre o fluxo 
de procedimentos a ser seguido, os processos devem apresentar 
documentação suficiente para subsidiar a comprovação das 
atividades desenvolvidas. 
 
Manifestação da área auditada 

  
É procedente a recomendação dessa AUDIN, oportunidade em 

que vimos como necessidade preponderante a implementação pelo 
Reitor de normativa interna que complemente a Resolução 



 

atualmente vigente, para um melhor desenvolvimento das atividades 
que competem a esta DGP. 

 
Análise da manifestação da área auditada 
 

A observância de Normativa Interna (NI) é de extrema 
importância, pois se trata de um documento que estabelece normas 
internas relacionadas aos procedimentos de padronização das  
atividades e rotinas de trabalho. A NI serve como direcionamento 
para esclarecer os direitos, deveres e a postura que se espera do 
servidor para com a Instituição, devendo abordar as obrigações 
comuns a todos os colaboradores e as práticas não pertinentes ao 
bom funcionamento do desempenho das atividades do Instituto, 
tendo como base as normas legais e regulamentares. 

Não obstante a observância da Norma Interna, em se tratando 
de matéria de pessoal, deve ser observada a conformidade dos 
processos de Recursos Humanos com o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos Civis da União, pelo respectivo órgão de gestão 
de pessoas do Instituto. 

Sugere-se que, além da declaração das atividades por cada 
servidor das Comissões, a elaborado documento, pelo Coordenador 
de cada comissão de curso ou concurso, ratificando ou não as 
atividades desempenhadas por cada servidor. Desta forma, haveria a 
possibilidade de análise dos pleitos com maior efetividade, pela 
Diretoria de Recursos Humanos e pelo Ordenador de Despesas.  
 
Recomendação IV. III  
 

Os processos devem ser numerados, evitando, desta forma, a 
indevida inclusão ou retirada de documentos. 

 
Manifestação da área auditada 

 
Os processos são iniciados, executados e finalizados pelas 

respectivas Comissões, chegando na DGP somente após a 
autorização de pagamento pelo Reitor. No entanto, esta DGP 
observará, doravante, a necessidade processual de numeração dos 
processos, antes do efetivo pagamento. 

 
Análise da manifestação da área auditada 

 
Sugere-se que, antes do encaminhamento dos processos de 

pagamento ao Reitor, que a DGP analise a pertinência dos processos, 
inclusive no que se refere aos aspectos formais. 
 
Recomendação IV. IV  
 

Realizar consulta ao setor competente quanto à previsão de 
recursos orçamentários para pagamento da gratificação, a ser 
estimado na fase de planejamento do processo. As atividades 



 

planejadas poderão ser apresentadas à Pró-Reitoria de Administração 
e Planejamento, a cada exercício, para efeitos da correta estimativa 
de disponibilização de recursos. 
 
Manifestação da área auditada 

 
Conforme anteriormente informado, cabe à Comissão 

designada verificar a disponibilidade orçamentária, visto tal fase 
restar albergada no âmbito do planejamento e não da finalização.  

 
Análise da manifestação da área auditada 

 
Reitera-se a competência da DGP como órgão de controle 

interno administrativo referente à área de pessoal.  A previsão de 
realização de cursos ou concursos deve fornecer elementos para que 
os diversos órgãos envolvidos estejam devidamente preparados, 
portanto, sugere-se que a consulta para verificação de 
disponibilidade de recursos seja anterior à designação das 
Comissões. 

Nos Campi, os Núcleos de Apoio à Gestão de Pessoas podem 
respaldar os processos de pagamento da gratificação, analisando 
cada declaração apresentada pelos interessados.  

O art. 7º da Resolução nº16, instituída pelo Conselho Superior 
do IF Baiano, em 19/07/2011, que diz: “O pagamento da Gratificação 
por Encargo de Curso ou Concurso – GECC, ...,  deverá ser efetuado 
através do SIAPE, obedecendo à rotina e rubrica própria e está 
condicionado à previsão de recursos orçamentários para este fim, 
mediante processo apresentado pela coordenação da atividade.” 

 Sugere-se a retificação do artigo 7º da Resolução, do termo 
“coordenação da atividade”, por “coordenador da Comissão” ou 
“coordenador do Órgão de Gestão de Pessoas”. 

 
Recomendação IV. V  
 

Recomendamos que a indicação de servidor, as atividades a 
serem desenvolvidas, o horário e as horas a serem trabalhadas 
sejam apresentadas à Diretoria de Gestão de Pessoas, que verificará 
a compatibilidade dos horários de trabalho, a natureza e a 
complexidade das atividades, a formação acadêmica, a experiência 
comprovada e as horas já trabalhadas em caráter eventual no 
exercício. A DGP poderá solicitar ao Reitor do Instituto a liberação do 
servidor quando a realização das atividades ocorrerem durante o 
horário de trabalho. 
 
Manifestação da área auditada 
 

Conforme explanado no item anterior, os processos somente 
serão encaminhados a esta DGP para ultimação de pagamento. Em 
sendo assim, a indicação recomendada deverá se dar pelas 
autoridades designadoras das Comissões. 



 

Análise da manifestação da área auditada 
  
O art. 3º, incisos I e II da Resolução nº 16 diz que: 
 

“Art. 3º Caberá à: 
I- Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP – a 
responsabilidade pela execução do processo 
de realização de cursos ou concursos para 
provimento de cargos públicos e processo 
seletivo para contratação temporária do IF 
Baiano. 
II – Diretoria de Ensino – PROEN – DE – a 
coordenação técnica de processo seletivo de 
acesso a cursos de educação profissional 
técnica de nível médio e/ou nível superior e a 
responsabilidade pela sua execução. 

 
A DGP juntamente com a coordenação da Diretoria de Ensino - 

DE, deverá fazer seleção para escolha de servidores capacitados, 
tendo os requisitos mínimos estabelecidos, para a execução da 
atividade “Encargo de Curso ou Concurso”, visando rotatividade, 
permitindo assim que mais servidores participem do processo, visto 
que, segundo o § 2º do art. 3º, “A Comissão designada conforme 
parágrafo anterior terá vigência de 2 anos”.  

 
Recomendação IV. VI  
 

Sugere-se que a Diretoria de Recursos Humanos, para efeito de 
padronização dos processos de gratificação de encargo por curso ou 
concurso, elabore fluxo de processo no âmbito do IF Baiano. O fluxo 
de processo poderá contemplar as demandas dos Campi, com a 
possibilidade de atuação dos Núcleos de Gestão de Pessoas no 
desencadeamento dos processos de seleção dos membros 
participantes das comissões ou tutorias.   
 
Manifestação da área auditada 

 
Esta DGP elaborou Manual de Procedimentos, o qual foi 

aprovado em abril/2012 pelo Reitor, oportunidade estamos em 
providências de treinamento com os NAGP´s para efetiva 
implementação. No entanto, visando dar celeridade à recomendação, 
informamos que construiremos modelo de fluxo, o qual, antes de 
aprovação, será apresentado a esta AUDIN para críticas e sugestões. 

 
Análise da manifestação da área auditada 

 
A DGP confirma a situação apresentada, se prontificando em 

atender às recomendações.  
 

 



 

Recomendação IV. VII  
 

Que seja elaborado critério, pelo órgão competente da Reitoria, 
estabelecendo quantidade máxima de horas trabalhadas para cada 
atividade a ser desenvolvida, observada a natureza e a complexidade 
de cada atividade e processos já realizados pelo Instituto.  
 
Análise da manifestação da área auditada 

 
A DGP reconhece que há necessidade de fixação de critérios 

padronizados para efetiva análise do processo e pagamento da 
gratificação. 

Reiteramos a análise referente à recomendação IV. II. 
 
 
 
Salvador, 07 de Agosto de 2012. 
 
 
 
 
Guilherme Principe de Oliveira Galheigo 
Coordenador/AUDIN 
 
 
 
Vanessa Macedo Miranda 
Assistente em administração/AUDIN 
 
 
 
Flávia de Paula Dias 
Contadora/AUDIN 


