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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 
 

 
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA - IFBA nº 012/2015 

  
  
UNIDADE: REITORIA 
PROGRAMA DE GOVERNO: Gestão e Manutenção do MEC (2109) 
AÇÃO - QDD/2015: Pagamento de Pessoal Ativo da União 

(2109.20TP.0029) 
 
Senhora Coordenadora, 
 
Em atendimento à Ação nº 19 - PAINT/2015, concernente à 
“Verificação dos atos de vacância, concessão de aposentadorias e 
pensão e movimentação de servidores”, apresentamos os resultados 
conclusivos por ocasião da manifestação do Gestor. 
 
 
I – ESCOPO DO TRABALHO 
 
Os trabalhos de Auditoria foram realizados, no período de 
setembro à dezembro 2015, com o objetivo de acompanhar os atos e 
fatos administrativos, relativos ao ato de remoção dos servidores 
do Instituto, à luz do Regulamento de Remoção, aprovado pela 
Resolução nº 77, do Conselho Superior em 01/11/2011.  
 
Verificou-se o cumprimento das normas internas e legislação 
pertinentes, em estrita observância às normas aplicáveis ao 
Serviço Público Federal. Cabe ressaltar que nenhuma restrição foi 
imposta aos exames realizados pela Unidade de Auditoria Interna. 
 
 
II - OBJETIVO 
 
1) Verificar a existência e efetividade dos controles internos 
administrativos do Departamento de Movimentação de Pessoal - 
DEMP;  
 
2) Verificar a conformidade do ato de concessão de remoção dos 
servidores em relação à Resolução nº 77, aprovada em 01/11/2011, 
no âmbito do IFBA. 
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II – METODOLOGIA 
 
O trabalho foi iniciado por meio das solicitações dos processos 
que fizeram parte do Universo amostral, segundo critério de 
amostragem probabilística aleatória simples, constante no  
Programa de Auditoria Ação nº 19 PAINT - 2015, conforme citado 
acima. 
 
O tamanho da amostra foi obtido em conformidade com o método - 
Tabela de Philips, sendo selecionados, aleatoriamente, 20 
processos de servidores dentre as diferentes modalidades de 
remoção, conforme o disposto no art. 36 da lei 8.112/90 e art. 2º 
do Regulamento. 
 
A partir da análise dos processos, bem como das informações   
encaminhadas em resposta às solicitações de auditoria, foi 
confeccionado e enviado à DGP o Relatório Preliminar de Auditoria 
nº 012/2015, para fins de apreciação e apresentação, em sendo o 
caso, de esclarecimentos adicionais. 
 
Diante da manifestação do gestor, por meio do Memorando nº 
003/2016/DGP/REITORIA/IFBA, converte-se o Relatório Preliminar de 
Auditoria em Relatório Final de Auditoria. 
 
 
III- CONSTATAÇÕES/RECOMENDAÇÕES  

 
 
DO CONTROLE INTERNO 

 
 

ATENDIMENTO INCOMPLETO AOS PRINCÍPIOS DO CONTROLE INTERNO 
 
 

CONSTATAÇÃO 01: ausência de atendimento, em sua completude, aos 
princípios do Controle Interno, conforme o disposto no Capítulo 
VII, seção VIII da IN 01/2001 da Secretaria Federal de Controle - 
SFC. 

 
SITUAÇÃO: 

 
1 - Ausência de capacitação/treinamento dos servidores que 
exercem atividades em nível de execução operacional nas 
Coordenações do referido Departamento, conforme o disposto no 
Formulário de Avaliação do Controle Interno.  

 
Em relação à Capacitação dos Gestores, observou-se, de acordo com 
as respostas encaminhadas, que não houve capacitação específica e 
direcionada, ofertada pelo IFBA, para o exercício de suas 
atribuições na função de Coordenação. 

 
Cabe destacar que a Coordenação de Gestão do Desempenho - COGED 
informou a participação no curso de “Capacitação para membros de 
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Comissões de PAD”, enquanto que a Coordenação de Aperfeiçoamento 
e Capacitação - COAC não se manifestou quanto à participação dos 
seus servidores nos cursos ofertados pelo IFBA.      

 
2 - Não há manuais de rotinas/procedimentos, fluxogramas ou mapas 
de processo das atividades desenvolvidas pela Coordenação de 
Admissão, Vacância e Dimensionamento de pessoal - COMOP e 
Coordenação de Contratação Temporária - COTEMP; 

 
Em que pese a Coordenação de Contratação Temporária - COTEMP 
informar que possui roteiros das atividades desempenhadas, não 
foi localizado no site institucional a publicação dos referidos 
documentos. 

  
3 - Ausência de formalização, bem como de publicação das regras 
internas necessárias ao funcionamento da COMOP e COTEMP; 

 
Cabe ressaltar que numa estrutura adequada de controle interno 
administrativo deve haver clara fixação de regras e 
procedimentos, bem como os respectivos responsáveis com vistas a 
não comprometer a eficiência administrativa. 

 
4 - Vulnerabilidade do acompanhamento e revisão dos atos e fatos 
administrativos da atividade de remoção dos servidores; 

 
5 - Fragilidade do controle interno administrativo em relação ao 
ato de Remoção, uma vez que não assegura o atendimento, na 
íntegra, dos dispositivos constantes na Resolução nº 77/2011. 

 
 Evidências: 

 
 Formulário de Avaliação do Controle Interno - Coordenação de Contratação 

Temporária - COTEMP; 

 Formulário de Avaliação do Controle Interno - Coordenação de Admissão, 
Vacância e Dimensionamento de Pessoal  - COMOP; 

 Formulário de Avaliação do Controle Interno - Coordenação de Aperfeiçoamento e 
Capacitação - COAC; 

 Formulário de Avaliação do Controle Interno - Coordenação de Gestão de 
Desempenho - COGED. 

 Critério: 
 

 Incisos II(a), III (b), V, VI, VII do item 3, capítulo VII, seção VIII da 
Instrução Normativa 01 da Secretaria Federal de Controle Interno - SFC.  

INSTRUÇÃO NORMATIVA/SFC 
SEÇÃO VIII 
CAPÍTULO VII - NORMAS FUNDAMENTAIS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER 
EXECUTIVO FEDERAL  
 
Seção VIII – Normas relativas aos controles internos administrativos  
 
Princípios de controle interno administrativo 
 
II. qualificação adequada, treinamento e rodízio de funcionários - a eficácia 
dos controles internos administrativos está diretamente relacionada com a 
competência, formação profissional e integridade do pessoal. É imprescindível 
haver uma política de pessoal que contemple: 
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a) seleção e treinamento de forma criteriosa e sistematizada, buscando 
melhor rendimento e menores custos; 

 
III. delegação de poderes e definição de responsabilidades - a delegação de 
competência, conforme previsto em lei, será utilizada como instrumento de 
descentralização administrativa, com vistas a assegurar maior rapidez e 
objetividade às decisões. O ato de delegação deverá indicar, com precisão, a 
autoridade delegante, delegada e o objeto da delegação. Assim sendo, em 
qualquer unidade/entidade, devem ser observados: 

 
b) manuais de rotinas/procedimentos, claramente determinados, que considerem 
as funções de todos os setores do órgão/entidade;  

 
 

V. instruções devidamente formalizadas - para atingir um grau de segurança 
adequado é indispensável que as ações, procedimentos e instruções sejam 
disciplinados e formalizados através de instrumentos eficazes e específicos; 
ou seja, claros e objetivos e emitidos por autoridade competente; 

 
VI. controles sobre as transações - é imprescindível estabelecer o 
acompanhamento dos fatos contábeis, financeiros e operacionais, objetivando 
que sejam efetuados mediante atos legítimos, relacionados com a finalidade da 
unidade/entidade e autorizados por quem de direito;  

 
VII. aderência a diretrizes e normas legais – o controle interno 
administrativo deve assegurar observância às diretrizes, planos, normas, 
leis, regulamentos e procedimentos administrativos, e que os atos e fatos de 
gestão sejam efetuados mediante atos legítimos, relacionados com a finalidade 
da unidade/entidade. 

 

 Manifestação do Gestor:  
 

 Embora não haja recomendação descrita na Constatação em tela, 
 à vista do quanto constatado, reconhecemos a necessidade de 
 realização de capacitação/treinamento dos servidores que 
 atuam na execução operacional nas Coordenações deste 
 Departamento.  
  
 Outrossim, informamos que estão sendo envidados esforços para 
 a elaboração de manuais de rotinas/procedimentos, fluxogramas 
 ou mapas de processos das atividades desempenhadas pela 
 Coordenação de Admissão, Vacância e Dimensionamento de 
 Pessoal (Comop) e Coordenação de Contratação Temporária 
 (Cotemp). Por conseguinte, comunicamos que buscaremos adotar 
 as medidas necessárias à formalização e publicação das regras 
 internas relativas ao funcionamento da Comop e Cotemp. 
  
 Ademais, serão implementadas as providências atinentes aos 
 controles internos administrativos, a fim de que seja 
 assegurada a observância das previsões da Resolução n° 
 77/2011. No tocante ao acompanhamento e revisão dos atos e 
 fatos administrativos da atividade de remoção dos servidores, 
 informamos que buscaremos adotar rotinas para consecução 
 destes. 
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Análise da Unidade de Auditoria Interna:  
 

O fato do Relatório Preliminar nº 12 não contemplar as 
recomendações na constatação 1, que trata do controle interno 
administrativo, não criou obstáculos para a manifestação do 
Gestor. Cabe destacar que a partir desse Relatório, foram 
realizadas algumas mudanças no formato com o intuito de 
aperfeiçoar a comunicação com os órgãos da Diretoria.   
 
Reconhece-se o esforço conjunto da Diretoria, do Departamento 
e da respectiva Coordenação, com vista a desenvolver ações de 
controle tão necessárias ao ato de remoção deste Instituto.  
 
Diante da manifestação do Gestor, acima mencionada e, tendo em 
vista que as ações previstas para o atendimento dos princípios 
do controle interno encontram-se em fase de implementação, 
faz-se necessário o acompanhamento das recomendações, a seguir 
descritas, por meio do Plano de Providência Permanente.  

 
Recomendação Final 1.1: Que a DGP promova, rotineiramente, a 
capacitação adequada e específica dos Servidores para o 
efetivo exercício de suas atribuições;  

 
Recomendação Final 1.2: Que a DGP elabore manuais de rotinas/ 
procedimentos com vista à melhoria da eficiência 
administrativa e mitigação dos riscos;  
 
Recomendação Final 1.3: Que se proceda ao mapeamento dos 
processos do  Departamento, particularmente, nas coordenações 
COMOP e COTEMP, atentando-se para a necessidade de geri-los, 
de maneira contínua. 
 
Recomendação Final 1.4: Que a DGP promova à formalização e 
publicação das regras internas necessárias ao funcionamento do 
setor; 
 
Recomendação Final 1.5: Que a Diretoria acompanhe e revise os 
atos e fatos administrativos da atividade de remoção com 
vistas ao alcance da eficiência administrativa. 
 
Recomendação Final 1.6: Que a DGP adote providências a fim de 
assegurar o atendimento dos dispositivos constantes na 
Resolução n° 77/2011.  
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DO ATO DE REMOÇÃO:  

 
 

REMOÇÃO A PEDIDO SEM EXISTÊNCIA DE VAGA 
 

 
CONSTATAÇÃO 02: servidor removido a pedido, a critério da 
administração, sem a existência de vaga correspondente ao cargo 
do servidor, no local de destino. 
  
SITUAÇÃO: 
 
O servidor solicitou a remoção a pedido, a critério da 
administração, conforme consta, no documento intitulado 
“Formulário de Solicitação de Remoção”, no campo modalidade de 
remoção. 
 
Embora constasse a anuência e deferimento dos Gestores envolvidos 
quanto à conveniência e oportunidade, não havia saldo/código de 
vaga com vista a atender ao pleito da Coordenação de Engenharia 
Industrial Elétrica no Banco de Professor Equivalente - BPEQ, 
conforme despacho exarado pela Diretoria de Ensino - Campus 
Salvador. 
 
O ato de remoção foi realizado sem a existência de vaga, em que 
pese à exigência legal, em desconformidade com o Regulamento de 
Remoção, aprovado pela Resolução nº 77/CONSUP. 
 
 
 Evidências: 

 
Processo - 23279001748/2014-79: 
 
 Campo “Modalidade de Remoção” constante no Formulário de Solicitação de 

Remoção; 

 Despacho exarado pela Diretoria Geral - Campus Salvador em 29/09/2014; 

 Despacho exarado pela Diretoria de Ensino - Campus Salvador em 30/09/2014; 

 Despacho exarado pela Diretoria Geral - Campus Salvador em 06/10/2014; 

 Portaria nº 1.774, de 10 de novembro 2014. 
 

 Critério: 
 

 Inciso III, art. 5º, Capítulo II, título I, Anexo I do Regulamento de Remoção 
de Servidores reeditado pela Resolução/CONSUP nº 77, de 01/11/2011; 

 
ANEXO I 
TÍTULO I 
CAPÍTULO II 
DA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE REMOÇÃO 

Art. 5º A remoção, a pedido, a critério da administração, visa atender o 
interesse do servidor, sendo o seu deferimento uma faculdade administrativa, 
observadas as seguintes condições: 
(...) 
III - a existência de vaga, correspondente ao cargo do servidor solicitante, 
no local de destino; 
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Recomendação Preliminar 2.1: que a gestão autorize o ato de 
remoção na modalidade “a pedido”, tão somente, quando existir vaga, 
no local de destino, correspondente ao cargo do servidor 
solicitante, em cumprimento as regras estabelecidas na Resolução nº 
77/2011 e, que se criem mecanismos de controle para que este fato 
não ocorra em outros processos de remoção. 
 
 
Manifestação do Gestor:  
 
A princípio, cabe aduzir que não há necessidade de 
saldo/código de vaga para atender as demandas atinentes ao 
instituto da remoção, o qual consiste no deslocamento do 
servidor, ao contrário da redistribuição que se refere ao 
deslocamento do cargo de provimento efetivo, como pode ser 
claramente depreendido das disposições insertas na Lei nº 
8.112/90. Portanto, como o caso em análise trata-se de 
remoção, não há se falar em código/saldo de vaga como 
requisito da concessão do referido instituto. 

  
Logo, a indisponibilidade de saldo/código de vagas não 
invalida a concessão da remoção. Nesse diapasão, faz-se 
necessário pontuar que a expressão “vaga” disposta no inciso 
III do artigo 5º da Resolução/CONSUP nº 77, de 01/11/2011, 
significa demanda/atribuição e não código de vaga que trata 
intrinsecamente do cargo. Tanto assim que a servidora já está 
ocupando um cargo, sendo o código de vaga (código de cargo) 
associado a cada cargo.  
  
Outrossim, não haveria óbice à concessão da remoção à vista do 
asseverado pelo Diretor Geral do Campus Salvador no despacho 
exarado em 06/10/2014, que noticiou a concordância da remoção 
em comento entre as Diretorias Gerais dos Campus de Vitória da 
Conquista e de Salvador “sem a contrapartida de um código de 
vaga para o Campus de Vitória da Conquista”.   
 

Análise da Unidade de Auditoria Interna: 
 
Embora a lei 8.112 não disponha sobre a necessidade da 
existência de vaga, em relação ao ato de Remoção, na 
modalidade a pedido, a Resolução nº 77, de 01/11/2011, 
aprovada pelo Conselho Superior, dispõe no inciso III do art. 
5º, sobre a obrigatoriedade da existência de “vaga”, 
correspondente ao cargo do servidor solicitante, no local de 
destino, como condição para a ocorrência da remoção. 
 
Ressalta-se que a referida lei é omissa, deixando sob a 
responsabilidade do Gestor, o estabelecimento, de forma 
discricionária, das condições (pré-requisitos) para a 
movimentação de pessoal na modalidade de remoção a pedido, 
desde que não haja incompatibilidade entre os requisitos 
estabelecidos no regulamento e o teor do art. 36 da lei 8.112.    
 



 
 

Relatório Final nº 012/2015 – Ação nº 19 – PAINT/2015 

8 
Diante disso, se a própria Gestão entende que para ocorrer à 
remoção, a pedido, faz-se necessário a existência de vaga, 
correspondente ao cargo do servidor solicitante, no local de 
destino, não há impedimento legal, uma vez que cabe a Gestão o 
juízo discricionário. 

   
Cabe destacar que a própria administração tem a prerrogativa 
de rever seus próprios atos, caso os considere inoportunos ou 
inconvenientes. 
 
Ante o exposto, ressalta-se a necessidade de dar clareza e 
coerência aos dispositivos da Resolução n. 77/2011, com o 
objetivo de se evitar interpretações dúbias, uma vez que não 
se encontra evidente no inciso III do referido Normativo que a 
expressão “vaga” seja sinônima de “demanda/atribuição”.   
 
Diante do quanto manifestado, foi extraída do presente 
relatório a Recomendação preliminar 2.1, ao tempo em que foi 
inserida nova recomendação 2.1, a qual será objeto de 
acompanhamento por meio do Plano de Providência Permanente. 

 
 

Recomendação Final 2.1: que a Diretoria proceda à revisão da 
Resolução nº 77/2011 para posterior apreciação do CONSUP, com 
a finalidade de tornar claros e coerentes os dispositivos 
constantes no Normativo em tela.  
 
 
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NO INSTRUMENTO DE AUTORIZAÇÃO 

 
 
CONSTATAÇÃO 03: ausência de especificação do fundamento legal na 
Portaria que concedeu a remoção de servidor em desconformidade 
com a Lei 9.784/1999, que regula o processo administrativo no 
âmbito da Administração Pública Federal.  
 
  Evidências: 

 
Processos: 
 
 Portaria nº 1.774, de 10/11/2014 constante no processo n° 23279001748/2014-79; 

 Portaria nº 1.113, de 06/08/2014 constante nos processos n 001214/2013/DV e 
23278007845/2015-12; 

 Portaria nº 1.800, de 13/11/2014 constante no processo n° 232780019990/2014-
52. 

 
 Critério: 

 
 Inciso I combinado com o §1º do art. 50 da Lei 9.784/1999; 

 
LEI 9.784/1999 
CAPÍTULO XII 
DA MOTIVAÇÃO 
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos 
fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: 
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I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 
 
§ 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em 
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, 
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante 
do ato. (grifo nosso) 

Recomendação Preliminar 3.1: que a DGP instrua os servidores que 
ao emitirem a Portaria de remoção, especifiquem os fundamentos 
legais que deram suporte ao referido ato, a fim de tornar claros e 
transparentes os atos públicos.  
 

 Manifestação do Gestor:  
 

A situação em voga já havia sido identificada por esse 
Departamento e, por consequência, já estão sendo feitas 
portarias de concessão de remoção com fundamentos legais 
pertinentes à modalidade do instituto da remoção. 

 
Análise da Unidade de Auditoria Interna:  
 
Diante da manifestação do Gestor, mantemos a recomendação até 
que a documentação comprobatória da formalização e divulgação 
das novas instruções, concernentes aos atos de concessão de 
remoção, sejam enviadas a esta AUDIN.  
   
Recomendação Final 3.1: que a DGP instrua os servidores que ao 
emitirem a Portaria de remoção, especifiquem os fundamentos legais 
que deram suporte ao referido ato, a fim de tornar claros e 
transparentes os atos públicos.  

 
 

CONVERSÃO DA REMOÇÃO “A PEDIDO” PARA “DE OFÍCIO”  
 
 
CONSTATAÇÃO 04: processo de remoção na modalidade “a pedido” 
convertido para a modalidade “de ofício”.  
 
SITUAÇÃO: 
 
Processo se iniciou com a modalidade, a pedido, a critério da 
administração, conforme o disposto nos documentos intitulados 
“Requerimento de Direitos e Vantagens – RDV e Exposição de 
Motivos” e foi convertido para a modalidade de ofício conforme o 
disposto no documento intitulado ”Portaria nº 859”, de 
03/06/2014.  
 
Embora haja a motivação, com a fundamentação da conveniência e 
oportunidade da administração, constante no documento intitulado 
“Demandas do Departamento de Ciências Sociais”, o ato de 
converter uma modalidade em outra fragiliza e coloca em risco o 
fiel cumprimento do Regulamento de Remoção e, consequentemente, o 
atendimento aos Princípios da Administração Pública. 
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Cabe salientar que, no caso em tela, o servidor se encontrava em 
Estágio probatório, sendo esta uma condição de indeferimento do 
pedido de remoção, conforme o disposto no regulamento.  
 
 Evidências: 

 
Processo: 23279003510/14-88 
 

 Formulário de Requerimento de Direitos e Vantagens; 

 Documento de Exposição dos Motivos (p.02 até 04); 

 Currículo Lattes (p.05 a 10); 

 Demandas do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas (p. 11 e 12); 

 Ficha Cadastral do Sistema Integrado SIAPE (p.17); 

 Portaria nº 859, de 03/06/2014. 

 Critério: 
 

 Art. 37, Capítulo VII, Seção I da Constituição Federal/1988; 
 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
CAPÍTULO VII 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Seção I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

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 e, também, ao seguinte:  (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998); 
(...) 
 

 § 4º do art. 5º – Capítulo II do Regulamento de Remoção, aprovado pela 
Resolução 77, de 01/11/2011, do CONSUP; 

  
ANEXO I 
TÍTULO I 
CAPÍTULO II 
DA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE REMOÇÃO 

Art. 5º A remoção, a pedido, a critério da administração, visa atender o 
interesse do servidor, sendo o seu deferimento uma faculdade administrativa, 
observadas as seguintes condições: 
(...) 
§ 4º Será sumariamente indeferido o pedido de remoção do servidor que estiver 
cumprindo o estágio probatório. 

 
Recomendação 4.1: que a Gestão adote se abstenha de converter a 
modalidade a pedido, a critério da administração, em modalidade de 
ofício a fim de evitar a fragilidade do Regulamento de Remoção e, 
consequentemente, a inobservância aos princípios da Administração 
pública. 

 
Manifestação do Gestor:  

 
Diante da situação constatada, serão adotadas as providências 
necessárias a evitar a conversão da modalidade de remoção a 
pedido, a critério da administração, para ex officio, com 
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vista à observância do Regulamento de Remoção e aos 
princípios da Administração Pública.  
 

Análise da Unidade de Auditoria Interna: 
 
Conforme o disposto na manifestação supracitada, refizemos a 
recomendação 4.1, ao tempo em que inserimos nova recomendação 
4.2, as quais serão objeto de acompanhamento por meio do Plano 
de Providência Permanente. 
 
 
Recomendação Final 4.1: que a Gestão adote as providências 
necessárias com vista a evitar a conversão da modalidade a pedido, a 
critério da administração, em modalidade de ofício, a fim de não 
fragilizar o Regulamento de Remoção e, consequentemente, o 
atendimento aos princípios da Administração Pública, especialmente o 
da impessoalidade e da moralidade administrativa. 
 
 
Recomendação Final 4.2: que a DGP crie mecanismo de controle com 
vistas ao indeferimento imediato de processos de remoção na 
modalidade a pedido cujos servidores estejam cumprindo o Estágio 
Probatório, conforme o disposto na Resolução n. 77/2011. 
Ressaltando-se a necessidade de dar ciência ao servidor da 
impossibilidade jurídica do pedido. 
 
 

AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE PERMUTA 
 
 

CONSTATAÇÃO 5: não foi localizada a publicação dos requerimentos dos 
interessados pela remoção por permuta no site institucional, conforme 
exigido no parágrafo único do art. 7º do Regulamento de Remoção. 
  
SITUAÇÃO: 
 
A COMOP informou por meio do Formulário de Entrevista in loco, que “por 
se tratar de situação não muito comum (diria até mesmo rara), devido à 
própria natureza dessa modalidade de remoção, ou seja, por ser difícil 
para o servidor encontrar outro servidor com perfil semelhante (mesmo 
cargo, carga horária; e que haja coincidência entre os Campi envolvidos), 
a COMOP tem cometido esse equívoco em não verificar esse artigo da 
resolução”. 
 
Cabe destacar que a dificuldade exposta pela Coordenação decorre da 
ausência de estrutura adequada para o atendimento, na íntegra, à 
Resolução nº 77/2011. Algumas atribuições do DEMP e da COMOP, dispostas 
no Regimento Geral do IFBA, ainda se encontram sem implementação, 
comprometendo a eficiência administrativa da Diretoria.  
 
Observa-se a necessidade de atuação conjunta entre a DGP, o Departamento 
e a Coordenação responsável com o objetivo de se construir as condições 
necessárias e adequadas à concessão da remoção, a exemplo, do mapeamento 
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de conhecimentos, habilidades e atitudes de servidores, uma vez que 
esta ferramenta gerencial servirá como mecanismo de apoio à movimentação 
de pessoal, de acordo com o disposto no inciso XIV do art.176 Regimento 
Geral do IFBA. 
  
 Evidências: 

 
Processo: 23278000049/2015-01: 
 

 Item 7 do Formulário de entrevista (Memorado 123/2015/DGP/REITORIA/IFBA); 

 Formulário de Requerimento de Direitos e Vantagens - RDV; 

 Despacho exarado pela COMOP em 14/01/2015; 

 Despacho exarado pela Diretoria Geral de Camaçari em 28/01/2015. 

 Critério: 
  

 Parágrafo único do art. 7º do Regulamento de Remoção de Servidores reeditado pela 
Resolução/CONSUP nº 77, de 01/11/2011; 
 
ANEXO I 
TÍTULO I 
CAPÍTULO II 
DA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE REMOÇÃO 
Art. 7º (...) 
Parágrafo único. Recebidos os requerimentos a que se refere o caput deste 
artigo, a Diretoria de Gestão de Pessoas providenciará a sua divulgação no 
sítio institucional e, no prazo de 05 (cinco) dias úteis receberá, mediante 
protocolo, requerimentos de outros servidores interessados, lotados nas 
mesmas unidades envolvidas. 

 
 Inciso XIV do art. 176 da Seção VIII - das Diretorias Sistêmicas do Regimento Geral do 

IFBA; 
 

Art. 176 A Coordenação de Admissão, Vacância e Dimensionamento de 
Pessoal,coordenada por um(a) coordenador(a), possui como atribuições: 
(...) 
XIV. Realizar o mapeamento dos conhecimentos, habilidades e atitudes de 
servidores(as) para alocação e movimentação de pessoal em função mais 
adequada ao seu perfil e às necessidades organizacionais; 
(...) 

Recomendação Preliminar 5.1: que a DGP adote as medidas 
necessárias para o atendimento aos procedimentos de permuta, 
especialmente, a publicação dos requerimentos dos interessados 
no site institucional em cumprimento ao disposto no 
Regulamento de Remoção. 
 
Recomendação Preliminar 5.2: considerando o inciso XIV, art. 
176 do Regimento Geral do IFBA, que a DGP, junto com os órgãos 
responsáveis (DEMP e COMOP), promovam as medidas necessárias 
para mapeamento dos conhecimentos, habilidades e atitudes de 
servidores a fim de identificar os possíveis perfis 
profissionais para o atendimento das necessidades 
organizacionais. 
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Manifestação do Gestor:  

 
Embora esteja previsto no art. 7º do Regulamento de Remoção de 
Servidores (Resolução/Consup nº 77, DE 01/11/2011), não há 
disposição legal da remoção por permuta, logo, sugerimos que 
seja feita supressão, pelo Conselho Superior do IFBA, do 
aludido artigo que trata de remoção por permuta.  
  
Nesse diapasão, enquanto não houver a supressão da remoção por 
permuta, a DGP, juntamente com o DEMP e COMOP, envidarão 
esforços para adotar os procedimentos de permuta, sobretudo, a 
publicação dos requerimentos dos interessados no site 
institucional conforme disposto no Regulamento de Remoção.  
 
No tocante à realização de mapeamento dos conhecimentos, 
habilidades e atitudes de servidores para alocação e 
movimentação de pessoal, a DGP, juntamente com o DEMP e COMOP, 
tem identificado, não apenas para os casos de remoção, mas 
também em demais situações de movimentação de servidores, a 
necessidade de implementar medidas voltadas à formulação do 
mapeamento em tela, de modo a adequar os perfis profissionais 
com as necessidades organizacionais.    

 
Análise da Unidade de Auditoria Interna:  
 
De acordo com o art. 36 da lei 8.112, de 11/12/1990, entende-
se por modalidade de remoção: 
 

CAPITULO III 
DA REMOÇÃO E DA DISTRIBUIÇÃO 
SEÇÃO I 
DA REMOÇÃO 
Art. 36(..) 
Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se 
por modalidades de remoção: 
      I - de ofício, no interesse da Administração; (Incluído pela 
Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
        II - a pedido, a critério da Administração; (Incluído pela 
Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
        III -  a pedido, para outra localidade, independentemente 
do interesse da Administração: (Incluído pela Lei nº 9.527, de 
10.12.97) 
       a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor 
público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado 
no interesse da Administração; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 
10.12.97) 
        b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro 
ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu 
assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta 
médica oficial; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
        c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese 
em que o número de interessados for superior ao número de vagas, 
de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em 
que aqueles estejam lotados.(Incluído pela Lei nº 9.527, de 
10.12.97) 
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Entende-se que a modalidade de remoção que consta no art. 7 da 
Resolução nº 77/2011, isto é, remoção por permuta simples, 
ocorre mediante o requerimento dos interessados, sendo a mesma 
considerada uma tipologia da modalidade de remoção a pedido, 
por conseguinte, não há impedimento legal em sua utilização, 
em dissonância com o entendimento manifestado pelo Gestor, por 
meio do Memorando nº 003/2016/DGP/REITORIA.  

 
Cabe destacar que este tipo de remoção a pedido se encontra em 
normativos de outras instituições públicas federais do poder 
executivo e judiciário, a exemplo dos tribunais que utilizam a 
lei 8.112/90, quando do exercício de sua função 
administrativa.  
 
A título de demonstração, foram transcritos, a seguir, os 
dispositivos que tratam da remoção na modalidade a pedido, por 
permuta, constantes na Portaria nº 1.742, de 22 de novembro de 
2007, da Controladoria Geral da União - CGU e Resolução CSJT 
nº 110/2012:  
 

PODER EXECUTIVO 
 
CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO 
Portaria nº 1.742, de 22 de novembro de 2007. 
Art. 4° A remoção a pedido, a critério da Administração, poderá 
ser autorizada pelo Secretário-Executivo nos seguintes casos: 
(...) 
IV - permuta, entre servidores ocupantes de cargos da mesma 
carreira e denominação, entre unidades da CGU; 
(...) 
 
 
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
 
RESOLUÇÃO CSJN Nº 110/2012 
Dispõe sobre o instituto da remoção dos servidores dos quadros de 
pessoal dos órgãos da Justiça do Trabalho de l ° e 2 - graus. 
 
CAPITULO III 
Da Remoção a pedido, a Critério da Administração. 
 
Art. 13. A remoção por permuta é o deslocamento recíproco de 
servidores, com anuência das Administrações envolvidas, observada, 
preferencialmente, a equivalência entre os cargos. 
 
§ lº O servidor interessado em ser removido por permuta deverá 
apresentar requerimento no seu órgão de origem, nos moldes do 
Anexo Único. 
 
§ 2º Havendo anuência, os órgãos envolvidos farão publicar os atos 
de remoção, concomitantemente. 
 
(...) 
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Diante do exposto e da manifestação do Gestor, mantemos as 
recomendações, ressalta-se que o acompanhamento será realizado 
por meio do Plano de Providência Permanente. 
 
Recomendação Final 5.1: que a DGP adote as medidas necessárias 
para o atendimento aos procedimentos de permuta, 
especialmente, a publicação dos requerimentos dos interessados 
no site institucional em cumprimento ao disposto no 
Regulamento de Remoção. 
 
Recomendação Final 5.2: considerando o inciso XIV, art. 176 do 
Regimento Geral do IFBA, que a DGP, junto com os órgãos 
responsáveis (DEMP e COMOP), promovam as medidas necessárias 
para mapeamento dos conhecimentos, habilidades e atitudes de 
servidores a fim de identificar os possíveis perfis 
profissionais para o atendimento das necessidades 
organizacionais. 
 

 
PROCESSO COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS E SEM MOTIVAÇÃO ADEQUADA  

 
 
CONSTATAÇÃO 06: em que pese a remoção do servidor ter sido a 
pedido, a critério da administração, conforme o disposto no 
documento “Formulário de Solicitação de Remoção”, não foi 
localizado documento que informasse a existência de vagas 
correspondente ao cargo do servidor no local de destino, além 
disso, não houve a manifestação da motivação (devidamente 
comprovada) quanto à conveniência da unidade interessada em 
receber o servidor. 
  
 

Evidências: 
 

Processo: 001214/2013-DV (23278.007845/2015-12) 
 

 Formulário de Solicitação da Remoção; 
 Despacho exarado da DGTI - Reitoria; 
 Portaria nº 1.113, de 06 de agosto de 2014. 

 
 Critério: 
 

 Inciso III do art. 5º do Regulamento de Remoção, aprovado pela Resolução 77, de 
01/11/2011, do CONSUP; 

 Inciso VI do art. 5º do Regulamento de Remoção, aprovado pela Resolução 77, de 
01/11/2011, do CONSUP. 

 
ANEXO I 
TÍTULO I 
CAPÍTULO II 
DA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE REMOÇÃO 
Art. 5º A remoção, a pedido, a critério da administração, visa atender o 
interesse do servidor, sendo o seu deferimento uma faculdade administrativa, 
observadas as seguintes condições: 
(...) 
III - a existência de vaga, correspondente ao cargo do servidor solicitante, 
no local de destino; 
VI - a conveniência da administração devidamente comprovada, caso haja 
manifestação de interesse da unidade que receberá o servidor. 
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Recomendação Preliminar 6.1: que a Gestão se abstenha de 
autorizar o ato de remoção sem a motivação adequada da conveniência 
administrativa, devidamente comprovada, em cumprimento ao disposto 
na Resolução nº 77/2011 e que se criem mecanismos de controle para 
que este fato não ocorra em outros processos de remoção.   

 

Manifestação do Gestor:  
 

No que concerne à existência de vaga correspondente ao cargo 
do servidor no local de destino, ratificamos o que fora 
aduzido na Contestação 02/Recomendação 2.1. 
  
Vale pontuar que a remoção foi autorizada em razão da 
redistribuição do mesmo cargo, isto é, Analista de Tecnologia 
da Informação, para o Campus Vitória da Conquista, como se 
verifica no Memorando nº041/2014/DG/IFBA, de 27/05/2014, 
expedido pelo Diretor Geral à época, Paulo Marinho de 
Oliveira, o qual autorizou a remoção em comento.  
  
Portanto, o fato de haver uma redistribuição em andamento 
motivou a remoção em questão, objetivando que não ocorresse um 
redimensionamento da força de trabalho com a existência de 02 
(dois) cargos de Analista de Tecnologia da Informação no 
Campus Vitória da Conquista. 

 
 

Análise da Unidade de Auditoria Interna:  
 

Inobstante o esclarecimento do fato de que a redistribuição em 
comento motivou a remoção em questão, verifica-se que a 
exposição dos motivos, em razão da conveniência da Diretoria 
de Tecnologia da Informação - DGTI interessada em receber o 
servidor, não foi adequadamente apresentada.  
 
Nesse sentido, considera-se a recomendação não atendida, ao 
tempo em que informamos que a mesma será objeto de 
acompanhamento mediante Plano de Providência Permanente. 

  
Recomendação Final 6.1: que a Gestão se abstenha de autorizar o 
ato de remoção sem a motivação adequada da conveniência 
administrativa, devidamente comprovada, em cumprimento ao disposto 
na Resolução nº 77/2011 e que se criem mecanismos de controle para 
que este fato não ocorra em outros processos de remoção.   
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AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA FORMAL DO ATO DE REMOÇÃO  

 
 

CONSTATAÇÃO 07: ausência de documento de requisição do servidor no 
processo de remoção “de ofício”, no interesse da administração, com a 
devida justificativa formal do gestor responsável pela unidade 
requisitante, em inobservância ao Regulamento de Remoção, aprovado pela 
Resolução nº 77/2011.  
 
 Evidências: 

 
Processo: 23278.000827/2014-72 

 Critério: 
 

 Art. 3º do Regulamento de Remoção, aprovado pela Resolução 77, de 
01/11/2011, do CONSUP; 
 

ANEXO I 
TÍTULO I 
CAPÍTULO II 
DA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE REMOÇÃO 
Art. 3º A remoção, de ofício, no interesse da administração, deverá observar 
o interesse público, a eficiência administrativa, a conveniência e a 
oportunidade da administração, podendo ocorrer para adequação do quadro de 
servidores, atendendo a uma necessidade temporária ou permanente de serviço 
ou para ocupação de cargo de direção ou função gratificada, sendo 
indispensável constar no processo uma justificativa formal do gestor 
responsável pela unidade requisitante. (grifo nosso) 

Recomendação Preliminar 7.1: que a Gestão autorize o ato de remoção 
na modalidade “de ofício”, tão somente, com a devida justificativa 
formal em cumprimento às regras estabelecidas na Resolução nº 
77/2011 e que se crie mecanismos de controle para tal. 
 
Recomendação Preliminar 7.2: que a DEMP, junto com a 
coordenação responsável, adotem medidas para o acompanhamento 
e revisão dos atos de remoção a fim de corrigi-los 
tempestivamente. 
 
Manifestação do Gestor:  

 
A DGP juntamente com o Demp e Comop observarão as previsões 
constantes na Resolução/CONSUP n° 77, de 01/11/2011, sobretudo no 
que tange às justificativas formais dos atos de remoção. 
  
O Demp juntamente com Coordenação de Admissão, Vacância e 
Dimensionamento de Pessoal (Comop) buscarão implementar medidas que 
propiciem o acompanhamento e revisão dos atos de remoção e, assim, 
possibilitem as retificações tempestivas. 

 
 

Análise da Unidade de Auditoria Interna:  
 
Diante da manifestação do gestor, mantemos as recomendações, 
sendo necessário o acompanhamento das mesmas por meio do Plano 
de Providências Permanente. 
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Recomendação Final 7.1: que a Gestão autorize o ato de remoção na 
modalidade “de ofício”, tão somente, com a devida justificativa 
formal em cumprimento às regras estabelecidas na Resolução nº 
77/2011 e que se crie mecanismos de controle para tal. 
 
Recomendação Final 7.2: que a DEMP, junto com a coordenação 
responsável, adotem medidas para o acompanhamento e revisão 
dos atos de remoção a fim de corrigi-los tempestivamente. 
 
 
 

PUBLICAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM A MODALIDADE  
 
 

CONSTATAÇÃO 08: embora conste, no processo, os documentos 
intitulados “Formulário de Solicitação de Remoção e Ofício”, 
ambos requerendo a remoção do servidor na modalidade a pedido, a 
critério da administração, constatou-se que o servidor foi 
removido para a assunção de cargo de Direção, no interesse da 
administração, conforme o disposto no Diário Oficial da União nº 
165, de 28/08/2014. A modalidade de remoção na Portaria nº 1.350, 
de 12/06/2015, encontra-se em desconformidade com o Regulamento 
de Remoção.  

 
Ressalta-se que o procedimento foi errôneo, pois não cabe ao 
servidor que assumiu um cargo público, no interesse da 
administração, solicitar a própria remoção.  
   

Evidências: 
 
Processo - 23460004074/2015-DV: 
 
 Formulário de Solicitação de Remoção; 

 Ofício 001/2015/Gabinete DG/Campus Juazeiro (pág.02); 

 Diário Oficial da União - DOU nº 165 (pág.04); 

 Portaria nº 1.350, de 12/06/2015. 
  
Critério: 

 
 Art.3º do Regulamento de Remoção de Servidores reeditado pela Resolução/CONSUP 

nº 77, de 01/11/2011; 
 
ANEXO I 
TÍTULO I 
CAPÍTULO II 
DA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE REMOÇÃO 
Art. 3º A remoção, de ofício, no interesse da administração, deverá observar 
o interesse público, a eficiência administrativa, a conveniência e a 
oportunidade da administração, podendo ocorrer para adequação do quadro de 
servidores, atendendo a uma necessidade temporária ou permanente de serviço 
ou para ocupação de cargo de direção ou função gratificada, sendo 
indispensável constar no processo uma justificativa formal do gestor 
responsável pela unidade requisitante. (grifo nosso) 
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Recomendação Preliminar 8.1: Que a DGP, junto com os órgãos 
responsáveis (DEMP e COMOP), implementem as medidas para o 
acompanhamento e revisão dos atos de remoção a fim de reduzir 
os erros, bem como corrigi-los tempestivamente. 
 
Manifestação do Gestor:  

 
O Demp juntamente com Coordenação de Admissão, Vacância e 
Dimensionamento de Pessoal (Comop) buscarão implementar 
medidas que propiciem o acompanhamento e revisão dos atos de 
remoção e, assim, possibilitem as retificações tempestivas. 
 

Análise da Unidade de Auditoria Interna:  
 

De acordo com o quanto manifestado, considera-se mantida a 
recomendação até que sejam encaminhados documentos 
comprobatórios das medidas implementadas, ressaltando que o 
acompanhamento das mesmas será realizado por meio do Plano de 
Providência Permanente.   

 

Recomendação Final 8.1: Que a DGP, junto com os órgãos 
responsáveis (DEMP e COMOP), implementem as medidas para o 
acompanhamento e revisão dos atos de remoção a fim de reduzir 
os erros, bem como corrigi-los tempestivamente. 
 

 
SOLICITAÇÃO DE REMOÇÃO POR MEIO DE FORMULÁRIO INADEQUADO  

 
 
CONSTATAÇÃO 09: formulário de solicitação de remoção inadequado.  
 
SITUAÇÃO: 

 
O Formulário de solicitação de remoção dos servidores, nos 
processos abaixo indicados, não contempla todos os campos do 
modelo constante no Anexo II do Regulamento de Remoção. 
 

Evidências: 
 
Processos: 
 
 23279003510/2014-88; 

 23278000698/2015-50; 

 23279008163/2013-07; 

 23278000049/2015-01. 
  
Critério: 

 
 Anexo II do Regulamento de Remoção de Servidores reeditado pela 

Resolução/CONSUP nº 77, de 01/11/2011 (Modelo de Formulário); 

 
Recomendação Preliminar 9.1: que o DEMP e a COMOP busquem a 
adoção de medidas com a finalidade de instruir os servidores sobre 
a exigência de se utilizar o modelo de formulário disposto no 
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Regulamento de Remoção, tendo em vista que a forma do ato se 
encontra expressamente regulada pela Resolução nº 77/2011. 

 
Recomendação Preliminar 9.2: que a Diretoria promova as medidas 
necessárias para disponibilizar, no site institucional da COMOP, o 
modelo do formulário de Remoção, o check-list, dentre outras 
informações consideradas de interesse da Comunidade IFBA, em 
conformidade com os procedimentos adotados em outras coordenações 
do mesmo Departamento.   
 
 
Manifestação do Gestor: 
 
O Demp e Comop já estão adotando medidas para que o modelo de 
formulário seja utilizado conforme disposto no Regulamento de 
Remoção.  
  
A DGP, assim como já tem feito com outras Coordenações do 
DEMP, vem buscando elaborar o modelo de formulário de 
Remoção, check list, dentre outras informações de interesse 
da comunidade IFBA imprescindíveis para a tramitação dos 
processos relativos à remoção, providências estas que serão 
posteriormente implementadas, inclusive com a 
disponibilização no sítio eletrônico do Instituto. 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna:  

 
Importante salientar que o modelo de formulário de 
solicitação de remoção e o check-list estão dispostos no 
Regulamento de Remoção, Resolução nº 77/2011. Assim verifica-
se que a forma do ato está expressamente regulada pelo 
normativo.  
 
Dessa forma, consideram-se mantidas as recomendações até o 
envio de documentações comprobatórias, sendo que o seu 
acompanhamento será realizado por meio do Plano de 
Providência Permanente.  

 
Recomendação Final 9.1: que o DEMP e a COMOP busquem a adoção de 
medidas com a finalidade de instruir os servidores sobre a 
exigência de se utilizar o modelo de formulário disposto no 
Regulamento de Remoção, tendo em vista que a forma do ato se 
encontra expressamente regulada pela Resolução nº 77/2011. 

 
Recomendação Final 9.2: que a Diretoria promova as medidas 
necessárias para disponibilizar, no site institucional da COMOP, o 
modelo do formulário de Remoção, o check-list, dentre outras 
informações consideradas de interesse da Comunidade IFBA, em 
conformidade com os procedimentos adotados em outras coordenações 
do mesmo Departamento.   
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PROCESSO DE REMOÇÃO NÃO LOCALIZADO 
 
 
CONSTATAÇÃO 10: não foi encaminhado o processo de nº 23278001467/2013-45 
para fins de análise por parte dessa auditoria interna. Conforme o 
disposto no documento interno, encaminhado pela Coordenação de Arquivos e 
Atendimento Pessoal - CAAP, a Coordenação informou que está sendo 
verificado se foi encaminhado para o referido setor.  
 
  

Evidências: 
 

 Processo - 23278001467/2013-45: 
 

 Memorando nº 24/2015/CAAP. 
 
Recomendação Preliminar 10.1: que a DGP, junto com a CAAP, 
promovam uma busca criteriosa, a fim de localizar o processo 
de remoção nº 23278001467/2013-45; 

 
 

Manifestação do Gestor:  
 
A DGP, em conjunto com a Coordenação de Arquivo e Atendimento de 
Pessoal (CAAP), envidará esforços para realizar uma busca 
criteriosa, com fito de localizar o Processo nº 23278.001467/2013-
45. 
 

Análise da Unidade de Auditoria Interna:  
 
Considera-se mantida a recomendação, sendo que o seu 
acompanhamento será realizado por meio do Plano de 
Providência Permanente.  

 
Recomendação Final 10.1: que a DGP, junto com a CAAP, 
promovam uma busca criteriosa, a fim de localizar o processo 
de remoção nº 23278001467/2013-45; 

 
 

FALTA DE ACOMPANHAMENTO DOS PRAZOS DE REMOÇÃO 
 

 
CONSTATAÇÃO 11: não foram localizados os termos e ou memorandos emitidos 
pelos Campi com a informação da data de entrada em exercício do servidor 
na nova lotação, conforme o disposto no documento intitulado “Formulário 
de Entrevista”.   
 
SITUAÇÃO: 
 
Em que pese à existência de procedimento informal de controle, que não se 
encontra disposto em manual ou em qualquer documento específico, na 
prática, não existe o acompanhamento dos fatos administrativos do ato de 
remoção, particularmente, em relação aos prazos do Regulamento. 
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Verifica-se que não há fluxo de processos na Comop, nem a formalização 
das regras internas necessárias ao funcionamento do setor, no qual  
conste a fixação de responsabilidade das partes envolvidas. Além disso, a 
rotina para a Gestão da frequência dos servidores é inadequada, visto que 
o levantamento da frequência é realizado manualmente, o que torna o 
processo de apuração moroso, ineficiente e intempestivo.  
 
    Evidências: 
 
 Ausência das documentações nos processos: 
 

 23278000140/2014-37 
 23278000076/2014-94 
 23279003510/2014-88 
 23460004074/2015-DV 
 23278003758/2015-96 
 23278000810/2015-52 
 23278000049/2015-01 
 23285000234/2013-00 
 23278000698/2015-50 
 23278019990/2014-52 
 23279008163/2013-07 

  
 Critério: 
 

 Item 4 do Formulário de entrevista; 
 Artigos 4º e 6º do Regulamento de Remoção, aprovado pelo CONSUP, por meio da Resolução 

reeditada Nº 77, de 01/11/2011. 
 
FORMULÁRIO DE ENTREVISTAS 
 
Item 4  
 
A coordenação responsável pelo acompanhamento dos prazos constantes no 
Regulamento é a Divisão de Recursos Humanos (RH’s) dos Campi envolvidos, pois 
são eles que enviam os termos de exercício e/ou memorando informando da 
entrada em exercício na nova lotação (novo campus) juntamente com a COCAD (a 
quem compete à verificação da frequência dos servidores).   
 
ANEXO I 
TÍTULO I 
CAPÍTULO II 
DA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE REMOÇÃO 
 
Art. 4º O servidor que for removido, nos termos do Art. 3º, terá um prazo 
máximo de 30(trinta) dias consecutivos, após a publicação da portaria de 
remoção no Boletim Interno, para se apresentar na unidade de destino. 
Art. 6º O servidor que for removido, nos termos do Art. 5º, terá um prazo 
máximo de 10(dez) dias consecutivos, após a publicação da portaria de remoção 
no Boletim Interno, para se apresentar na unidade de destino. 

 
Recomendação Preliminar 11.1: que a DGP e DEAP busquem 
ferramentas de gerenciamento eletrônico com o objetivo de 
aperfeiçoar a Gestão da frequência dos servidores a fim de 
melhorar os mecanismos de controle. 
 
Recomendação Preliminar 11.2: que a Diretoria adote medidas 
com vista à revisão dos controles internos administrativos do 
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ato de remoção com a finalidade de dar efetividade ao 
acompanhamento dos prazos constantes no Regulamento de 
Remoção.  

 
Manifestação do Gestor: 
 
Informamos que, como consabido, já estão sendo adotadas as medidas 
necessárias à implantação do registro de ponto eletronicamente no 
âmbito de todo Instituto, de modo que o controle da frequência, 
tanto na Reitoria como nos Campi, será aperfeiçoado com efetivação 
da implantação. 
 

Reconhecendo a necessidade de revisão dos controles internos 
administrativos, a DGP, no âmbito de cada Departamento e respectivas 
Coordenações, buscará formular manuais de rotinas ou documento 
específico que possibilite o acompanhamento das práticas, dos atos 
administrativos. Assim, consequentemente, no que atine aos atos de 
remoção, os referidos documentos permitirão a efetivação do 
acompanhamento dos prazos constantes no Regulamento de Remoção. 
 
 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna:  
 
Diante do quanto manifestado, extrai-se a Recomendação 
Preliminar 11.1, ao tempo em que se transforma a Recomendação 
Preliminar 11.2 em Recomendação Final 11.1. Ressalta-se que o 
acompanhamento da mesma será realizado, por meio do Plano de 
Providência Permanente, até que se encaminhe a esta AUDIN 
documentos comprobatórios das medidas adotadas.   
 
Recomendação Final 11.1: que a Diretoria adote medidas com 
vista à revisão dos controles internos administrativos do ato 
de remoção com a finalidade de dar efetividade ao 
acompanhamento dos prazos constantes no Regulamento de 
Remoção.  

 
FALTA DE PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DE REMOÇÃO 

 
CONSTATAÇÃO 12: não foi localizada a publicação dos atos de remoção dos 
servidores no Boletim de Pessoal, constante no “Sítio Eletrônico da 
Instituição”, conforme o disposto no Quadro 1, a seguir: 
 
          Quadro 1 - Portarias de Remoção não publicadas 

1.113, DE 06 DE AGOSTO DE 2014 1.443, DE 15 DE SETEMBRO D3E 2014 

1.350, DE 12 DE JUNHO DE 2014 1.831, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014 

996, DE 23 DE JULHO DE 2014 1.125, DE 07 DE AGOSTO DE 2014 

1.011, DE 25 DE JULHO 2014 465, DE 14 DE MARÇO DE 2014 

1.039, DE 30 DE JULHO DE 2014 932, DE 07 DE JULHO DE 2014 

1.167, DE 13 DE AGOSTO DE 2014   

1.282, DE 26 DE AGOSTO DE 2014  

           Fonte: Memorando nº 095/2015/DGP/REITORIA/IFBA - Sisproc - 23278.006983/2015-84 



 
 

Relatório Final nº 012/2015 – Ação nº 19 – PAINT/2015 

24
 
SITUAÇÃO: 
 
De acordo com a busca realizada no Boletim de Pessoal, verificou-se que 
as Portarias, constantes no quadro abaixo, não foram publicadas. A falta 
de controle das publicações prejudica o atendimento aos prazos constante 
no Normativo, uma vez que a data da publicação se constitui no parâmetro 
para o deslocamento do servidor. 
 
 Evidências: 
 

 http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,760/id
,205/view,category/ 

 
 Critério: 
 

 Art. 31 do Regulamento de Remoção, aprovado pelo CONSUP, por meio da Resolução 
reeditada Nº 77, de 01/11/2011. 

 
           ANEXO I 

TÍTULO I 
CAPÍTULO II 
DA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE REMOÇÃO 
 
Art. 31. O servidor, em processo de remoção, só poderá se deslocar 
efetivamente para a unidade de destino após publicação do ato de remoção. 
 
Parágrafo único: O deslocamento do servidor para a unidade de destino estará 
condicionada a regularização de eventuais pendências acadêmicas e/ou 
administrativas, existentes na unidade de origem, que sejam de 
responsabilidade do mesmo. 

 
Recomendação Preliminar 12.1: Que a DGP proceda à adoção de 
medidas para o acompanhamento e a revisão dos atos de 
publicação das portarias de remoção;  
 
Manifestação do Gestor:  
 
A DGP adotará as providências necessárias a melhorar a sistemática 
do acompanhamento e da revisão dos atos de publicação das portarias 
de remoção. 

 

Análise da Unidade de Auditoria Interna:  
 
A recomendação será mantida e o seu acompanhamento ocorrerá 
por meio do Plano de Providência Permanente até que sejam 
encaminhados documentos comprobatórios das medidas adotadas.  
 
Recomendação Final 12.1: Que a DGP proceda à adoção de medidas 
para o acompanhamento e a revisão dos atos de publicação das 
portarias de remoção;  
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ATENDIMENTO PARCIAL DOS PROCEDIMENTOS DE PROTOCOLO  

 
CONSTATAÇÃO 13: atendimento parcial em relação aos procedimentos de 
protocolo: ausência e ou incompletude de carimbo, numeração e rubrica das 
páginas que compõem os processos, em desconformidade com a Portaria 
Normativa SLTI nº. 05/2002, recentemente, atualizada pela 
Portaria interministerial nº 1.677, de 07/10/2015. 

   
  
Evidências: 
   

Processos: 

 23278000140/2014-37; 
 23278000810/2015-52; 
 23285000234/2013-00; 
 23278000827/2014-72; 
 23278000049/2015-01; 
 23278001066/2015-11; 
 23278003101/2014-91; 
 23278003758/2015-96; 
 23278003144-77; 
 001214/2013-DV(23278.007845/2015-12; 
 23279001748/2014-79; 
 23278.000698/2015-50. 
 

 
 Critério: 
 

 Item 2.7.1 do item 2.7 - Atividades de Protocolo - Anexo da Portaria 
Interministerial nº 1.677, publicada no DOU em 07/10/15. 

 
 
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.677 
ANEXO 
ATIVIDADES DE PROTOCOLO 
2.7 - Numeração de folhas 
 
2.7.1 - Quanto aos processos não digitais: 
 
A numeração das folhas do processo será iniciada pela unidade 
protocolizadora. As folhas subsequentes serão numeradas, em ordem crescente, 
pelas unidades administrativas que as adicionarem, mediante carimbo 
específico, que deverá ser aposto no canto superior direito na frente da 
folha, em tamanho a ser definido pelo órgão ou entidade, sem prejuízo da 
informação registrada. O carimbo específico para numeração de folhas deverá 
conter os seguintes dados, conforme Figuras 8 e 9: 
 

.a sigla da unidade protocolizadora/unidade administrativa; 

.o nome do órgão ou entidade, podendo ser adotada sigla ou nome abreviado, 
desde que garanta a inequívoca identificação do órgão ou entidade; 
.espaço para apor o número da folha; e 
.espaço para apor a rubrica do servidor que estiver numerando a folha. 

 
 
 
 
 
 

Manifestação do Gestor:  
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Informamos que, com a implantação do Sistema de Acompanhamento de 
Processos Administrativos (SISPROC) no âmbito do IFBA, os 
procedimentos de protocolo, inclusive, de aposição do carimbo, 
numeração e rubricas das folhas constantes dos processos estão sendo 
implementados na DGP, em prol de atender aos normativos pertinentes 
à matéria em comento, dentre eles, a Portaria Interministerial nº 
1677, de 07/10/2015.  

 
Análise da Unidade de Auditoria Interna:  
 
Considera-se atendida a recomendação, uma vez que a DGP, por 
meio do Memorando - circular - REI/PROTOCOLO.REI constante no 
processo nº 23.278.007.304/2016-19, Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI - IFBA), assinado digitalmente em 26/07/2016, 
instrui a comunidade IFBA sobre os procedimentos de protocolo, 
recentemente, atualizados pela Portaria Interministerial nº 1.677, 
de 07/10/2015.  

 
Recomendação 13.1: que a Diretoria instrua os servidores em 
relação aos procedimentos de protocolo, recentemente atualizados 
pela Portaria Interministerial nº 1.677, de 07/10/2015, 
principalmente, no que diz respeito aos procedimentos de aposição do 
carimbo, numeração e rubricas das folhas constantes do processo. 

   
 
V- CONCLUSÃO  
 

De acordo com a análise dos processos de remoção constantes da 
amostra probabilística, verifica-se a falta de atendimento aos 
dispositivos constantes na Resolução nº 77 de 01/11/2011, 
aprovada pelo CONSUP, órgão máximo deste Instituto.  
 

As principais inconsistências identificadas corroboram para 
ratificar a ausência de aderência ao referido Normativo e estão 
relacionadas a seguir: 
 

 Remoção de servidor em Estágio Probatório; 
 Conversão da remoção “a pedido” para a “de ofício” num mesmo 

processo sem a observância dos princípios da administração 
pública; 

 Publicação do ato de remoção em desconformidade com a 
modalidade; 

 Ausência de justificativa formal do ato de remoção “de 
Oficio”; 

 Falta de fundamento legal no instrumento de autorização; 
 Permuta realizada sem atendimento aos procedimentos exigidos;  
 Processos com informações incompletas e sem motivação 

adequada; 
 Solicitação de remoção por meio de formulário inadequado; 
 Ausência de publicação de portarias e acompanhamentos dos 

prazos de remoção; 
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À vista desta situação, concluímos pela elaboração do presente 
“Relatório Final de Auditoria” e ressaltamos a necessidade do 
acompanhamento/monitoramento da implementação das recomendações, 
via “Plano de Providência Permanente”, a fim de se observar a 
efetividade na adoção das medidas sugeridas.     

 
Diante do exposto, submetemos à consideração da Sra. Coordenadora 
da Auditoria Interna – IFBA. 
 
 

Salvador, 30 de agosto de 2016. 
 
Cássia Regina Almeida dos Santos 
Auditora  
Matrícula 2572090 
 

Em observação a análise da manifestação do Gestor quanto 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, 30 de agosto de 2016. 
 

 
Sheila Kosminsky Weber  
Coordenadora de Auditoria Interna 
Matrícula  


