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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

U N I DA DE  D E A UD IT OR I A I NT ERN A 
 

Salvador, 14 de abril de 2014. 
 
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA - IFBA 
  
 EXERCÍCIO         : 2013 
 AÇÃO – PAINT/2013 : 17 
UNIDADE           : Reitoria 
RELATÓRIO Nº      : 023/2013 
 
 
Senhora Coordenadora, 
 
Em atendimento à Ação nº 17 - PAINT/2013, concernente ao 
“Monitoramento da Folha de Pagamento referente à remuneração, aos 
benefícios e às vantagens”, apresentamos os resultados 
conclusivos dos trabalhos decorrentes das análises realizadas por 
ocasião da emissão do Relatório Preliminar de Auditoria nº 023, 
datado de 07/08/2013, encaminhado a Diretoria de Gestão de 
Pessoas - DGP. 
 
I – ESCOPO DO TRABALHO 
 
Os trabalhos de Auditoria foram realizados a partir do exame do 
processo nº 23.142.000.114-5/2005 que tratou da Concessão de 
Abono de Permanência do servidor J.S.S, matrícula 0268578 e da 
análise das informações coletadas, mediante a manifestação do gestor da 
área, encaminhada por meio do Memorando 129/2013/DGP/DEQUAV em resposta 
ao Relatório Preliminar de Auditoria nº 023/2013.  
 
 
II – METODOLOGIA 
 
A relação de servidores constantes da listagem retirada do 
Sistema de Administração de Pessoal - SIAPE (função CDCOSERABP), 
em 27/05/2013, foi utilizada como amostra do trabalho de 
auditoria. 
 
A partir dos dados constantes dessa lista, disposta em ordem 
alfabética, contendo 118 servidores, foram selecionados 07 (sete) 
que recebem abono de permanência, sendo utilizado o seguinte 
critério: para cada 16 (dezesseis) servidores listados, retirou-
se o último para análise.  
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De posse da supracitada informação, foi emitida a Solicitação de 
Auditoria - S.A. nº. 014/2013, em 13/06/2013, pleiteando o envio 
do processo de concessão do Abono de Permanência do servidor 
J.S.S. 
 
Com base no processo enviado por meio do Memorando n°. 
53/2013/DGP/DEQUAV, em atendimento ao solicitado, procedeu-se à 
análise dos autos com o preenchimento do check-list, levantamento 
das constatações e respectivas recomendações. 
 
Em face das análises realizadas, foi elaborado o Relatório 
Preliminar de Auditoria nº 023/2013, encaminhado em 07/08/2013, à 
DGP, mediante Memorando nº 047/2013, para fins de apreciação e 
posterior manifestação. Em resposta, a DGP, por meio do Memorando 
n° 129/2013/DGP/DEQUAV, encaminhou a respectiva manifestação do 
supracitado Relatório.  
 
Com base nas análises e consolidação das informações remetidas 
pela DGP/DEQUAV, foram desenvolvidos os trabalhos conclusivos, 
originando, assim, o presente “Relatório Final de Auditoria”.   
 
 
III- CONSTATAÇÕES/RECOMENDAÇÕES  

 
Constatação 1: processo não possui capa, contrariando as alíneas 
“a”, “b” e “f”, do item 5.1, da Portaria Normativa SLTI nº. 
05/2002. 

Item 5.1, alínea “a”,”b” e “f” da Portaria Normativa SLTI 
nº. 05/2002 
A autuação, também chamada formação de processo, obedecerá a 
seguinte rotina: 
 
(...) 
 
a) Prender a capa, juntamente com toda a documentação, com 
colchetes, obedecendo a ordem cronológica do mais antigo 
para o mais recente, isto é, os mais antigos serão os 
primeiros do conjunto; (grifo nosso) 
 
b) Apor, na capa do processo, a etiqueta com o respectivo 
número de protocolo; (grifo nosso) 
 
f) Identificar, na capa, a unidade para a qual o processo 
será encaminhado;(grifo nosso) 
 

Recomendação 1: que se instrua a COAP quanto a necessidade de 
se colocar capa nos processos. 
 
Manifestação do Gestor: 
 
O Chefe do Departamento de Qualidade de Vida - DEQUAV, por meio do 
Memorando nº 129/2013/DGP/DEQUAV, datado de 02/09/2013, informa: 
 
“Tendo em vista que o processo não é iniciado na Coordenação de 
Aposentadoria e Pensão (COAP), ligada a esse departamento, sugiro, 
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salvo melhor juízo, que a recomendação seja no sentido de aplicação 
da Portaria Normativa SLTI n° 05/2002 no IFBA. Os seja, a ação deve 
ser iniciada no ato de abertura do processo.  
Não obstante, informo que darei ciência às Coordenações deste 
Departamento acerca da portaria em tela.” 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: 
 
Ciente da justificativa apresentada quanto à abertura do processo 
ocorrer em setor diverso desse Departamento. Ao tempo em que, 
reconhecemos os esforços envidados a fim de promover o conhecimento 
do teor da Portaria em tela às Coordenações vinculadas ao DEQUAV, 
cuja implementação será alvo de acompanhamento por parte desta 
Unidade de Auditoria Interna. 
 
Constatação 2: ausência de carimbo próprio para numeração das folhas 
do processo, infringindo a alínea “d” do subitem 5.1 da 
Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002 e o subitem 5.2 da 
Portaria Normativa SLTI nº. 12/2009. 

 
Item 5.1, alínea “d” da Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002 
A autuação, também chamada formação de processo, obedecerá a 
seguinte rotina: 
 
(...) 
 
d) Numerar as folhas, apondo o respectivo carimbo (órgão, 
número da folha e rubrica do servidor que estiver numerando 
o processo); 
 
 
Item 5.2 NUMERAÇÃO DE FOLHAS E DE PEÇAS da Portaria 
Normativa SLTI nº. 12/2009 
As folhas dos processos serão numeradas em ordem crescente, 
sem rasuras, devendo ser utilizado carimbo próprio para 
colocação do número, aposto no canto superior direito da 
página, recebendo, a primeira folha, o número 1. O verso da 
folha não será numerado e sua identificação, quando for 
necessária terá como referência a letra “v”, da palavra 
verso. Exemplo: folha3v. A capa do processo não será 
numerada. 

 
Recomendação 1: que se instrua a COAP a inserir o carimbo próprio 
nas folhas dos processos, conforme preceituam as Portarias 
supracitadas.  

 
Manifestação do Gestor: 
 
De acordo com o supracitado Memo. 129/2013/DGP/DEQUAV, o gestor 
informa: 
“Falha sanada na atualidade.” 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: 
 
Diante do quanto manifestado, considera-se acatada a recomendação.  
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Constatação 3: não foi localizada, no processo, cópia de Certidão 
de Tempo de Contribuição CTC que comprove o tempo em outros regimes 
previdenciários, conforme preceituam os arts. 1º e 3º da Portaria n° 
154 do Ministério da Previdência Social- MPS, a seguir transcrito: 
 

Art. 1º Os Regimes Próprios de Previdência Social dos 
servidores públicos titulares de cargos efetivos, dos 
Magistrados, dos Ministros e dos Conselheiros dos Tribunais 
de Contas, e dos membros do Ministério Público de qualquer 
dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, emitirão 
Certidão de Tempo de Contribuição - CTC nos termos desta 
Portaria. 
 
Art. 3º O tempo de contribuição para o Regime Geral de 
Previdência Social - RGPS deverá ser comprovado com CTC 
fornecida pelo setor competente do Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS. (grifo nosso) 
 

Recomendação 1: que se inclua, em processos futuros, cópia da 
Certidão de Tempo de Contribuição – CTC do servidor em outros 
regimes previdenciários, quando houver. 
 
Manifestação do Gestor: 
 
De acordo com o Memo. 129/2013/DGP/DEQUAV, o gestor informa: 
“Tendo em vista que o ato de averbação do tempo de contribuição 
compõe o dossiê do requerente e que a coordenação tem acesso ao 
documento, e considerando o princípio da economicidade, não 
visualizo a necessidade da recomendação apontada.” 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: 
 
Ciente de que o ato de averbação de tempo de contribuição compõe o 
dossiê do servidor em tela. Entretanto, faz-se necessário esclarecer 
que o motivo ensejador dessa recomendação foi a existência de 02 
(dois) cálculos de tempo de contribuição diversos constantes no 
mesmo processo de concessão de abono de permanência, tornando-se 
indispensável à recontagem do tempo averbado. 
 
Constatação 4: não foi localizado, no processo, documento ou 
registro da regularidade da freqüência do servidor, embora o tempo 
de efetivo exercício se constitua um dos requisitos para a concessão 
da aposentadoria, conforme o § 5º do art. 2º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, abaixo transcrito: 
 

Emenda Constitucional nº 41/2003: 
 
Art. 2º(In omissis) 
 
§ 5º O servidor de que trata este artigo, que tenha 
completado as exigências para aposentadoria voluntária 
estabelecidas no caput, e que opte por permanecer em 
atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao 
valor da sua contribuição previdenciária até completar as 
exigências para aposentadoria compulsória contida no art. 
40, § 1º, II, da Constituição Federal. 
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Recomendação 1: que a COAP insira, em futuros processos, 
documento ou registro da regularidade de freqüência do 
servidor.  
 
Manifestação do Gestor: 
 
Conforme o disposto no Memo. 129/2013/DGP/DEQUAV, o gestor 
esclarece:  
“O processo avaliado era de competência da Coordenação de Cadastro 
(COCAD). A Coordenação de Aposentadoria e Pensão (COAP) foi criada 
em 1º/6/2010 e, consequentemente, recebeu atribuição de concessão do 
benefício em tela. 
À época, o controle de frequência e concessão do benefício eram de 
competência da COCAD o que caracterizava intrínseca essa observação. 
Hoje, em virtude das competências da COCAD e COAP, é solicitada 
àquela coordenação informação quanto à frequência dos requerentes.” 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: 
 
Diante do quanto manifestado, considera-se acatada a recomendação.  
 
Constatação 5: não foi localizada, no processo, a autorização do 
servidor para o uso ou não da licença prêmio na contagem do tempo de 
serviço, para fins de aposentadoria e, consequentemente, de abono de 
permanência, à vista do estabelecido no art. 7º da Lei nº 9.527/97, 
bem como na Decisão nº 998/2001-Plenário, proferida pelo Tribunal de 
Contas da União:  
 

Lei nº 9.527/97 
 
Art. 7º Os períodos de licença-prêmio, adquiridos na forma da Lei 
nº 8.112, de 1990, até 15 de outubro de 1996, poderão ser 
usufruídos ou contados em dobro para efeito de aposentadoria ou 
convertidos em pecúnia no caso de falecimento do servidor, 
observada a legislação em vigor até 15 de outubro de 1996. (grifos 
nossos) 
 
Decisão nº 998/2001-TCU: 
O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE: 
 
8.1.2. a opção formal do servidor pela contagem em dobro de 
período de licença-prêmio, para efeito de aposentadoria, é 
irretratável. 

 
Recomendação 1: que se instrua a COAP a incluir, em futuros 
processos, a autorização de utilização ou não da licença 
prêmio, quando necessário, para contagem do tempo de serviço. 
 
Manifestação do Gestor: 
 
De acordo com o Memo. 129/2013/DGP/DEQUAV, o gestor informa: 
“Ação já contemplada nos formulários de requerimento atual.” 
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Análise da Unidade de Auditoria Interna: 
 
Diante do quanto manifestado, considera-se acatada a recomendação. 
 
Constatação 6: não foi localizada, no processo, a Portaria de 
concessão do Abono de Permanência, não constando, portanto,  
documento de divulgação  oficial do referido ato, conforme previsto 
no inciso V do parágrafo único, do art. 2º da lei 9.784/1999, 
transcritos a seguir: 

 
Art 2º (...) 
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão 
observados, entre outros, os critérios de: 
 
V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas 
as hipóteses de sigilo previstas na Constituição; 
 

Registre-se que, a necessidade de divulgação dos atos 
administrativos coaduna-se com o princípio da publicidade, 
consubstanciado no caput do art. 37 da CF/1988, a seguir 
transposto:  

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência (...) (grifo nosso) 
 
 

Recomendação 1: que se instrua a COAP a incluir, em futuros 
processos, os atos administrativos  pertinentes.     

 
Manifestação do Gestor: 
 
De acordo com o Memo. 129/2013/DGP/DEQUAV, o gestor informa: 
 
“A emissão da portaria com essa finalidade não era rotina 
institucional à época. Adotou-se esse procedimento entre os anos de 
2006 e 2007, por solicitação da COCAD. 
 
Quanto à publicização, atento que o Boletim de Pessoal é composto a 
partir da inserção do ato no sistema SIP. Rotina cumprida 
rigorosamente pela COAP.”  
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: 
 
Diante do quanto manifestado, considera-se acatada a recomendação.  
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IV- CONCLUSÃO 
 

 
Por meio do Memo. 129/2013/DGP/DEQUAV, foram apresentados os 
esclarecimentos, justificativas e observações acerca das 
Constatações/Recomendações constantes no Relatório Preliminar 
anteriormente encaminhado à Diretoria de Gestão de Pessoas - 
DGP/DEQUAV. 
 
Cabe ressaltar a necessidade de acompanhamento/monitoramento, 
por parte desta AUDIN, das recomendações atualmente 
implementadas pelo Gestor, em futuras auditorias de abono de 
permanência, com o objetivo de observar a efetividade do 
controle. 

 
Nesse sentido, concluímos pela conversão do “Relatório 
Preliminar de Auditoria” em “Relatório Final de Auditoria”. 

 
 
 

Por todo o exposto, submetemos à consideração da Sra. 
Coordenadora da Auditoria Interna – IFBA. 
 
 
Salvador, 14 de abril de 2014. 
 
Cássia Regina Almeida dos Santos 
Auditora Interna 
Matricula 2572090 
 
Em observação aos registros e recomendações formuladas pela 
Auditora, face aos trabalhos de Auditoria aqui mencionados, 
acolho a conclusão expressa no presente Relatório.  
 

Encaminhe-se à Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP, com vistas 
ao seu conhecimento. 
 
 
Salvador, 14 de abril de 2014. 
 
Marlene Pereira Vilas Boas 
Coordenadora de Auditoria Interna 
Matrícula 0394065 
 
 


