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Assunto: Encaminha Relatório Final de Auditoria nº 02/2019

Senhora Diretora,      

1.                     Cumprimentando-a cordialmente, encaminhamos anexo o Relatório
Final de Auditoria nº 02/2019 solicitando manifestação formal da Diretoria de
Gestão de Pessoas em um prazo de 30 (trinta) dias úteis contados a partir da
ciência deste oficio quanto às recomendações finais apresentadas, as quais
seguem resumidas no seu anexo (Plano de Providências Permanente – PPP).

2.                     As recomendações fora frutos da reunião de busca conjunta de
soluções entre os gestores da unidade auditada, a equipe da AUDIN e o dirigente
máximo do IF Baiano, no qual foram apresentadas e discutidas as sugestões
propostas quanto às estratégias e prazos para implementação das
recomendações, a fim de que se estabeleça um alinhamento entre as partes.

                  Atenciosamente,
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RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA nº 02/2019 

 
INTRODUÇÃO 

 
Em atendimento ao Plano de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) para o exercício de 2019 e a Ordem de Serviço 
nº 03/2019, de 23/05/2019, realizou-se avaliação das atividades da Coordenação de Administração de 
Pessoal, órgão que compõe a Diretoria de Gestão de Pessoas do IF Baiano. Consta neste relatório os 
resultados preliminares dos exames realizados em atendimento à ação 2.6.5 - Avaliação dos Controles 
Internos. 

 

I OBJETIVOS E ESCOPO 

 
Avaliação dos controles internos 
  

Avaliar a existência de atividades de controles internos administrativos adotados pela 
Coordenação de Administração de Pessoal – COAPE na execução de processos de concessão de 
direitos e vantagens do servidor público federal, como auxílio-transporte, ajuda de custo, auxílio-
moradia, acumulação de cargos, empregos e funções, gratificação por encargo de curso e concurso e 
substituição remunerada. Dentre as atividades de controle, destacam-se adoção de procedimentos de 
autorização e aprovação, segregação de funções (autorização, execução, registro, controle), controles 
de acesso a recursos e registros, verificações, conciliações, avaliações de desempenho operacional, 
avaliação das operações, dos processos e das atividades e supervisão e gestão de riscos. 

 
 
 
 

mailto:audin@ifbaiano.edu.br


 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 

AUDITORIA INTERNA 
Rua do Rouxinol, 115 – Bairro do Imbuí - CEP: 41.720-052 - Salvador - BA 

Fone: (71) 3186-0046. E-mail: audin@ifbaiano.edu.br 
 

2 

 

II CRITÉRIOS E METODOLOGIA  

 
Para avaliação dos serviços prestados pela COAPE foram utilizadas técnicas de entrevistas 

exploratórias, análise documental, indagação escrita e testes de observância, os quais visam a 
avaliação da suficiência dos controles internos estabelecidos pela administração e se estão em efetivo 
funcionamento, inclusive quanto ao seu cumprimento pelos servidores responsáveis pelos processos.  

 
 Considerando as normativas vigentes que preveem e regulamentam direitos e vantagens do 
servidor público federal, buscou-se avaliar o nível de atuação dos controles internos administrativos 
em nível de atividade ou, segundo o TCU, tanto em nível operacional, o qual consiste em avaliar se 
os controles internos estão apropriadamente concebidos na proporção requerida pelos riscos e se 
funcionam de maneira contínua e coerente, alinhados com as respostas a riscos definidas pela 
administração, quanto em nível gerencial, no qual são avaliados controles de segunda linha como 
Coordenações e Diretorias. 
 

III ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

 
O relatório está estruturado em 5 (cinco) capítulos, além da seção de INTRODUÇÃO e 

CONCLUSÃO. O capitulo IV traz uma visão geral dos objetos auditados, e os resultados dos trabalhos 
de auditoria foram reunidos no capítulo V (Resultado das Análises). 

 

IV VISÃO GERAL 

 
A)  Os direitos e vantagens em análise 
  

A seleção dos processos de concessão de direitos e vantagens analisados foi realizada com base 
no risco apresentado, levantado por entrevista exploratória com o chefe da COAPE, e considerando a 
complexidade inerente a cada atividade, aspectos operacionais e estruturais da COAPE, como pessoal 
envolvido, utilização de sistemas que realizam cálculos, realização de cálculos em planilhas 
eletrônicas manualmente, fluxo do processo e instâncias de execução, e verificação e controle. 

 
 Ajuda de custo; 

A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse 
do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter 
permanente, vedado o duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo, no caso de o 
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cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na 
mesma sede.  
 
Legislação principal: 
Lei 8.112/90, de 11 de dezembro de 1990;  
Decreto 4.004, de 8 de novembro de 2001; 
Orientação Normativa SEGES nº 03, de 15 de fevereiro de 2013. 

 
 Auxílio-transporte; 

Benefício de natureza jurídica indenizatória, concedido em pecúnia pela União, destinado ao 
custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou 
interestadual, nos deslocamentos realizados pelo servidor, de sua residência para o local de 
trabalho e vice-versa, ou nos deslocamentos "trabalho-trabalho" nos casos de acumulação 
lícita de cargos públicos.  
 
Legislação principal: 
Lei no 7.418, de 16 de dezembro de 1985; 

      Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001; 
 Decreto nº 2.880, de 15 de dezembro de 1998. 

 

 Auxílio-moradia; 
O auxílio-moradia consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo 
servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado por empresa 
hoteleira, no prazo de um mês após a comprovação da despesa pelo servidor.  
 
Legislação principal: 
Lei nº 11.355, de 2006 

Lei nº 8.112, de 1990 
 

 Acumulação de cargos, empregos e funções; 
Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos 
públicos. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, 
fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito 
Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios.  
Legislação principal: 

     Lei nº 8.112, de 1990 
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 Gratificação por encargo de curso e concurso e concurso; 

A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso é devida ao servidor que, em caráter 
eventual: 
I - atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento 
regularmente instituído no âmbito da administração pública federal; 
II - participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise curricular, 
para correção de provas discursivas, para elaboração de questões de provas ou para julgamento 
de recursos intentados por candidatos; 
III - participar da logística de preparação e de realização de concurso público envolvendo 
atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado, 
quando tais atividades não estiverem incluídas entre as suas atribuições permanentes; 
IV - participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame vestibular ou de concurso 
público ou supervisionar essas atividades. 

 
Legislação principal: 
Lei nº 11.314, de 2006 

     Lei nº 8.112, de 1990 
 

 Substituição remunerada.  
Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de   
Natureza Especial terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, 
previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade  

 
Legislação principal: 

      Lei nº 9.527 de 10.12.97 
      Lei nº 8.112, de 1990 

 
Além das normas principais que tratam de direitos e vantagens do servidor público federal, são 

utilizadas para fins de consulta e orientação decretos, notas informativas, notas técnicas e orientações 
normativas do Ministério do Planejamento. Vale ressaltar que constam no sítio do IF Baiano na 
Internet orientações sobre a concessão de cada direito ou vantagem previstos na legislação vigente. 
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B) A Coordenação de Administração de Pessoal do IF Baiano 
 
 Sobre as competências e atividades desenvolvidas pela COAPE é necessário destacar que, de 
acordo com informações disponíveis no sítio do IF Baiano ( http://ifbaiano.edu.br /portal/servidor/wp-
content/uploads/sites/5/2016/03/Descri%C3%A7%C3%A3o-de-Atividades-COAPE-1.pdf) constam 
os processos ou atividades que a COAPE é responsável por executar: 
 
ORDEM DESCRIÇÃO COORDENAÇÃONÚCLEO 

1 Abandono de cargo COAPE COAPE 

2 Abono de permanência COAPE NUCB 

3 Acumulação de cargos, empregos e funções COAPE COAPE 

4 Adicional noturno COAPE NUDV 

5 Adicional de serviços extraordinários COAPE NUDV 

6 Adicional por tempo de serviço/ Anuênio COAPE NUCB 

7 Afastamento para exercício de mandato eletivo COAPE NUCB 

8 Ajuda de custo COAPE NUDV 

9 Alteração de dados bancários COAPE NUCB 

10 Alteração regime de trabalho para docente COAPE COAPE 

11 Alteração de regime de trabalho – técnico-administrativo COAPE COAPE 

12 Aposentadoria compulsória COAPE NUCB 

13 Aposentadoria voluntária por tempo de contribuição COAPE NUCB 

14 Atualização de dados cadastrais COAPE NUCB 

15 Auxílio alimentação COAPE NUCB 

16 Auxílio funeral COAPE NUCB 

17 Auxílio Moradia COAPE NUDV 

18 Auxílio natalidade COAPE NUCB 

19 Auxílio pré-escolar COAPE NUCB 

20 Auxílio reclusão COAPE NUCB 

21 Auxílio transporte COAPE NUCB 

22 Averbação de tempo de contribuição COAPE NUCB 

23 Cadastramento de dependentes para imposto de renda COAPE NUCB 

24 Cadastramento de dependentes para Assistência Pré-escolar COAPE NUCB 

25 Cadastramento de dependentes para Auxilio Natalidade COAPE NUCB 

26 Certidão de tempo de contribuição COAPE NUCB 

27 Concessões/ausências ao trabalho amparadas pela legislação COAPE NUCB 

28 Concessão de Dedicação Exclusiva COAPE COAPE 

29 Consignação em folha de pagamento COAPE NUAD 

mailto:audin@ifbaiano.edu.br
http://ifbaiano.edu.br
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30 Contagem de tempo de serviço para aposentadoria COAPE NUCB 

31 Designação para Cargo de Direção/Função Gratificada COAPE NUDV 

32 Dispensa de função gratificada COAPE NUDV 

33 Exoneração de cargo efetivo COAPE NUAD 

34 Exoneração de cargo de direção COAPE NUDV 

35 Faltas e atrasos COAPE NUCB 

36 Férias COAPE NUDV 

37 Gratificação por encargos de cursos e concursos COAPE NUDV 

38 Incorporação de função (décimos/quintos) COAPE COAPE 

39 Indenização de transporte COAPE NUCB 

40 Isenção de imposto de renda COAPE COAPE 

41 Licença para atividade política COAPE NUCB 

42 Licença para desempenho de mandato classista COAPE NUCB 

43 Licença para tratar de interesses particulares COAPE NUCB 

44 Licença paternidade COAPE NUCB 

45 Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro(a) COAPE NUCB 

46 Licença prêmio por assiduidade COAPE NUCB 

47 Nomeação para cargo de direção COAPE NUDV 

48 Pensão alimentícia COAPE NUDV 

49 Pensão civil COAPE NUCB 

50 Recadastramento de Aposentados e Pensionistas COAPE NUCB 

51 Alteração de jornada de trabalho COAPE NUAD 

52 Reposição ao erário COAPE NUAD 

53 Ressarcimento de assistência à saúde COAPE NUCB 

54 Reversão COAPE NUCB 

55 Revisão de aposentadoria COAPE NUCB 

56 Substituição remunerada COAPE NUAD 

57 Taxa de Ocupação COAPE NUDV 
    

 
Embora não possua manual de procedimentos formalizado, os processos executados pela 

COAPE encontram-se na página http://ifbaiano.edu.br/portal/servidor/outros-procedimentos/, onde 
estão disponíveis o conceito de cada direito ou vantagem do servidor, objetivo, requisitos básicos, 
documentação necessária, fluxo operacional, informações adicionais e fundamentação legal.  
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V  RESULTADOS DAS ANÁLISES  
 

V.I Indenização de auxílio-transporte 
 
Quando a concessão da indenização de auxílio-transporte é feita por servidor em algum 

Campus do IF Baiano, o processo tem início no Campus e finalizado na reitoria, conforme o fluxo 
abaixo: 

Servidor solicitante      Manifestação do NAGP (Campus)     Ciência do Diretor Geral 
Despacho do NUCB (Reitoria)       Despacho COAPE (Reitoria)         Parecer DGP (Reitoria)         
Ciência do Reitor        Pagamento pela DGP. 

 
Quando a solicitação do auxílio é feita por servidor da Reitoria o fluxo tem início no NUCB (Reitoria) 
e segue conforme o fluxo acima.  

 
Processos analisados: 23806.000125/2018-05 (Campus Xique-Xique), 23805.000518/2018-

11 (Campus Itaberaba), 23331.000381/2018-18 (Campus Itapetinga), 23331.000324/2018-98 
(Campus Bom Jesus da Lapa), 23329.000883/2018-98 (Campus Catu),  23790.000447/2018-62 
(Campus Serrinha), 23807.000145/2018-68 (Campus Alagoinhas), 23807.000385/2018-72 (Campus 
Xique-Xique), 23328.000423/2018-70 (Campus Bom Jesus da Lapa), 23337.000584/2018-54 
(Campus Governador Mangabeira) e 23333.000793/2018-38 Campus Senhor do Bonfim). 
 

Da análise de 11 processos de concessão de auxílio-transporte, selecionados aleatoriamente 
por Campus, pode-se concluir que: 
 

 Utilização de planilhas eletrônicas alimentadas manualmente para fins de cálculo do auxílio, 
o que pode levar a erros de cálculo, considerando o número elevado de processos para serem 
analisados e a necessidade de adequação da força de trabalho da COAPE; 

 Os controles internos do processo de concessão do auxílio na Reitoria são atuantes, 
identificando as especificidades de cada pedido de concessão, recorrendo a orientações do 
Ministério do Planejamento, quando necessário. Quando identificada qualquer ausência de 
documentação originária do servidor no Campus, o processo é devolvido para correção; 

 Existe a necessidade de aprimoramento dos controles internos nos Campi quanto à adequação 
do pedido para posterior encaminhamento à Reitoria. Foram verificadas situações de 
devolução do processo por falhas, como adequações à normativas internas que poderiam ter 
sido sanadas nos próprios Campi; 

mailto:audin@ifbaiano.edu.br
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 Existe a necessidade de avaliar a adequação da força de trabalho da COAPE, considerando a 
demanda e complexidade dos processos executados na Coordenação; 

 Necessidade de formalizar o processo de gestão de riscos da COAPE. 
 
 
V.I.I RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES DE AUDITORIA - RPA’S 
 
RPA 01 – COAPE/DGP 
Avaliar o custo-benefício da implantação de sistema de realize cálculos das indenizações de auxílio-
transporte objetivando o controle dos riscos de pagamentos indevidos. 
 
Manifestação DGP 
“O sistema SIPPAG recentemente adquirido automatiza o lançamento dos valores de auxílio-
transporte, calculados manualmente por meio de planilha, porém essa funcionalidade está 
apresentando inconsistências. Sendo assim, neste momento, voltamos a calcular e lançar manualmente 
os valores do auxílio até o aperfeiçoamento da ferramenta.”    
 
Análise da resposta à RPA 01 
Atendimento em andamento. Recomendação parcialmente atendida. Indicar o status de 
implementação do sistema com possíveis ganhos de eficiência nos processos de trabalho. 
 
Proposição para atendimento pelo Gestor na Reunião de Busca Conjunta de Soluções 
 
“Apesar de não efetuar o cálculo automático de auxílio-transporte, o SIPPAG apresenta estabilidade 
e segurança na automatização do lançamento do valor do benefício no sistema SIAPE. Recentemente 
a tramitação do processo mudou da plataforma SUAP para o Módulo SIGEPE.” 

    
Data estimada para o efetivo atendimento 
 
“O sistema está em pleno funcionamento no que diz respeito a sua proposta de automatizar parte do 
processo de pagamento de auxílio-transporte. Casamento SIGEPE x SIPPAG x SIAPE previsto para 
2° semestre de 2020.” 
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RPA 02 – NÚCLEOS DE APOIO À DGP/CAMPI 
Avaliar a possibilidade de ser verificada a documentação apresentada pelo servidor no próprio 
Campus. Observar a sua adequação e suficiência, de modo a evitar devolução de processos pela 
Reitoria. 
 
Manifestação DGP 
“A verificação prévia dos aspectos de formalização do processo está prevista desde sempre. Foram 
inseridos neste ano parâmetros (Check List) de análise que aperfeiçoam o trabalho interno conjunto 
do NUCB (Reitoria) e  NAGP (Campus) no fornecimento do Parecer Técnico.”   
 
Análise da resposta à RPA 02 
Trata-se de evitar retrabalho na Reitoria, adotando-se verificação prévia nos Campi para evitar reenvio 
do processo pela Reitoria. Realizar propostas de ações na reunião de busca conjunta de soluções. 
 
Proposição para atendimento pelo Gestor na Reunião de Busca Conjunta de Soluções 
“Houve aperfeiçoamento no formulário de concessão e alinhamento do procedimento com os NAGPS o que 
representou em ganho expressivo de produtividade e redução do retrabalho. Estamos na expectativa dos 
resultados da ferramenta, autorizada há pouco tempo pelo Ministério da Economia - Módulo Requerimento do 
Sigepe.  Ele substitui o sistema SUAP no tratamento das solicitações do benefício do auxílio-transporte; 
gerencia, de forma eletrônica, os requerimentos feitos pelo servidor para sua Unidade de Gestão de Pessoas.” 
 

    Data estimada para o efetivo atendimento 
    2° semestre de 2020 
   

 
RPA 03 – COAPE/DGP 
Avaliar a necessidade de adequar a força de trabalho às demandas da COAPE. Considerar a 
possibilidade de implementação de sistemas e processo eletrônico que possam proporcionar eficiência 
aos trabalhos do setor.  
 
Manifestação DGP 
“A força de trabalho na COAPE está sendo redimensionada em virtude da reestruturação interna da 
DGP e intensificação da implementação de processos e procedimentos eletrônicos. Estamos avaliando 
as melhores ferramentas para nossos processos de trabalho e, a partir daí, buscando o equilíbrio com 
a força de trabalho ideal para desempenhá-los.” 
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Análise da resposta à RPA 03 
Demonstrar resultados das ações pretendidas e estimar prazo de implementação na reunião de busca 
conjunta de soluções.  
 
Proposição para atendimento pelo Gestor na Reunião de Busca Conjunta de Soluções 
“Remanejamento interno da Chefe e substituta do NUCB para a COASQ para atuarem com assuntos 
previdenciários e de saúde até então tratados na COAPE. As atividades remanescentes do NUCB serão diluídas 
entre os Núcleos NUDV e NUAD, reforçados com a chegada ainda neste ano de novos servidores e processos 
eletrônicos” 
 

    Data estimada para o efetivo atendimento 
2° semestre de 2020 
 
V.II Indenização de ajuda de custo 
 
V.II.I  Processo de pagamento 
 

Foi verificada a existência de formulário de requerimento de ajuda de custo no sítio eletrônico 
do IF Baiano, bem como informações e documentações necessárias para a concessão da indenização 
na seção “Outros Procedimentos” deste. Entende-se que as informações disponibilizadas são 
suficientes para que o processo de concessão seja iniciado, considerando os requisitos existentes na 
Lei 8112/90 de 11 de dezembro de 1990 e Decreto 4.004 de 8 de novembro de 2001. 
 
 O IF Baiano disponibiliza na sua página na internet o fluxo do processo de trabalho da ajuda 
de custo conforme segue: 

1. O servidor preenche o formulário anexando os documentos que comprovem as 
informações nele contidas, protocola no SIGA e encaminha ao NAGP, se servidor lotado no 
campus, ou à DGP, se servidor lotado na Reitoria. 
2. O NAGP analisa a documentação, formaliza o processo e encaminha à COAPE / NUDV, 
via Protocolo do Campus. 
3. O Protocolo do Campus encaminha o processo ao Protocolo da Reitoria, o qual dará 
direcionamento para a DGP 
4. A DGP encaminha o processo, se oriundo do Campus / NAGP ou documentação, se 
oriundo do servidor da Reitoria à COAPE/NUDV para análise. 
5. A COAPE / NUDV recebe e analisa o processo ou documentação. Caso o servidor faça jus 
a Indenização de Ajuda de Custo, calcula e envia para autorização de pagamento ao Gabinete 
do Reitor. Caso o NUDV indefira o pedido do servidor, a cópia do processo será devolvida 
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ao mesmo, para ciência do não pagamento e posterior devolução à COAPE / NUDV, para 
arquivamento. 
6. O Gabinete do Reitor autoriza o pagamento e encaminha à PROPLAN. 
7. A PROPLAN realiza o pagamento, via SIAFI, e arquiva o processo no setor. 

 
Observou-se que diversas instâncias administrativas estão inseridas no processo de concessão 

da indenização de ajuda de custo. Dessa forma, foi realizada à análise de verificação de atendimento 
ao fluxo do processo de trabalho informado, e de conformidade com a legislação vigente, além de 
verificar se foram consultadas as notas técnicas e/ou informativas do Ministério do Planejamento nos 
casos de dúvidas de procedimentos. 

 
Segundo a Orientação Normativa SEGES nº 03/2013, o requerimento de concessão de ajuda 

de custo e de transporte deverá ser acompanhado dos seguintes documentos:  
i  cópia da publicação em meio oficial do ato que fundamenta o deslocamento do servidor;  
ii  comprovante de residência do servidor; e  
iii  em relação aos dependentes, os documentos previstos no art. 9º. 

 
V.II.II Processos analisados 
 

 Processo 23790.000494/2018-14 
Instruem o processo: 
 Formulário de solicitação de ajuda de custo; 
 Portaria de exoneração ex-officio do servidor solicitante; 
 Comprovante de residência de cônjuge; 
 Documentos de identificação civil de dependentes e do cônjuge; 
 Comprovante de rendimentos do servidor; 
 Documentação do SIAPE - dados financeiros do servidor; 
 Documentação SIAPE – dependentes do servidor; 
 Memória de cálculo da ajuda de custo; 
 Despacho da COAPE com aposição de assinaturas do NUDV; 
 Despacho do Reitor, da Pró-Reitoria de Administração e da Diretoria de Planejamento e 

Orçamento; 
 Nota de empenho; 
 Documento de liquidação da despesa; 
 Documento de pagamento. 
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Análise 
   

Trata-se de exoneração de cargo de confiança e mudança de domicílio para o município de 
Serrinha. O servidor que requereu a indenização de ajuda de custo foi exonerado de cargo em 
comissão em 14/03/2018 e a data de requerimento da ajuda de custo foi de 21/11/2018.  Nesse sentido, 
a Nota Informativa nº 91/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP orienta que ainda que o requerimento 
para a concessão da ajuda de custo ocorra posteriormente à exoneração do servidor, esta indenização 
poderá ser concedida, desde que atendidos os requisitos exigidos nos arts. 53 e 57 da Lei nº 8.112, de 
1990, bem como no Decreto nº 4004, de 2001, observando-se, ainda, o prazo prescricional disposto no art. 
110 da Lei nº 8.112, de 1990, e no Decreto-Lei nº 20.910, de 1932. Dessa forma, entende-se que o prazo 
prescricional para concessão para indenização de ajuda de custo é de cinco anos, conforme descrito abaixo: 

 
Art. 110. O direito de requerer prescreve: 
I - em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de 
trabalho: (grifo nosso) 
II - em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em 
lei. 
Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato 
impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado. 

 
 Foi verificada a ausência de pagamento de despesas de transporte, considerando a ausência do 
pedido de ajuda de custo e de pagamento de despesas de transporte na ocasião do deslocamento do 
servidor e família para a nova sede à época da exoneração do cargo de confiança, sendo vedado o 
ressarcimento dessas despesas. Não foi verificada a existência de comprovação de exercício do 
servidor na nova localidade, considerando o art. 14, incisos I e II, da Orientação Normativa SEGES 
nº 03/2013. 
 
RPA 04 – NÚCLEO DE APOIO À DGP/CAMPI 
Verificar preliminarmente a documentação apresentada pelo servidor no respectivo núcleo de apoio à 
DGP no Campus e juntar ao processo de ajuda de custo termo de exercício do servidor na nova sede, 
em atenção ao art. 14, incisos I e II da Orientação Normativa SEGES nº 03/2013. 
 
Manifestação DGP 
“A lavratura do termo de apresentação do servidor a ser cadastrado no SUAP  atestará temporalmente 
as localizações de exercício do servidor. Implementaremos a juntada desse termo como peça 
fundamental na análise do processo de ajuda de custo.” 
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Análise da resposta à RPA 04 
Informar se a funcionalidade informada está acontecendo via SUAP. 
 

Proposição para atendimento pelo Gestor na Reunião de Busca Conjunta de Soluções 
“A lavratura do termo de apresentação, a tramitar no SUAP ou até mesmo no SIGA, deve ser uma 
funcionalidade disponível em breve em todo o Instituto. Para isso, promoveremos neste mês de novembro a 
intensificação da divulgação desse procedimento no Encontro com os NAGPS.” 
 

     Data estimada para o efetivo atendimento 
2° semestre de 2020   
 

 Processo 23790.001346/2018-85 
Instruem o processo: 
 Formulário de solicitação de ajuda de custo; 
 Portaria de designação para ocupar função de confiança; 
 Contrato de locação; 
 Despacho COAPE; 
 Memória de cálculo da ajuda de custo – DGP; 
 Documento SIAPE consulta dados financeiros do servidor; 
 Nota de empenho; 
 Documento de liquidação de despesa; 
 Documento de consulta de ordem bancária. 

 
Análise 
 O processo apresenta documentação conforme dispõe a Orientação Normativa SEGES nº 
03/2013, sendo que a memória de cálculo da ajuda de custo está de acordo com Nota informativa nº 
222 /2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, em que o servidor se enquadra na situação em que  no caso 
de servidor ocupante de cargo efetivo, e também ocupante de cargo comissionado, o valor do cálculo 
da ajuda de custo será correspondente à remuneração percebida pelo servidor, no mês do 
deslocamento, podendo incluir o vencimento do cargo efetivo e a fração do respectivo cargo em 
comissão ou função de confiança, desde que o servidor tenha optado pela percepção da remuneração 
do cargo efetivo, acrescida das parcelas retributivas do cargo comissionado. 
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RPA 05 – COAPE/DGP 
Comprovara efetividade do deslocamento do servidor para a nova sede no prazo de trinta dias, contados 
da data da concessão e monitorar os três meses seguintes à concessão a permanência do servidor na nova 
sede, em atenção ao art. 14, incisos I e II da Orientação Normativa SEGES nº 03/2013. 
 
Manifestação DGP 
“A comprovação da efetividade do deslocamento poderia ser demonstrada com a lavratura do termo 
de apresentação do servidor a ser cadastrado no SUAP. Isso atestaria temporalmente as localizações 
de exercício do servidor.” 
 
Análise da resposta à RPA 05 
Informar se a funcionalidade informada está acontecendo via SUAP ou outra proposta da DGP. 
 

Proposição para atendimento pelo Gestor na Reunião de Busca Conjunta de Soluções 
“A lavratura do termo de apresentação, a tramitar no SUAP ou até mesmo no SIGA, deve ser uma 
funcionalidade disponível em breve em todo o Instituto. Para isso promoveremos neste mês de novembro a 
intensificação da divulgação desse procedimento no Encontro com os NAGPS.” 

 
Data estimada para o efetivo atendimento 
2° semestre 2020 

 Processo 23790.001201/2018-84 
Instruem o processo: 
 Memorando de servidor solicitando pagamento de ajuda de custo; 
 Formulário de solicitação de ajuda de custo; 
 Documentos de identificação de dependentes; 
 Portaria de designação de Reitor Pró-tempore do IF Baiano; 
 Decreto nomeando Reitor do IF Baiano; 
 Contrato de locação de imóvel residencial; 
 Recibo de pagamento de aluguel; 
 Outro contrato de locação de imóvel residencial; 
 Documento SIAPE de consulta a dados financeiros do servidor solicitante; 
 Despacho DGP; 
 Despacho Reitor; 
 Servidor requerente solicita anuência da Administração para condução própria para 

deslocamento à nova sede; 
 Cotação de passagens aéreas; 
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 Memória de cálculo da ajuda de custo– DGP; 
 Cópias de e-mails do servidor solicitante; 
 Documento de solicitação de serviço de transporte de mudança; 
 Despacho do Reitor; 
 Documentação referente à serviços prestados por empresa de mudança; 
 Despacho do Reitor substituto; 

 
Análise 
 Trata-se de processo de pagamento de ajuda de custo por exoneração ex-officio do cargo em 
comissão ou função de confiança cuja nomeação exigiu o deslocamento inicial. O servidor requerente 
solicita retorno ao Campus Uruçuca, tendo em vista o término do mandato de Reitor, na reitoria, em 
Salvador. Observou-se que o processo, quanto à sua instrução, apresentou situações que demandaram 
maiores esforços da administração e do servidor requerente no que se refere a comprovação de 
domicílio do servidor na nova sede.  
  

Segundo a Orientação Normativa SEGES nº 03/2013, o requerimento de concessão de ajuda 
de custo e de transporte deverá ser acompanhado dos seguintes documentos: I - cópia da publicação 
em meio oficial do ato que fundamenta o deslocamento do servidor; II - comprovante de residência 
do servidor; e III - em relação aos dependentes, os documentos previstos no art. 9º. Em atenção ao 
item II, foi apresentado contrato de locação de imóvel na nova sede, o que está em conformidade com 
a referida Orientação Normativa.  
  

O IF Baiano solicitou que fossem fornecidos os seguintes documentos do servidor: formulário 
de ajuda de custo e comprovante de residência atual ou Contrato de Locação (Cópia com o carimbo 
de Confere com Original). Como foram fornecidos dois contratos de locação, um referente a imóvel 
locado em Salvador e outro referente a imóvel locado em Itabuna, a administração entendeu que “não 
há como depreender se efetivamente ocorreu o evento mudança de domicílio em caráter permanente 
que conforme a Lei é o que autoriza o pagamento de ajuda de custo” considerando que “Da análise 
dos documentos acostados aos autos verificou-se que a mudança do requerente está prevista para 
ocorrer no mês de fevereiro de 2019 (laudas 43/44) e o contrato de locação do imóvel residencial 
situado na Rua Rosineide, n° 240, 1° andar, Bairro Zildolandia na cidade de Itabuna/BA que comprova 
o endereço de destino da mudança está expirado desde 01.01.2019 (laudas 07/08). Em razão da 
vigência do referido contrato está expirada, o processo não está devidamente instruído quanto à 
demonstração do evento "mudança de domicílio em caráter permanente" que conforme a Lei é o que 
autoriza o pagamento de ajuda de custo.” 
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 Isso posto, foi fornecida “Declaração de endereço residencial” e “renovação de contrato de 
locação de imóvel residencial”, além de “Termo de recebimento de transporte de bens” onde o 
servidor comprova a entrega dos bens na localidade onde terá exercício. Após o fornecimento dessa 
documentação foi autorizado o pagamento da ajuda de custo, inclusive com pagamento de despesa de 
transporte e com dependentes, conforme o que foi estabelecido pela normativa vigente. 
  

Em que pese à atuação dos controles internos na observância aos requisitos para pagamento 
da ajuda de custo, a administração deve verificar a efetividade do deslocamento do servidor para a 
nova sede no prazo de trinta dias, contados da data da concessão e monitorar os três meses seguintes 
à concessão a permanência do servidor na nova sede, em atenção ao art. 14, incisos I e II da Orientação 
Normativa SEGES nº 03/2013. 
 
RPA 06 – COAPE/DGP/NÚCLEOS DE APOIO À DGP 
Verificar e acompanhar a efetiva mudança de sede de servidor, considerando os casos de restituição 
da ajuda de custo dispostos no art. 14, incisos I e II da Orientação Normativa SEGES nº 03/2013.  
 
Manifestação DGP 
“A comprovação da efetividade do deslocamento poderia ser demonstrada com a lavratura do termo 
de apresentação do servidor a ser cadastrado no SUAP. Isso atestaria temporalmente as localizações 
de exercício do servidor.” 
 
Análise da resposta à RPA 06 
Informar se a funcionalidade informada está acontecendo via SUAP ou outra proposta da DGP. 
 

Proposição para atendimento pelo Gestor na Reunião de Busca Conjunta de Soluções 
“A lavratura do termo de apresentação, a tramitar no SUAP ou até mesmo no SIGA, deve ser uma 
funcionalidade disponível em breve em todo o Instituto. Para isso promoveremos neste mês de novembro a 
intensificação da divulgação desse procedimento no Encontro com os NAGPS.” 

Data estimada para o efetivo atendimento 
2° semestre 2020 
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 Processo 23790.001679/2018-12 
Instruem o processo: 
 Formulário de solicitação de ajuda de custo; 
 Portaria de nomeação de servidor para exercer cargo de confiança em outra localidade; 
 Contrato de locação de imóvel residencial; 
 Despacho COAPE; 
 Consulta dados financeiros do servidor SIAPE– maio 2018; 
 Consulta dados financeiros do servidor SIAPE– junho 2018; 
 Memória de cálculo da ajuda de custo – DGP; 
 Portaria de exoneração do servidor de cargo de confiança ocupado anteriormente; 
 Check-list para pagamento da ajuda de custo – Assessoria Processual; 
 Declaração de residência de origem do servidor; 
 Conta de energia de residência de origem do servidor; 
 Despacho do Reitor substituto; 
 Nota de empenho; 
 E-mail com solicitação de recálculo de ajuda de custo pelo requerente; 
 Despacho DGP de 07/12/2016 cujo assunto é “Consulta ajuda de custo”; 
 Nota Técnica nº 1901/2016-MP que trata de manifestação acerca de qual é a definição de 

"remuneração de origem" para fins de cálculo do pagamento da indenização da ajuda de 
custo, quando se tratar de uma segunda concessão a servidor que se encontra cedido para 
ocupar nova Função Comissionada de Grandes Eventos - FCGE.; 

 Despacho DGP; 
 NOTA TÉCNICA Nº 276/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP que trata de “Base de 

cálculo da Ajuda de Custo”; 
 Orientação Normativa SEGEP nº 03/2013; 
 Decreto nº 4.004/2001; 
 Memória de recálculo da ajuda de custo – DGP; 
 Despacho do Reitor. 
 Documentos do SIAFI para execução financeira. 

 
Análise 

Trata-se se processo de pagamento de ajuda de custo em virtude de nomeação para cargo em 
comissão. Da análise de conformidade, pode-se verificar a ocorrência de dúvidas quanto à base de 
cálculo para pagamento da indenização, considerando que consultas às Notas Técnicas do Ministério 
do Planejamento foram realizadas. Quanto ao tema, a Orientação Normativa nº 03/2013, no art. 12 
dispõe que: 
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Art. 12 - O valor da ajuda de custo será calculado com base na remuneração de origem devida 
ao servidor no mês em que ocorrer o deslocamento para a nova sede.  
§ 1º - Na hipótese de nomeação para cargo ou função de livre nomeação e exoneração de 
servidor ocupante de cargo efetivo na administração pública federal, o servidor poderá optar 
pelo cálculo do valor da ajuda de custo com base:  
I - na remuneração de origem, conforme previsto no caput deste artigo; ou  
II - na remuneração do cargo ou função para o qual foi nomeado.  

 
Em relação ao art. 12 da ON 03/2013, não foi observada a possibilidade de o servidor optar 

pelo cálculo do valor da ajuda de custo conforme os incisos I e II do referido artigo, no entanto, 
verificou-se que formulário de requisição de ajuda de custo do IF Baiano foi atualizado em 
27/03/2019, contemplando a opção do servidor optar pelo cálculo do valor da ajuda de custo, na 
remuneração integral de origem, ou na remuneração do cargo ou função para o qual foi nomeado. 
Quanto à atuação dos controles internos administrativos, observou-se que existem instâncias 
suficientes para promover correções e/ou ajustes dos atos administrativos.  
 
RPA 07 – COAPE/DGP 
Atualizar os procedimentos de concessão de ajuda de custo. Em que pese à atualização do formulário 
de requisição de ajuda de custo em relação a aspectos procedimentais elencados no art. 12 da ON 
SEGEP 03/2013, tal atualização só se deu no mês de março de 2019, ou seja, é preciso que os 
procedimentos de concessão de ajuda de custo estejam atualizados para estarem em conformidade 
com as normas vigentes.  
 
Manifestação DGP 
“Apesar de não dispormos de um setor específico de Legislação, buscamos constantemente atualizar nossos 
procedimentos através de consultas ao SIGEPE LEGIS, tanto que a última atualização feita foi em março 
deste ano.” 
 

Análise da resposta à RPA 07 
Recomendação atendida. 

  

 Processo 23790.001433/2018-32 
Instruem o processo: 
 Memorando de solicitação de ajuda de custo; 
 Formulário de solicitação de ajuda de custo; 
 Portaria de exoneração de servidor ocupante de cargo em comissão; 
 Contrato de locação de imóvel; 
 Despacho NUDV/COAPE; 
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 Memória de cálculo da ajuda de custo; 
 Consulta dados financeiros do servidor - SIAPE; 
 Documento de liquidação de despesa; 
 Documento de consulta de ordem bancária.  

 
Análise 

Trata-se se processo de pagamento de ajuda de custo em virtude de exoneração ex officio de 
cargo em comissão. O servidor solicitante retornou à sua localidade de origem para exercer atividades 
do cargo efetivo, sem cargo em comissão ou função de confiança. A base de cálculo da ajuda de custo 
está em conformidade com o que estabelece a Orientação Normativa SEGEP 03/2013. Não foi 
observado controle relativo a confirmação de exercício na localidade para onde o servidor foi 
deslocado, em referência ao art. 14 da referida ON. 

 
RPA 08 - COAPE/DGP/NÚCLEOS DE APOIO À DGP 
Estabelecer controle em relação ao art. 14 da Orientação Normativa SEGEP 03/2013, ou seja, verificar 
a efetividade de deslocamento para a nova sede no prazo de trinta dias, contados da data da concessão 
bem como verificar, antes de decorridos três meses do deslocamento, a possibilidade do servidor 
regressar, pedir exoneração ou abandonar o serviço. 
 
Manifestação DGP 
“A comprovação da efetividade do deslocamento poderia ser demonstrada com a lavratura do termo 
de apresentação do servidor a ser cadastrado no SUAP. Isso atestaria temporalmente as localizações 
de exercício do servidor.” 
 
Análise da resposta à RPA 08 
Informar se a funcionalidade informada está acontecendo via SUAP ou outra proposta da DGP. 
 

Proposição para atendimento pelo Gestor na Reunião de Busca Conjunta de Soluções 
“A lavratura do termo de apresentação, a tramitar no SUAP ou até mesmo no SIGA, deve ser uma 
funcionalidade disponível em breve em todo o Instituto. Para isso promoveremos neste mês de novembro a 
intensificação da divulgação desse procedimento no Encontro com os NAGPS.” 

Data estimada para o efetivo atendimento 
2° semestre 2020 
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 Processo 23790. 001373/2018-58 
Instruem o processo: 
 Formulário de solicitação de ajuda de custo; 
 Contrato de locação de imóvel; 
 Folha de despacho – DGP; 
 Portaria de nomeação para exercício de cargo em comissão; 
 Consulta dados financeiros do servidor – SIAPE; 
 Memória de cálculo da ajuda de custo; 
 Despacho COAPE/DGP; 
 Nota de empenho; 
 Documento de liquidação de despesa; 
 Documento de consulta de ordem bancária.  

 
Análise 

Trata-se se processo de pagamento de ajuda de custo em virtude de nomeação para cargo em 
comissão. Frise-se que o servidor já ocupava cargo em comissão na localidade de origem. Em relação 
ao cálculo para pagamento de ajuda de custo, verificar o critério Orientação Normativa SEGEP/MP 
032013, art. 12 Nota Técnica MP nº 276/2013, item 17. Importante destacar que a opção do servidor 
optar pelo cálculo da ajuda de custo conforme os incisos I e II desta foi disponibilizada no formulário 
de solicitação de ajuda de custo do IF Baiano apenas a partir de 27/03/2019. Quanto à consolidação 
de entendimento do órgão técnico do Ministério do Planejamento, a Nota Informativa nº 
222/2014/SEGEP/MP, que trata do assunto “Cálculo do valor da ajuda de custo”, ressalta que: 
 

21. Frise-se que esta Secretaria de Gestão Pública já se manifestou nesse sentido por meio da 
Nota Técnica nº 276/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, de 14 de outubro de 2013, a qual 
procedeu à consolidação do entendimento quanto à base de cálculo da ajuda de custo, no 
âmbito do SIPEC. 
 

 Não foi observado controle relativo a confirmação de exercício na localidade para onde o 
servidor foi deslocado, em referência ao art. 14 da referida ON. 
RPA 09 - COAPE/DGP/NÚCLEOS DE APOIO À DGP 
Estabelecer controle em relação ao art. 14 da Orientação Normativa SEGEP 03/2013, ou seja, verificar 
a efetividade de deslocamento para a nova sede no prazo de trinta dias, contados da data da concessão 
bem como verificar, antes de decorridos três meses do deslocamento, a possibilidade do servidor 
regressar, pedir exoneração ou abandonar o serviço. Oportunizar o servidor solicitante da ajuda de 
custa em relação à base de cálculo para a indenização, conforme a Orientação Normativa SEGEP/MP 
032013, art. 12 e Nota Técnica MP nº 276/2013, item 17. 
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Manifestação DGP 
“A comprovação da efetividade do deslocamento poderia ser demonstrada com a lavratura do termo 
de apresentação do servidor a ser cadastrado no SUAP. Isso atestaria temporalmente as localizações 
de exercício do servidor. Podemos fazer referência às duas opções de pagamento, lembrando que o 
pagamento é feito sempre considerando a opção mais vantajosa ao servidor, em quase 100% dos casos, 
a hipótese A) do item 17. Da Nota Técnica MP nº 276/2013.” 
 
Análise da resposta à RPA 09 
Informar se a funcionalidade informada está acontecendo via SUAP ou outra proposta da DGP. 
 

Proposição para atendimento pelo Gestor na Reunião de Busca Conjunta de Soluções 
“A lavratura do termo de apresentação, a tramitar no SUAP ou até mesmo no SIGA, deve ser uma 
funcionalidade disponível em breve em todo o Instituto. Para isso promoveremos neste mês de novembro a 
intensificação da divulgação desse procedimento no Encontro com os NAGPS.” 

 
Data estimada para o efetivo atendimento 
2° semestre 2020 

 
V.III Pagamento de substituições remuneradas 
 
V.III.I Aspectos legais  
  

O pagamento de substituição remunerada está previsto no art. 38 da Lei nº 8.112/90, que prevê 
que os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de 
Natureza Especial terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, 
previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade, assim, a substituição é devida 
enquanto o substituto estiver exercendo efetivamente as atribuições do cargo.  
  

Segundo o parágrafo 1º, art. 38 da Lei nº 8.112/90, o substituto assumirá automática e 
cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou 
chefia e os de Natureza Especial, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular 
e na vacância do cargo, hipóteses em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o 
respectivo período. 
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V.III.II Operacionalização e controles internos 
  

Os processos de pagamento de substituição remunerada são finalizados na Reitoria, sendo que 
os requerimentos nos Campi são analisados pelos Núcleos de Apoio à Gestão de Pessoas (NAGP) e 
posteriormente pelo Núcleo de Admissão e Desligamento (NUAD), na Reitoria, que integra a 
Coordenação de Administração de Pessoal (COAPE). Os pedidos são protocolados com respectivos 
números SIGA, passando pelos núcleos nos Campi e Reitoria, que faz a análise final e cálculo manual 
em planilha eletrônica. 
 
V.III.III Achados e riscos identificados 
 

Da análise do processo de trabalho de pagamento de substituição remunerada, verificaram-se 
as seguintes situações: 

 
 Os procedimentos de conferência de documentação que subsidiam os cálculos e 
pagamentos de substituições são realizados por apenas 1 servidor na Reitoria, gerando 
acúmulo de solicitações, atrasos de pagamentos e maior possibilidade de erros de cálculo; 
 Os cálculos são realizados manualmente em planilhas eletrônicas, podendo levar a erros, 
principalmente quando o substituto recebe função e o SIAPE não acusa tal fato. Segundo o 
servidor do NUAD, esse problema deverá ser sanado com a implementação do sistema SIPAG; 
 Os pedidos de substituição são organizados mensalmente, sendo que cada pedido de 
substituição recebe um número de protocolo. Observou-se a falta de numeração de página dos 
processos, que são organizados por mês; 
 Falta de aposição de assinaturas e observações nos requerimentos para pagamentos de 
substituições remuneradas do NUAD e COAPE quanto ao deferimento das concessões de 
pagamentos de substituições remuneradas, dessa forma, não pode-se afirmar que há controle 
de conferência de cálculos ou de documentações. 
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RPA 10 – COAPE/DGP 
Dimensionar força de trabalho adequada na COAPE/DGP para análise dos processos de concessão de 
substituições remuneradas, considerando a condição de trabalho atual, sem sistema implantado e 
considerando o processo de trabalho com sistema implantado.  
 
Manifestação DGP 
“O sistema SUAP e SIPPAG irão automatizar, respectivamente, o fluxo do processo e pagamento das 
solicitações de substituição remunerada. Com os sistemas funcionando a todo vapor, acreditamos que 
o processo de trabalho dessa temática será desafogado trazendo uma condição melhor de trabalho aos 
servidores do NUAD.” 
 
Análise da resposta à RPA 10 
Informar atualização das ações propostas via sistema. 
 

Proposição para atendimento pelo Gestor na Reunião de Busca Conjunta de Soluções 
“O processo de solicitação de substituição remunerada via SUAP está pronto necessitando apenas de 
pequenos ajustes de validação na plataforma. Devido ao escasso tempo útil desta folha de pagamento de 
dezembro, a previsão de lançamento da ferramenta ficou para o início de 2020. Já estamos utilizando o 
SIPPAG na automatização dos cálculos e dos lançamentos no SIAPE.” 

Data estimada para o efetivo atendimento 
2° semestre 2020 

 
RPA 11 – COAPE/DGP 
Considerar os riscos levantados neste relatório e levantados pela própria COAPE na implementação 
de sistemas informatizados.  
 
Manifestação DGP 
“Após um período experimental, devemos utilizar as potencialidades dos sistemas disponibilizados e 
alertar sobre os pontos falhos existentes para que os desenvolvedores possam aprimorá-lo e adequá-
lo à nossa realidade.” 
 
Análise da resposta à RPA 11 
Recomendação atendida. 
 
 
 
 

mailto:audin@ifbaiano.edu.br


 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 

AUDITORIA INTERNA 
Rua do Rouxinol, 115 – Bairro do Imbuí - CEP: 41.720-052 - Salvador - BA 

Fone: (71) 3186-0046. E-mail: audin@ifbaiano.edu.br 
 

24 

 

V.IV– Gratificação por encargo de curso e concurso – GECC 
  

A gratificação por encargo de curso e concurso, prevista no Art. 76-A, da Lei nº8.112/90 e 
regulamentada pelo Decreto nº 6.114/2007 foi normatizada no âmbito do IF Baiano através da 
Resolução CONSUP nº 16/2011 e posteriormente alterada pela Resolução CONSUP n° 70/2017. Na 
normativa mais recente, observa-se a existência de fluxo processual, indicando quais documentos 
deverão instruir cada solicitação de pagamento de GECC. Além disso, em relação aos Campus e 
Reitoria, estabelece prazo para que seja realizada estimativa de despesas com GECC, visando a 
constituição de reserva orçamentária anual.  
  

Importante destacar que a concessão de pagamento de GECC já foi objeto de avaliação por 
esta AUDIN no exercício de 2012, onde destacam-se as seguintes recomendações: 
 

Relatório de Final de Auditoria nº 02/2012 
 
 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. 
 
 Recomendação IV. III 
Os processos devem ser numerados, evitando, desta forma, a indevida inclusão ou retirada de 
documentos. 
 
 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. 
 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 
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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. 
 
 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. 
 
 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. 
Em relação às recomendações emitidas, fruto da avaliação das concessões de GECC em 2012, 
observa-se que o IF Baiano as considerou quando elaborou a Resolução CONSUP nº 70/2017. 
Portanto, a presente análise das concessões de GECC pretende evidenciar o nível de 
atendimento à normativa mais recente e avaliar os controles estabelecidos para o seu 
atendimento. 

 
V.IV.I – Análise documental e controles internos 
 

 Processo 23329.000839/2018-88 
 
Análise 

Trata-se de solicitação de pagamento de GECC no exercício de 2018 referente às atividades 
realizadas em processo de avaliação de Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) no ano de 
2015, passando a ser reconhecido como despesa de exercícios anteriores, de acordo com a Portaria 
Conjunta SEGEP/MP nº 02/2012, que disciplina os critérios de pagamento de despesas de exercícios 
anteriores de pessoal, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 
O pedido encontra respaldo na Resolução CONSUP nº 70, de 23 de outubro de 2017, art. 3°, conforme 
segue: 

 
Art. 3º Os servidores da instituição que atuarem como avaliadores dos processos de avaliação 
de Reconhecimento de Saberes e Competência - RSC e de avaliação dos processos de 
promoção à classe de Professor Titular da Carreira de Magistério do Ensino Básico Técnico 
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e Tecnológico- EBTT, somente farão jus ao recebimento da GECC para as seguintes 
atividades: 
I – Avaliação curricular de RSC. 
II – Avaliação curricular para promoção à classe de Professor Titular da Carreira de 
Magistério do EBTT. 
III – Exame oral para promoção à classe de Professor Titular da Carreira de Magistério do 
EBTT. 
 

Quanto aos critérios estabelecidos pela Portaria Conjunta SEGEP/MP nº 02/2012, observou-
se que a solicitação possui a documentação necessária para o reconhecimento direito ao pagamento 
da despesa de exercícios anteriores, inclusive com documentação do sistema SIAPE de confirmação 
de desbloqueio do processo, conforme parágrafo único do art. 5º da Portaria. Apesar de não acarretar 
prejuízo financeiro à União devido à ausência de correção monetária dos valores de GECC, é 
necessário que os solicitantes observem o prazo estabelecido no art. 13 e o que estabelece os §§1º e 
2º do art. 14 da Resolução nº 16, de 19 de julho de 2011, alterada pela Resolução nº 70, de 23 de 
outubro de 2017. 
 

Em relação a controles internos adotados para pagamento de GECC, verifica-se que não há 
rubrica orçamentária específica para pagamento ou existência de limites orçamentários estabelecidos 
pela Administração. A análise dos processos de solicitação de pagamento de GECC é realizada por 
apenas 1 servidor (a) na Reitoria, considerando que todos os pagamentos de GECC são analisados e 
pagos na Reitoria. Dessa forma, existe acúmulo de processos de GECC na Reitoria, considerando que 
o Núcleo responsável por este processo é responsável também por outros processos de concessão de 
direitos e vantagens.   
 
Planejamento orçamentário 
 

Embora não exista rubrica orçamentária específica para pagamento ou existência de limites 
orçamentários estabelecidos pela Administração para as despesas com GECC, os §§1º e 2º do art. 14 
da Resolução nº 16, de 19 de julho de 2011, alterada pela Resolução nº 70, de 23 de outubro de 2017 
estabeleceram que o Gabinete do Reitor e Campi deverão encaminhar memorando à Pró-Reitoria de 
Administração e Planejamento – PROPLAN, até o último dia útil do mês de janeiro, com o valor 
anual estimado das despesas com GECC que serão executadas no exercício, para que seja realizada a 
reserva orçamentária correspondente. Contudo, verificou-se que somente a Reitoria, em 2019 e o 
Campus Guanambi, em 2018 e 2019, estimaram os valores para as despesas com GECC. 
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RPA 12 - CAMPI 
Realizar estimativa de despesas com gratificação de encargo de curso ou concurso, em atenção aos 
§§1º e 2º do art. 14 da Resolução CONSUP nº 16, de 19 de julho de 2011, alterada pela Resolução 
CONSUP nº 70, de 23 de outubro de 2017. 
 
Manifestação DGP 
“Podemos mensurar o valor gasto com GECC - Gratificação de Encargo de Cursos ou Concurso a 
partir do seu histórico de pagamentos. Utilizamos, para isso, os relatórios do sistema SIAPE que 
informam mensalmente os montantes pagos de cada rubrica integrante do contracheque dos 
servidores.”   
 
Análise da resposta à RPA 12 
Reitoria: recomendação atendida.  
Campi: necessidade de estimar despesa com GECC. 
Informar orientações da PROPLAN em relação à estimativa anual de despesa com GECC nos Campi, 
em atendimento à Resolução CONSUP nº 70, de 23 de outubro de 2017. 
 

 Processo 23327.001827/ 2018-91 

Análise 
Trata-se de processo de pagamento de GECC referente à instrutoria no curso de planejamento 

estratégico com metodologia balance scorecard para membros do Colégio de Dirigentes. Tal atividade 
está prevista no art. 2, I, da Resolução CONSUP nº 16, de 19 de julho de 2011, alterada pela Resolução 
nº 70, de 23 de outubro de 2017. Foi verificado que o processo está em conformidade em relação à 
documentação estabelecida em normativa interna, inclusive com os percentuais máximos por hora 
trabalhada de acordo com as atividades de instrutoria e elaboração de material didático. Não foi 
identificada documentação comprobatória de pagamento ao servidor que promoveu a instrutoria. 
 

 Processo 23330.001118/2017-75 
 
Análise 

Trata-se de processo de pagamento de GECC referente a processo seletivo simplificado para 
contratação de professor substituto da área de História, Campus Guanambi. A solicitação está em 
conformidade com o art. 6 da normativa interna, que prevê o que segue: 

 
Art. 6º As Comissões designadas pela Reitoria ou pelo Campus, com a finalidade de planejar, 
supervisionar, coordenar e executar os processos de realização de concurso para provimento 
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de cargo público, processo seletivo para contratação temporária e processo para ingresso de 
estudantes, serão responsáveis pela formalização dos processos de pagamento de GECC. 
(Grifo nosso) 

 
Quanto à instrução processual, chamou a atenção o número de folhas impressas sem utilidade 

para fundamentar o processo, pois o dispositivo legal que trata da GECC encontra-se no art. 76-A da 
Lei nº8.112/90. Foram impressas 13 folhas da Lei 8.112 que não guardam correlação com o instituto 
da GECC. Portanto, deve-se atentar para que o processo seja instruído apenas com documentação que 
o fundamente, em atenção ao princípio da economia processual. 
Em relação à documentação exigida pela normativa interna para instrução do processo, verificou-se 
que o Núcleo responsável pela análise de processos de GECC, o Núcleo de Direitos e Vantagens, 
identificou diversas inconsistências ou ausências de documentação exigida pela  Resolução CONSUP 
de 23 de outubro de 2017, sendo que o processo retornou ao Campus para ajustes, inclusive com a 
documentação exigida pela Portaria Conjunta SEGEP/MP nº 02/2012, necessária para o 
reconhecimento direito ao pagamento da despesa de exercícios anteriores, considerando que as 
atividades que ensejaram o pagamento de GECC foram realizadas em setembro de 2017 e o 
memorando de solicitação de pagamento de GECC data de 21/02/2018.  
 

Conclui-se, portanto, que os controles internos administrativos, na Reitoria, foram 
suficientemente atuantes em relação à verificação detalhada dos elementos processuais que ensejam 
o pagamento de GECC. Todavia, recomenda-se a realização de treinamento ou capacitação do Núcleo 
no Campus Guanambi, responsável pela conformidade de documentação apresentada pelos 
solicitantes de GECC. Recomenda-se que quanto se tratar de atividade ensejadora de GECC que sejam 
providenciadas as documentações exigidas pela normativa vigente, seguindo as orientações do órgão 
de pessoal no Campus. No caso em análise o processo já seria enquadrado como despesa de exercícios 
anteriores, no entanto, não foi contemplado, inicialmente, com qualquer documento exigido pela 
Portaria Conjunta SEGEP/MP nº 02/2012. 
 

 Processo 23334.000002/2018-60 
 
Análise 

Trata-se de processo de solicitação de pagamento de gratificação por encargo de curso ou 
concurso referente a processo seletivo para ingresso de estudantes em 2018 do Campus Teixeira de 
Freitas. Para compor Comissão Permanente Local de Processo Seletivo foram designados 10 
servidores. Para efeitos de economia processual e de recursos, evitar impressão de folhas no processo 
sem serventia para o assunto, como pode-se verificar às folhas 9 a 21. Os trabalhos da comissão foram 
realizados entre 01/08/2017 e 11/12/2017 e a data de formalização de processo de pedido de 
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pagamento de GECC foi de 03/01/2018, portanto, o pagamento de GECC foi classificado como 
despesas de exercícios anteriores. 
 

Em relação à atuação dos controles internos, observa-se que o NUDV/COAPE efetuou análise 
do processo (Memorando nº 004/2018/NUDV/IF BAIANO), devolvendo-o ao Campus para ajustes e 
adequações em relação a Resolução nº 70, de 23 de outubro de 2017, considerando que foram 
utilizados, pelo Campus, formulários da Resolução CONSUP nº 16, de 19 de julho de 2011, sem 
observância das atualizações da Resolução nº 70, de 23 de outubro de 2017. Posteriormente, foram 
encaminhados relatórios de execução de atividades conforme a normativa atualizada.  
Entende-se, portanto, que apesar das atividades da Comissão Permanente tivessem sido finalizadas 
em dezembro de 2017, a necessidade de ajustes na formalização do processo contribuiu para que fosse 
finalizado somente em julho de 2018. Reitera-se, portanto, a necessidade de realização de capacitação 
dos órgãos de apoio à DGP nos Campi.  
 

 Processo 23333.000869/2018-25 
 
Análise 

Trata-se de processo de pagamento de gratificação por encargo de curso ou concurso referente 
a realização de processo seletivo para ingresso de alunos em cursos de Formação Inicial e Continuada 
(FIC). Observou-se a atuação dos controles internos administrativos na Reitoria, através do Núcleo 
de Direitos e Vantagens (NUDV), que identificou situações como compatibilidade das atividades dos 
servidores solicitantes de GECC descritas em Relatórios conforme “Anexo V” da Resolução nº 70, 
de 23 de outubro de 2017 e os casos de vedação de pagamento de GECC conforme art. 5º da normativa 
interna. Verificou-se também a existência de parecer da Pró-Reitoria de Extensão, em atenção ao 
inciso VI do art. 7 da normativa interna que diz que a PROEX é responsável por validar os processos 
de GECC no que se refere aos processos de ingresso de estudantes em curso de Formação Inicial e 
Continuada – FIC. O parecer discorre sobre a instrução do processo conforme os critérios 
estabelecidos pela normativa interna, destacando a existência de falhas formais como falta de aposição 
de assinaturas em formulários.  
 
De fato, verificou-se que os controles internos referentes à conformidade da normativa interna em 
relação ao pagamento de GECC para servidores que atuam em cursos FIC – Formação Inicial e 
Continuada são adequados. 
 
RPA 13 - Ponto retirado por situação encontrada fora do escopo de auditoria. 
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RPA 14– COAPE/DGP 
Criar controles apropriados do processo de concessão de GECC, considerando a realização de 
mapeamento de processos na Reitoria. Considerar riscos de atraso no atendimento das demandas, 
erros, insuficiência de informações entre outros. 
 
Manifestação DGP 
“Através da realização do mapeamento de processos, que está em andamento, criaremos o fluxo no 
SUAP da atividade de concessão de GECC otimizando tanto a análise como o controle em si do 
processo, o que repercutirá em menos erros, inconsistências e atrasos no atendimento das demandas.” 
 
Análise da resposta à RPA 14 
Atendimento da recomendação em andamento. Informar status no dia da reunião de busca conjunta de soluções. 
 
Proposição para atendimento pelo Gestor na Reunião de Busca Conjunta de Soluções 
Não informado 
 
Data estimada para o efetivo atendimento 
Não informado 
 
RPA 15 - DGP 
Capacitar os Núcleos de Apoio à DGP nos Campi, responsáveis por receber, analisar e encaminhar à 
Reitoria os processos de GECC, com vistas a diminuir inconsistências e evitar a devolução do 
processo para ajustes. 
 
Manifestação DGP 
“Promoveremos a devida orientação/capacitação dos NAGP no sentido de atualizá-los  sobre os novos 
fluxos existentes  na plataforma SUAP, a exemplo da implementação em breve da GECC.” 
 
Análise da resposta à RPA 14 
Atendimento da recomendação em andamento. Informar status no dia da reunião de busca conjunta de soluções. 
 

Proposição para atendimento pelo Gestor na Reunião de Busca Conjunta de Soluções 
Não informado 
 
Data estimada para o efetivo atendimento 
Não informado 
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V.V Auxílio-moradia 
 

O auxílio moradia consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo 
servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira, 
no prazo de um mês após a comprovação da despesa pelo servidor, conforme a Lei n° 8.112/90. Em 
atenção aos critérios estabelecidos em Lei e normativas editadas pelo Ministério do Planejamento, 
foram avaliados os controles adotados pela administração do IF Baiano para a concessão desta 
indenização, conforme orientações dispostas no endereço 
http://ifbaiano.edu.br/portal/servidor/auxilio-moradia/. 
 
Processos e controles analisados 
23327.001259/2018-28, 23327.001246/2018-59, 002320/2018-54, 001754/2018-37, além de 
planilhas de controle de todos registros de servidores e pagamentos feitos em 2018 e 2019. 
 
Análise 

Dos processos analisados, observa-se que os formulários de auxílio-moradia são preenchidos 
mensalmente pelo servidor requerente com os dados cadastrais do servidor, documentos a serem 
anexados, como cópia do contrato de locação com firma reconhecida e dá ciência ao servidor dos 
critérios a serem atendidos para pagamento do auxílio-moradia. Foi verificada também a existência 
de comprovantes e recibos de pagamento de aluguéis nos processos analisados. O Núcleo de Direitos 
e Vantagens (NUDV/COAPE/DGP), na Reitoria, utiliza planilhas eletrônicas (Excel) de controle de 
pagamentos, onde pode-se conferir, por cada servidor, a elaboração do cálculo do valor do auxílio-
moradia a ser pago, cargo em comissão, o mês da entrega do requerimento, o mês de referência, o 
número do processo e a situação em relação à data do pagamento e o valor do recibo e o valor pago. 
Observa-se que existe verificação quanto cálculo do valor a ser pago, considerando que o valor do 
auxílio deverá ser somente o valor do aluguel, não sendo indenizáveis as despesas de condomínio, 
energia, telefone, alimentação, bebidas, Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, taxas e outras 
despesas acessórias do aluguel ou da contratação de hospedagem. Por fim, entende-se que os controles 
adotados pelo Núcleo de Direitos e Vantagens são suficientes, porém, sugere-se que esses controles 
sejam revisados e monitorados, ainda que por amostragem, pela COAPE e DGP.  
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RPA 16 – COAPE/DGP 
Revisar e monitorar os pagamentos de auxílio-moradia, atuando como uma instância de controle 
secundário ou de segunda linha. 
 
Manifestação DGP 
“Atualmente os pagamentos de auxílio-moradia são feitos e revisados por uma integrante no NUDV. 
Adotaremos a revisão por outra integrante além da nossa autorização de sempre, como uma segunda 
revisão dos pagamentos.” 
 
Análise da resposta à RPA 16 
Recomendação atendida. 
 
CONCLUSÃO 

  
Diante dos trabalhos realizados, nenhuma restrição foi imposta aos exames, sendo que a equipe 

de auditoria foi prontamente atendida à medida em que eram solicitadas entrevistas, envio de arquivos 
e documentação. Os resultados apresentados sugerem aprimoramentos tanto nos controles em nível 
operacional dos processos de trabalho quanto em nível gerencial e estratégico da COAPE/DGP.  

No que refere à implantação de sistemas informatizados, estes devem ser avaliados quanto ao 
custo-benefício e retorno esperado quanto aos riscos que serão potencialmente minimizados. Destaca-
se também a necessidade de capacitação dos Núcleos de Apoio à DGP nos Campi de modo a evitar o 
retrabalho pelo Núcleo de Direitos e Vantagens na Reitoria. 

Considerando a realização da reunião de busca conjunta de soluções, onde foram indicadas 
proposições de atendimento às recomendações preliminares e datas para o efetivo cumprimento, 
encaminhamos o Plano de Providências (anexo I) da DGP/COAPE para o devido monitoramento das 
recomendações pela AUDIN e DGP.   

 
 

Salvador, 17 de dezembro de 2019 
 
 
 
 

Guilherme Principe de Oliveira Galheigo   João Vitor Miranda de Menezes 

Auditor/AUDIN/IF Baiano                                                    Coordenador/AUDIN/IF Baiano                                  
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PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE – PPP

UNIDADE: DGP/COAPE
RECOMENDAÇÕES FINAIS DEAUDITORIA – RFA’s

RFA nº Item Recomendação Final de Auditoria – RFA Resumo da manifestação do Gestor Situação

1 V.I 23/09/19 Parcialmente atendida 2° semestre de 2020

2 V.I 23/09/19 Parcialmente atendida 2° semestre de 2020

3 V.I 23/09/19 Parcialmente atendida 2° semestre de 2020

4 V.II 23/09/19 Parcialmente atendida 2° semestre de 2020

5 V.II 23/09/19

Parcialmente atendida

2° semestre de 2020

Anexo I - Relatório Final AUDIN nº 02/2019
Processo nº 23327.000876/2019-97

Data   

manifestação 

de Gestor

Resumo da Análise da AUDIN 

quanto a manifestação do 

gestor

Resultado reunião de busca conjunta de 

soluções* (estratégia de implementação)

Data estimada para 

atendimento

Manifestação do Gestor 

para atendimento à RFA

Avaliar o custo-benefício de implantação de sistema de 
realize cálculos das indenizações de auxílio-transporte 

com vistas a controle dos riscos de pagamentos 

indevidos.

O sistema SIPPAG recentemente adquirido 
automatiza o lançamento dos valores de 

auxílio-transporte, calculados manualmente 

por meio de planilha, porém essa 

funcionalidade está apresentando 

inconsistências. Sendo assim, neste momento, 
voltamos a calcular e lançar manualmente os 

valores do auxílio até o aperfeiçoamento da 

ferramenta

Atendimento em 
andamento. Recomendação 

parcialmente atendida. 

Indicar o status de 

implementação do sistema 

com possíveis ganhos de 
eficiência nos processos de 

trabalho.

Apesar de não efetuar o cálculo 
automático de auxílio-transporte, o 

SIPPAG apresenta estabilidade e 

segurança na automatização do 

lançamento do valor do benefício no 

sistema SIAPE. Recentemente a 
tramitação do processo mudou da 

plataforma SUAP para o Módulo 

SIGEPE. 

Avaliar a possibilidade de verificação documentação 

informada pelo servidor no próprio Campus em relação 
à sua adequação e suficiência, de modo a evitar 

devolução de processos pela Reitoria.

A verificação prévia dos aspectos de 

formalização do processo está prevista desde 
sempre. Foram inseridos neste ano parâmetros 

(Check List) de análise que aperfeiçoam o 

trabalho interno conjunto do NUCB(Reitoria) 

e  NAGP(Campus) no fornecimento do Parecer 

Técnico.  

Trata-se de evitar 

retrabalho na Reitoria, 
adotando-se verificação 

prévia nos Campi para 

evitar reenvio do processo 

pela Reitoria. 

Houve aperfeiçoamento no formulário de 
concessão e alinhamento do 

procedimento com os NAGPS  o que 
representou em ganho expressivo de 

produtividade e redução do retrabalho. 
Estamos na expectativa dos resultados 

da ferramenta,  autorizada há pouco 
tempo pelo Ministério da Economia - 
Módulo Requerimento do Sigepe.  Ele 

substitui o sistema SUAP no tratamento 
das solicitações do benefício do auxílio-

transporte;  gerencia, de forma 
eletrônica, os requerimentos feitos pelo 
servidor para sua Unidade de Gestão de 

Pessoas. 

Avaliar a necessidade de adequar a força de trabalho às 

demandas da COAPE, considerando a possibilidade de 

implementação de sistemas e processo eletrônico, que, 
em tese, trarão eficiência aos processos de trabalho. 

A força de trabalho na COAPE está sendo 

redimensionada em virtude da reestruturação 

interna da DGP e intensificação da 
implementação de processos e procedimentos 

eletrônicos. Estamos avaliando as melhores 

ferramentas para nossos processos de trabalho 

e, a partir daí, buscando o equilíbrio com a 

força de trabalho ideal para desempenhá-los. 

Demonstrar resultados das 

ações pretendidas e estimar 

prazo de implementação na 
reunião de busca conjunta 

de soluções. 

Remanejamento interno da Chefe e 
substituta do NUCB para a COASQ para 
atuarem com  assuntos previdenciários e 
de saúde até então tratados na COAPE. 
As atividades remanescentes do NUCB 

serão diluídas entre os Núcleos NUDV e 
NUAD, reforçados com a chegada ainda 

neste ano de novos servidores e 
processos eletrônicos.

Verificar preliminarmente a documentação apresentada 

pelo servidor no respectivo núcleo de apoio à DGP no 
Campus e juntar ao processo de ajuda de custo termo de 

exercício do servidor na nova sede, em atenção ao art. 

14, incisos I e II da Orientação Normativa SEGES nº 

03/2013.

A lavratura do termo de apresentação do 

servidor a ser cadastrado no SUAP  atestará 
temporalmente as localizações de exercício do 

servidor. Implementaremos a juntada desse 

termo como peça fundamental na análise do 

processo de ajuda de custo. 

Informar se a 

funcionalidade informada 
está acontecendo via 

SUAP.

A lavratura do termo de apresentação, a 
tramitar no SUAP ou até mesmo no 
SIGA, deve ser uma funcionalidade 

disponível em breve em todo o Instituto. 
Para isso, promoveremos neste  mês de 

novembro a intensificação da divulgação 
desse procedimento no Encontro com os 

NAGPS.

Comprovar a efetividade do deslocamento do servidor 
para a nova sede no prazo de trinta dias, contados da 

data da concessão e monitorar os três meses seguintes à 

concessão a permanência do servidor na nova sede, em 

atenção ao art. 14, incisos I e II da Orientação 
Normativa SEGES nº 03/2013.

A comprovação da efetividade do 
deslocamento poderia ser demonstrada com a 

lavratura do termo de apresentação do servidor 

a ser cadastrado no SUAP. Isso atestaria 

temporalmente as localizações de exercício do 
servidor

Informar se a 
funcionalidade informada 

está acontecendo via 

SUAP.

A lavratura do termo de apresentação, a 
tramitar no SUAP ou até mesmo no 
SIGA, deve ser uma funcionalidade 

disponível em breve em todo o Instituto. 
Para isso, promoveremos neste  mês de 

novembro a intensificação da divulgação 
desse procedimento no Encontro com os 

NAGPS.
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6 V.II 23/09/19

Parcialmente atendida

2° semestre de 2020

7 V.II 23/09/19 - - -

8 V.II 23/09/19

Parcialmente atendida

2° semestre de 2020

9 V.II 23/09/19

Parcialmente atendida

2° semestre de 2020

10 V.III 23/09/19

Parcialmente atendida

2° semestre de 2020

11 V.III 23/09/19

Recomendação atendida.

- - -

12 V.IV 23/09/19

Parcialmente atendida

Verificar providências junto à PROPLAN -

Verificar e acompanhar a efetiva mudança de sede do 

servidor, considerando os casos de restituição da ajuda 

de custo dispostos no art. 14, incisos I e II da Orientação 
Normativa SEGES nº 03/2013.

A comprovação da efetividade do 

deslocamento poderia ser demonstrada com a 

lavratura do termo de apresentação do servidor 
a ser cadastrado no SUAP. Isso atestaria 

temporalmente as localizações de exercício do 

servidor

Informar se a 

funcionalidade informada 

está acontecendo via 
SUAP.

A lavratura do termo de apresentação, a 
tramitar no SUAP ou até mesmo no 
SIGA, deve ser uma funcionalidade 

disponível em breve em todo o Instituto. 
Para isso, promoveremos neste  mês de 

novembro a intensificação da divulgação 
desse procedimento no Encontro com os 

NAGPS.

Atualizar os procedimentos de concessão de ajuda de 
custo. Em que pese a atualização do formulário de 

requisição de ajuda de custo em relação a aspectos 

procedimentais elencados no art. 12 da ON SEGEP 

03/2013, tal atualização só se deu no mês de março de 

2019, ou seja, é preciso que os procedimentos de 
concessão de ajuda de custo estejam atualizados para 

estarem em conformidade com as normas vigentes. 

Apesar de não dispormos de um setor 
específico de Legislação, buscamos 

constantemente atualizar nossos procedimentos 

através de consultas ao SIGEPE LEGIS, tanto 

que a última atualização feita foi em março 

deste ano. O procedimento deste tema 
disponibilizados pelo 

Governo(https://www.servidor.gov.br) só traz 

atualização até 2014. 

Recomendação atendida.

Estabelecer controle em relação ao art. 14 da Orientação 

Normativa SEGEP 03/2013, ou seja, verificar a 

efetividade de deslocamento para a nova sede no prazo 

de trinta dias, contados da data da concessão bem como 
verificar, antes de decorridos três meses do 

deslocamento, a possibilidade do servidor regressar, 

pedir exoneração ou abandonar o serviço.  

A comprovação da efetividade  do 

deslocamento poderia ser demonstrada com a 

lavratura do termo de apresentação do servidor 

a ser cadastrado no SUAP. Isso atestaria 
temporalmente as localizações de exercício do 

servidor.

Informar se a 

funcionalidade informada 

está acontecendo via 

SUAP.

A lavratura do termo de apresentação, a 
tramitar no SUAP ou até mesmo no 
SIGA, deve ser uma funcionalidade 

disponível em breve em todo o Instituto. 
Para isso, promoveremos neste  mês de 

novembro a intensificação da divulgação 
desse procedimento no Encontro com os 

NAGPS.

Estabelecer controle em relação ao art. 14 da Orientação 

Normativa SEGEP 03/2013, ou seja, verificar a 
efetividade de deslocamento para a nova sede no prazo 

de trinta dias, contados da data da concessão bem como 

verificar, antes de decorridos três meses do 

deslocamento, a possibilidade do servidor regressar, 

pedir exoneração ou abandonar o serviço. Oportunizar o 
servidor solicitante da ajuda de custo em relação à base 

de cálculo para a indenização, conforme a Orientação 

Normativa SEGEP/MP 032013, art. 12 e Nota Técnica 

MP nº 276/2013, item 17.  

A comprovação da efetividade  do 

deslocamento poderia ser demonstrada com a 
lavratura do termo de apresentação do servidor 

a ser cadastrado no SUAP. Isso atestaria 

temporalmente as localizações de exercício do 

servidor. Podemos fazer referência às duas 

opções de pagamento, lembrando que o 
pagamento é feito sempre considerando a 

opção mais vantajosa ao servidor, em quase 

100% dos casos, a hipótese A) do item 17. Da 

Nota Técnica MP nº 276/2013

Informar se a 

funcionalidade informada 
está acontecendo via 

SUAP.

A lavratura do termo de apresentação, a 
tramitar no SUAP ou até mesmo no 
SIGA, deve ser uma funcionalidade 

disponível em breve em todo o Instituto. 
Para isso, promoveremos neste  mês de 

novembro a intensificação da divulgação 
desse procedimento no Encontro com os 

NAGPS.

Dimensionar força de trabalho adequada na 

COAPE/DGP para análise dos processos de concessão 

de substituições remuneradas, considerando a condição 
de trabalho atual, sem sistema implantado e 

considerando o processo de trabalho com sistema 

implantado. 

Os sistemas SUAP e SIPPAG irão 

automatizar, respectivamente, o fluxo do 

processo e pagamento das solicitações de  
substituição remunerada. Com os sistemas 

funcionando a todo vapor, acreditamos que o 

processo de trabalho dessa temática será 

desafogado trazendo uma condição melhor de 

trabalho aos servidores do NUAD. 

Informar atualização das 

ações propostas via sistema.

O processo de solicitação de substituição 
remunerada via SUAP está pronto 

necessitando apenas de pequenos ajustes 
de validação na plataforma. Devido ao 

escasso tempo útil desta folha de 
pagamento de dezembro, a previsão de 
lançamento da ferramenta ficou para o 
início de 2020. Já estamos utilizando o 
SIPPAG na automatização dos cálculos 

e dos lançamentos no SIAPE.

Considerar os riscos levantados neste relatório e 
levantados pela própria COAPE na implementação de 

sistemas informatizados. 

Após um período experimental, devemos 
utilizar as potencialidades dos sistemas 

disponibilizados e alertar sobre os pontos 

falhos existentes para que os desenvolvedores 

possam aprimorá-lo e adequá-lo à nossa 

realidade. 

Realizar estimativa de despesas com gratificação de 

encargo de curso ou concurso, em atenção aos §§1º e 2º 
do art. 14 da Resolução CONSUP nº 16, de 19 de julho 

de 2011, alterada pela Resolução CONSUP nº 70, de 23 

de outubro de 2017.

Podemos mensurar o valor gasto com GECC - 

Gratificação de Encargo de Cursos ou 
Concurso a partir do seu histórico de 

pagamentos. Utilizamos, para isso, os 

relatórios do sistema SIAPE que informam 

mensalmente os montantes pagos de cada 

rubrica integrante do contracheque dos 
servidores. 

Reitoria: recomendação 

atendida.  Campi: 
necessidade de estimar 

despesa com GECC. 

https://www.servidor.gov.br)
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13 V.IV

Não se aplica à COAPE.

23/09/19 - - -

14 V.IV 23/09/19

Parcialmente atendida A informar A informar

15 V.IV 23/09/19

Parcialmente atendida A informar A informar

16 V.V 23/09/19

Recomendação atendida.

- - -

Realizar planejamento necessário para estimar de forma 

mais segura o quantitativo mínimo de matriculas em 

cursos FIC, conforme estabelecido no art. 9° da 
Resolução CONSUP nº 23/2019.

Não se aplica à COAPE.

Ponto retirado por situação 

encontrada fora do escopo 

de auditoria. Processo 
23333.000869/2018-25.

Criar controles apropriados do processo de concessão de 

GECC, considerando a realização de mapeamento de 
processos na Reitoria. Considerar riscos de atraso no 

atendimento das demandas, erros, insuficiência de 

informações entre outros.

Através da realização do mapeamento de 

processos, que está em andamento, criaremos o 
fluxo no SUAP da atividade de concessão de 

GECC otimizando tanto a análise como o 

controle em si do processo, o que repercutirá 

em menos erros, inconsistências e atrasos no 

atendimento das demandas. 

Atendimento da 

recomendação em 
andamento. Informar status 

no dia da reunião de busca 

conjunta de soluções.

Capacitar os Núcleos de Apoio à DGP nos Campi, 
responsáveis por receber, analisar e encaminhar à 

Reitoria os processos de GECC, com vistas a diminuir 

inconsistências e evitar a devolução do processo para 

ajustes.

Promoveremos a devida 
orientação/capacitação dos NAGP no sentido 

de atualizá-los  sobre os novos fluxos 

existentes  na plataforma SUAP, a exemplo da 

implementação em breve da GECC. 

Atendimento da 
recomendação em 

andamento. Informar status 

no dia da reunião de busca 

conjunta de soluções.

Revisar e monitorar os pagamentos de auxílio-moradia, 
atuando como uma instância de controle secundário ou 

de segunda linha.

Atualmente os pagamentos de auxílio-moradia 
são feitos  e revisados por uma integrante no 

NUDV. Adotaremos a revisão por outra 

integrante além da nossa autorização de 

sempre, como  uma segunda revisão dos 

pagamentos.  
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