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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

 
 
 

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL DE AUDITORIA Nº 001/2016 – IFBA 
 
 

Unidade: Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP 
Programa de Governo: Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e 
Tecnológica 
Ação–QDD/2015: 2031.20RL.0029  
 
 
Senhora Coordenadora, 
 
 

Em atendimento à Ação nº 17 - PAINT/2016, concernente ao “Monitoramento da folha de 
pagamento referente à remuneração, benefícios e vantagens”, apresentamos os resultados 
observados por ocasião dos trabalhos realizados junto à Pró-Reitoria de Administração e 
Planejamento (PROAP) deste Instituto. 
 
 
I – ESCOPO DO TRABALHO 
 
 

Os trabalhos de Auditoria foram realizados a partir do exame de 100% dos processos de 
concessão de ajuda de custo constantes no Portal da Transparência do Governo Federal, 
referentes aos exercícios de 2014 e 2015, conforme Tabela 1 disposta abaixo: 
 
Tabela 1: Relação dos Processos de Ajuda de Custo, extraída do Portal da Transparência do Governo Federal, 
referentes aos exercícios de 2014 e 2015 

PROCESSOS DE AJUDA DE CUSTO 2014 

FAVORECIDO / SIAPE PROCESSO VALOR (R$) 

158404 - BARREIRAS 

D.N.L.F. / 2040339 23286.000146/2014-DV R$ 4.412,51 

D.P.D.G.C. / 1084850 23286.000098/2014-DV R$ 14.213,64 

158403 - CAMAÇARI 

C.C.D.C. / 1882577 23.285.000.062/2014  R$ 5.120,51 

158410 - EUNAPOLIS 
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PROCESSOS DE AJUDA DE CUSTO 2014 

FAVORECIDO / SIAPE PROCESSO VALOR (R$) 

A.R.D.O.S. / 1820612 23291.000262/2014-55 R$ 5.897,42 

158590 - FEIRA DE SANTANA 

J.M.D.A. / 0268289 234710000021/2014-98 R$ 14.403,33 

T.C.S.S. / 1652549 23471.000233/2014-75 R$ 8.344,64 

158588 - JEQUIE 

B.B.D.M. / 2571117 23459.000027/2014-23 R$ 13.151,07 

M.S.V. / 19795718 23459.000277/2013-82 R$ 6.277,29 

158411 - SALVADOR 

D.C.D.S. / 1622002 23279.004389/2014-10 R$ 3.648,10 

I.C.D.S. / 1033229 23279.003530/2014-59 R$ 13.604,50 

M.C.A.D.S. / 0365793 23278.000998/2014-00 R$ 29.678,82 

  158405 - VALENÇA 

J.R.N.C. / 0275361 23280.001064/2014-DV R$ 20.665,16 

158409 - VIT. DA CONQUISTA 

F.L.S. / 3521312 23281.004227/2014-DV R$ 4.888,20 

PROCESSOS DE AJUDA DE CUSTO 2015 

158588 - JEQUIE 

FAVORECIDO / SIAPE PROCESSO VALOR (R$) 

L.M.T.C. / 1890204 23278.001454/2014-57 R$ 5.114,44 

158145 - REITORIA 

B.D.P.A. / 1883679   23278.002236/2014-DV R$ 3.489,23 

  
R$ 152.908,86 

 
Com o objetivo de avaliar os processos de concessão de ajuda de custo no âmbito do Instituto, 
com vistas a verificar a conformidade das indenizações pagas aos servidores que no interesse 
do serviço, passaram a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, em caráter 
permanente. Bem como a existência e o grau de efetividade dos controles internos 
administrativos relacionados aos processos de ajuda de custo. 
 
A auditoria foi realizada no período de março a maio/2016, em estrita observância às normas 
de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal.  
No âmbito do trabalho, nenhuma restrição foi imposta.  
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II – METODOLOGIA 
 
 
O trabalho foi deflagrado por meio da solicitação de 100% dos processos de concessão de 
ajuda de custo mencionados no item anterior. 

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 Técnico Preliminar 

de Auditoria nº 001/2016, para fins de apreciação e apresentação, de esclarecimentos 

adicionais. 

Com base nas análises e consolidação das informações remetidas pela DGP, por meio do 

Memorando nº 197/2016/DGP/REITORIA/IFBA, foram desenvolvidos os trabalhos 

conclusivos, originando, assim, o presente Relatório Técnico Final de Auditoria. 

 
 
 
III - CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇOES 
 
 
 
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 encontrada: 
 
1. - Ausência de documentos que disciplinem e formalizem os procedimentos e rotinas 
relacionadas ao processo de ajuda de custo como: 
 

1.1 - Formulário de Requerimento de Ajuda de Custo específico, contendo no próprio 
formulário e/ou como anexo:  
 

 Dados do requerente como: nome, cargo, CPF, matrícula SIAPE, telefones, 
endereço residencial, lotação atual e anterior com telefone, e-mail, dados 
bancários, ato que fundamenta o deslocamento com indicação dos pressupostos 
legais, etc.;  

 Lista da documentação necessária à regular formalização do processo (ON/MPOG 
nº 3/2013): 
Antes do deslocamento:  

1. Requerimento de Ajuda de Custo, cópia da publicação em meio oficial do 
ato que fundamenta o deslocamento do servidor; comprovante de 
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residência; em relação aos dependentes, os documentos previstos no art. 9° 
da ON/MPOG nº 3/2013. (Artigos, 5º e 9º da ON/MPOG nº 3/2013) 

2. Declaração pelo servidor quanto ao seu conjugue/companheiro (Art. 11, 
ON/MPOG 3/2013);  

3. Declaração pelo servidor quanto aos seus dependentes e de ciência de que, 
com exceção do empregado doméstico, todos os dependentes deverão estar 
inscritos em seu cadastro funcional (Art. 8º e § 1º do Inciso VI do Art. 9°, 
ON/MPOG 3/2013);  

4. Declaração pelo servidor quanto ao dependente maior de 18 anos e menor 
de 24 anos que seja estudante de nível superior (Inciso V, Art. 9º, 
ON/MPOG 3/2013);  

5. Declaração pelo servidor quanto ao valor da ajuda de custo (Art. 12, 
ON/MPOG 3/2013) 

6. Declaração pelo servidor da ciência quanto aos prazos de deslocamentos 
(Art. 10 e Inciso I do Art. 14, ON/MPOG 3/2013); 

Após o deslocamento: documento assinado pela chefia imediata, para fins de 
comprovação do exercício em nova sede; cópia do comprovante de matrícula dos 
filhos em instituição de ensino na antiga e nova sede; cópia(s) do(s) bilhete(s) 
aéreo(s) utilizado(s) pelos dependentes, comprovante de residência na nova sede, 
etc. 

 
1.2 – Formulário de Transporte de Mobiliário e Bagagens (Inciso II do Art. 1º  e Art. 3º do 
Decreto nº 4.004/2001); (Art. 6º e 7° ON/MPOG 3/2013). 
 
1.3 – Formulário de Transporte Individual e de Dependentes, contendo indicação para o 
servidor optar em requerer a concessão de transporte individual e de seus dependentes; 
OU autorização para realizar o transporte individual e de seus dependentes em condução 
própria. (Inciso III do Art. 1º e Art. 4º do Decreto nº 4.004/2001; Art. 6º e 7º da 
ON/MPOG 3/2013). 

 
2. - Ausência de procedimentos, manuais, fluxograma e ou mapa do processo de ajuda de 
custo. 
 
3. - Ausência de divulgação dos documentos relacionados nos itens anteriores. 
 
Cabe ressaltar que em uma 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. 
 
Segundo apontamento da CGU no Relatório de Auditoria Anual de Contas do IFBA/2014, os 
normativos, manuais, organograma, fluxograma etc. são importantes, porque servem para 
orientar os servidores e conferem segurança aos atos por eles praticados, o que termina por 
impactar na otimização dos esforços aplicados, com reflexo positivos no emprego de suas 
capacidades individuais.  
 
Tais instrumentos minimizam os riscos de falhas e erros quando da execução das atividades, 
servindo como fonte de informações para o planejamento das ações de auditoria. 
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Evidências: 
Processos de concessões de ajuda de custo referentes os exercícios de 2014 e 2015. 
Ausência de informação no Portal do IFBA na internet. 
 
Critérios: 
1 - Inciso V do item 3, capítulo VII, seção VIII da Instrução Normativa 01 da Secretaria Federal 
de Controle Interno - SFC. 

 
V. instruções devidamente formalizadas - para atingir 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; 

 
2 - Inciso VII do item 14, capítulo III, seção II da Instrução Normativa 01 da Secretaria Federal 
de Controle Interno - SFC. 
 

VII.  (...). Um fluxograma pode demonstrar, mais claramente, a forma como os 
diversos elementos e agentes se relacionam na execução das atividades previstas. A 
utilidade das demonstrações gráficas está diretamente ligada à necessidade de se ter 
uma visão sintética e estruturada de uma organização ou de uma programação e seus 
fluxos decisórios e operacionais; 
 
 

Causas: 
 
1 – Ausência de normas, fluxograma, orientações e procedimentos quanto ao processo de Ajuda de 
Custo formalizados, padronizados e divulgados. 
 
2 – Inexistência de Formulário de Requerimento de Ajuda de Custo específico, contendo no próprio 
formulário ou como anexo, uma lista da documentação necessária à regular formalização do processo 
antes e após o deslocamento do servidor para a nova sede. 
 
Efeito: 
1 – Falhas e erros na formalização e regularização do processo, decorrentes das fragilidades nos 
controles internos administrativos. 

 
 

Manifestação do Gestor:  
 

 
Por meio do Memo. nº 197/2016/DGP/REITORIA/IFBA, o Gestor informou: 
 
No ano de 2015, após identificação das falhas, foram modificados os procedimentos 
relativos aos processos de concessão de ajuda de custo, sendo construídos o passo a 
passo e formulários, vide anexo. 
 
Entretanto, em face da impossibilidade de disponibilização de informações desta 
natureza no sítio eletrônico do Ifba, cuja alimentação é feita pela Diretoria de Gestão 
da Comunicação (DGCom), foram encaminhados estes procedimentos e documentos 
para as DIREH’s dos Campus. Desde que o pleito contenha os requisitos substanciais, 
legais e materiais, não se exigia formulário específico. 
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Análise da Unidade de Auditoria Interna:  
 
 
Considerando a necessidade de: 
1 - Publicização das normas, orientações e procedimentos referentes ao processo de 
ajuda de custo, no Portal do IFBA, área da DGP. 
2 - Estabelecer rotinas, fluxogramas e instruções operacionais específicos às 
necessidades do IFBA, ainda que se tome como base documentos emitidos por outras 
instituições. 
 
Matemos as recomendações, as quais serão acompanhadas por meio do Plano de 
Providência Permanente. 
 
Obs.: Caso não haja possibilidade da referida publicização no Portal do IFBA, enviar a 
essa Audin expediente emitido pela Diretoria de Gestão da Comunicação – DGCOM 
indicando o impedimento. 
 
Recomendação 1.1: Que a Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP, no que tange à 
consecução de suas atividades: 
1- Implante medidas com vistas à elaboração de normas e ou manuais que padronizem 
os principais procedimentos. 
2- Estabeleça rotinas, fluxogramas e instruções operacionais para a realização das suas 
atividades. 
3- Disponibilize na internet ou em outro local de fácil acesso, no intuito de 
proporcionar e compartilhar informações necessárias, as atribuições e 
responsabilidades dos setores/cargos envolvidos no processo. 

 
 
DA FORMALIZAÇÃO E CONCESSÃO 
 
 
 
CONSTATAÇÃO 2: Ausência de documentação necessária à regular formalização do 
processo de ajuda de custo. 
 
 
CONSTATAÇÃO 2.1: Ausência de formulário de requerimento preenchido pelo 
servidor solicitando a ajuda de custo. 
 
Situação encontrada: 
Em 13% dos processos de ajuda de custo analisados, não constavam formulário de 
requerimento preenchido pelo servidor solicitando a ajuda de custo. 
 

Evidências: 
Inexistência de formulário de requerimento de ajuda de custo nos processos: 
1- Processo 23278.000998/2014-00 – Salvador 
2 - Processo 23278.002236/2014-DV – Reitoria 
 
Critérios: 
1 - Art. 05 da Orientação Normativa/MPOG nº 03/2013  
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Art. 5° O requerimento de concessão de ajuda de custo e de transporte deverá ser 
acompanhado dos seguintes documentos: (grifo nosso) 

 
 
2 - Art. 6º da Lei nº 9.784/99 
   

Art. 6º O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida 
solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados: 
 
I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige; 
II - identificação do interessado ou de quem o represente; 
III - domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações; 
IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos; 
V - data e assinatura do requerente ou de seu representante. 

 
Causas: 
1 - Ausência de normas, fluxograma, orientações e procedimentos quanto ao processo de Ajuda de 
Custo formalizados, padronizados e divulgados. 
 
2 – Inexistência de mecanismos de monitoramento. 
 
Efeito: 
1 - Morosidade no deferimento/indeferimento do processo devido a ausência de informações 
indispensáveis ao prosseguimento do mesmo. 

 
 
 
CONSTATAÇÃO 2.2: Ausência de cópia da publicação em meio oficial do ato que 
fundamenta o deslocamento do servidor. 
 
Situação encontrada: 
Em 27% dos processos de ajuda de custo analisados, não constavam cópia da publicação em 
meio oficial do ato que fundamentou o deslocamento do servidor. 

 
Evidências: 
Inexistência de cópia da publicação em meio oficial do ato que fundamentou o deslocamento do 
servidor nos processos: 
1- Processo 23278.000998/2014-00– Salvador 
2 - Processo 23278.002236/2014-DV – Reitoria 
3 - Processo 23291.000262/2014-55 – Eunápolis 
4 - Processo 23285.000.062/2014-DV – Camaçari 
 
Critérios: 
1 - Inciso I, Art. 05 da Orientação Normativa/MPOG nº 03/2013; 
 

Art. 5° 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; 

 
2 - Item 5 da documentação exigida pela DGP – “Documentos necessários para ajuda de custo” 
(Documento enviada a essa AUDIN, pela DGP, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 
013/2016). 
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5. Cópia da Portaria de remoção, redistribuição, dispensa ou designação publicada 
no Diário Oficial da União ou Boletim de Pessoal, datada e assinada. 

 
Causa: 
1 - Inexistência de Formulário de Requerimento de Ajuda de Custo específico, contendo no próprio 
formulário ou como anexo, uma lista da documentação necessária à regular formalização do processo 
antes e após o deslocamento do servidor para a nova sede. 
 
Efeito: 
1 – Não atendimento ao princípio da publicidade. 
 
 
 

CONSTATAÇÃO 2.3: Ausência de comprovante de residência da cidade de origem, em 
data anterior à publicação do ato que fundamenta o deslocamento do servidor. 
 
Situação encontrada: 
Em 80% dos processos de ajuda de custo analisados, não constavam comprovante de 
residência da cidade de origem. 
 

Evidências: 
Inexistência de comprovante de residência da cidade de origem do servidor nos processos: 
1 - Processo 23279.004389/2014-10 - Salvador 
2 - Processo 23279.003530/2014-59 – Salvador 
3 - Processo 23278.000998/2014-00– Salvador 
4 - Processo 23459.000027/2014-23 – Jequié 
5 - Processo 23459.000277/2013-82 – Jequié 
6 - Processo 23471.000021/2014-98 – Feira de Santana 
7 - Processo 23471.000233/2014-75 – Feira de Santana 
8 - Processo 23278.002236/2014-DV – Reitoria 
9 - Processo 23286.000146/2014-DV – Barreiras 
10 - Processo 23286.000098/2014-DV – Barreiras 
11 - Processo 23281.004227/2014-DV– Vitória da Conquista 
12 - Processo 23291.000262/2014-55 – Eunápolis 
 
Critérios: 
1 - Inciso II, Art. 05 da Orientação Normativa/MPOG nº 03/2013; 
 

Art. 5° O requerimento de concessão de ajuda de custo e de transporte deverá ser 
acompanhado dos seguintes documentos: 
 
II - comprovante de residência do servidor; 

 
2 - Item 3 da documentação exigida pela DGP – “Documentos necessários para ajuda de custo” 
(Documento enviada a essa AUDIN, pela DGP, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 
013/2016). 
   

3. Comprovante de residência da antiga e da nova lotação (conta de água, luz, 
telefone fixo, TV por assinatura ou contrato de aluguel vigente com assinaturas 
reconhecidas em cartório, anexando outro comprovante de residência em nome do 
servidor). 

 
Causa: 
1 - Inexistência de Formulário de Requerimento de Ajuda de Custo específico, contendo no próprio 
formulário ou como anexo, uma lista da documentação necessária à regular formalização do processo 
antes e após o deslocamento do servidor para a nova sede. 
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Efeito: 
1 - Concessão de ajuda de custo sem que tenha ocorrido efetiva mudança. 

 
CONSTATAÇÃO 2.4: Ausência de comprovante de residência da cidade de destino, em 
data posterior à publicação do ato que fundamenta o deslocamento do servidor. 
 
Situação encontrada: 
Em 7% dos processos de ajuda de custo analisados, não constavam comprovante de residência 
da cidade de destino. 
 

 
 
Evidência: 
Inexistência de comprovante de residência da cidade de destino do servidor no processo: 
1 - Processo 23278.002236/2014-DV – Reitoria 
 
Critérios: 
1 - Inciso II, Art. 05 da Orientação Normativa/MPOG nº 03/2013; 
 

Art. 5° O requerimento de concessão de ajuda de custo e de transporte deverá 
ser acompanhado dos seguintes documentos: 
 
II - comprovante de residência do servidor; 

 
2 - Item 3 da documentação exigida pela DGP – “Documentos necessários para ajuda de custo” 
(Documento enviada a essa AUDIN, pela DGP, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 
013/2016). 
   

3. Comprovante de residência da antiga e da nova lotação (conta de água, luz, 
telefone fixo, TV por assinatura ou contrato de aluguel vigente com 
assinaturas reconhecidas em cartório, anexando outro comprovante de 
residência em nome do servidor). 

 
Causa: 
1 - Inexistência de Formulário de Requerimento de Ajuda de Custo específico, contendo no próprio 
formulário ou como anexo, uma lista da documentação necessária à regular formalização do processo 
antes e após o deslocamento do servidor para a nova sede. 
 
Efeito: 
1 - Concessão de ajuda de custo sem que tenha ocorrido efetiva mudança. 
 

 
 
CONSTATAÇÃO 2.5: Ausência de cópia do contracheque referente ao mês do 
deslocamento para a nova sede. 
 
Situação encontrada: 
Em 73% dos processos de ajuda de custo analisados, não constavam cópia, no processo, do 
contracheque do mês do deslocamento para a nova sede. 
 

Evidências: 
Inexistência de contracheque do mês do deslocamento para a nova sede nos processos: 
1 - Processo 23279.004389/2014-10 - Salvador 
2 - Processo 23279.003530/2014-59 – Salvador 
3 - Processo 23459.000027/2014-23 – Jequié 
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4 - Processo 23459.000277/2013-82 – Jequié 
5 - Processo 23471.000021/2014-98 – Feira de Santana 
6 - Processo 23471.000233/2014-75 – Feira de Santana 
7 - Processo 23278.002236/2014-DV – Reitoria 
8 - Processo 23286.000146/2014-DV – Barreiras 
9 - Processo 23286.000098/2014-DV – Barreiras 
10 - Processo 23280.001064/2014-DV – Valença 
11 - Processo 23291.000262/2014-55 – Eunápolis 
 
 
Critérios: 
1 - Art. 2º do Decreto nº. 4.004/01 
    

Art. 2º O valor da ajuda de custo de que trata o inciso I do art. 1° será calculado com 
base na remuneração de origem, percebida pelo servidor no mês em que ocorrer 
o deslocamento para a nova sede. 
(grifo nosso) 
 
§ 1º É facultado ao servidor requisitado para o exercício dos cargos em comissão de 
que trata o § 1º do art. 1º optar pela ajuda de custo em valor equivalente à 
remuneração integral do respectivo cargo. 
 
§ 2º A ajuda de custo corresponderá a uma remuneração, caso o servidor possua um 
dependente, a duas remunerações, caso o servidor possua dois dependentes e a três 
remunerações, caso o servidor possua três ou mais dependentes. 

 
2 - Item 4 da documentação exigida pela DGP – “Documentos necessários para ajuda de custo” 
(Documento enviada a essa AUDIN, pela DGP, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 
013/2016). 
 

4. Cópia do contracheque do mês da mudança, datada e assinada. 
 
Causa:   Jornada de trabalho registrada no Sistema incorreta. 
1 - Inexistência de Formulário de Requerimento de Ajuda de Custo específico, contendo no próprio 
formulário ou como anexo, uma lista da documentação necessária à regular formalização do processo 
antes e após o deslocamento do servidor para a nova sede. 
 
Efeito: 
1 - Possibilidade de cálculo da ajuda de custo incorreto, (conforme se verifica na Constatação 5), 
causando prejuízo ao erário ou ao servidor. 

 
 
 
CONSTATAÇÃO 2.6: Ausência de declaração que o cônjuge ou companheiro, que se 
tratar de servidor público, não recebeu nem solicitará ajuda de custo. 
 
Situação encontrada: 
Em 100% dos processos de ajuda de custo analisados, não constavam informação de que o 
cônjuge ou companheiro servidor público não recebeu nem solicitará ajuda de custo. 
 

Evidências: 
Inexistência de informação quanto ao cônjuge ou companheiro do servidor, se é ou não servidor 
público nos processos: 
1 - Processo 23279.004389/2014-10 - Salvador 
2 - Processo 23279.003530/2014-59 – Salvador 
3 - Processo 23278.000998/2014-00– Salvador 
4 - Processo 23459.000027/2014-23 – Jequié 
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5 - Processo 23278.001454/2014-57 – Jequié 
6 - Processo 23459.000277/2013-82 – Jequié 
7- Processo 23471.000021/2014-98 – Feira de Santana 
8 - Processo 23471.000233/2014-75 – Feira de Santana 
9 - Processo 23278.002236/2014-DV – Reitoria 
10 - Processo 23286.000146/2014-DV – Barreiras 
11 - Processo 23286.000098/2014-DV – Barreiras 
12 - Processo 23281.004227/2014-DV– Vitória da Conquista 
13- Processo 23280.001064/2014-DV – Valença 
14 - Processo 23291.000262/2014-55 – Eunápolis 
15 - Processo 23285.000.062/2014-DV – Camaçari 
 
Critérios: 
1 - Art. 11 da Orientação Normativa/MPOG nº 03/2013 

Art. 11. Na hipótese em que o servidor e o seu cônjuge ou companheiro tiverem 
ambos direito à ajuda de custo, ela será concedida apenas a um deles. 

 
2 - Declaração pelo solicitante de que não tem cônjuge ou companheiro (a) servidor público que 
esteja pedindo ajuda de custo com fundamento no mesmo fato, conforme modelo constante na 
lista de documentação exigida pela DGP – “Documentos necessários para ajuda de custo” 
(Documento enviada a essa AUDIN, pela DGP, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 
013/2016). 
   
Causa: 
1 – Inexistência de Formulário de Requerimento de Ajuda de Custo específico, contendo no próprio 
formulário ou como anexo, um modelo de declaração de que o cônjuge ou companheiro servidor 
público não recebeu nem solicitará ajuda de custo.  
 
Efeito: 
1 – Risco de a Administração Pública conceder ajuda de custo ao servidor/solicitante e ao seu 
conjugue ou companheiro (a), o que não é permitido pela legislação. 

 
 
 
CONSTATAÇÃO 2.7: Ausência do termo de exercício. 
 
Situação encontrada: 
Em 87% dos processos de ajuda de custo analisados, não constavam cópia no processo do 
termo de exercício. 

 
Evidências: 
Inexistência de termo de exercício nos processos: 
1 - Processo 23279.004389/2014-10 - Salvador 
2 - Processo 23279.003530/2014-59 – Salvador 
3 - Processo 23278.000998/2014-00 – Salvador 
4 - Processo 23459.000027/2014-23 – Jequié 
5 - Processo 23459.000277/2013-82 – Jequié 
6 - Processo 23471.000021/2014-98 – Feira de Santana 
7 - Processo 23278.002236/2014-DV – Reitoria 
8 - Processo 23286.000146/2014-DV – Barreiras 
9 - Processo 23286.000098/2014-DV – Barreiras 
10 - Processo 23281.004227/2014-DV– Vitória da Conquista 
11 - Processo 23280.001064/2014-DV – Valença 
12 - Processo 23291.000262/2014-55 – Eunápolis 
13 - Processo 23285.000.062/2014-DV – Camaçari 
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Critérios: 
1 - Item 1 da documentação exigida pela DGP – “Documentos necessários para ajuda de custo” 
(Documento enviada a essa AUDIN, pela DGP, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 
013/2016). 
 

1. Termo de exercício original ou cópia conferida com original advinda da Direh ou 
DGP. 

 
2 - Art. 14, Inciso I da Orientação Normativa/MPOG nº 03/2013 
 

Art. 14. Será restituída a ajuda de custo, conforme o disposto nos arts. 46 e 47da Lei 
nº 8.112, de 1990: 
 
I - considerando-se, individualmente, o servidor e cada dependente, quando não se 
efetivar o deslocamento para a nova sede no prazo de trinta dias, contados da data da 
concessão; 

 
3 - Art. 18 da Lei 8.112/90 
        

Art. 18. O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido 
removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório terá, 
no mínimo, dez e, no máximo, trinta dias de prazo, contados da publicação do 
ato, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse 
prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. (grifo nosso) 

 
Causa: 
1 - Inexistência de Formulário de Requerimento de Ajuda de Custo específico, contendo no próprio 
formulário ou como anexo, uma lista da documentação necessária à regular formalização do processo 
antes e após o deslocamento do servidor para a nova sede. 
 
Efeitos: 
1 - Ausência de comprovação do efetivo exercício do servidor na nova sede. 
2 - Ausência de comprovação do efetivo exercício do servidor na nova sede dentro do prazo regular. 

 
 
Manifestação do Gestor:  
 
 
Por meio do Memo. nº 197/2016/DGP/REITORIA/IFBA, o Gestor informou: 
 
Após 2015, as Constatações 02 e 03 foram corrigidas, então as Recomendações se 
encontram implementadas. 
 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna:  
 
 
Após análise do formulário “REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO” elaborado 
pela DGP e considerando que a necessidade de publicização do mesmo, encontra-se 
contemplada através da Recomendação 1.1 deste Relatório, mantemos: 
1-Com alteração, a Recomendação 2.1 
2-Excluímos a recomendação 2.2 
3-Transformamos a Recomendação 3.3 em 2.2 
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Recomendação 2.1: Que a DGP disponibilize no Sistema Eletrônico de Informações 
no âmbito do Ministério da Educação – SEI-MEC o formulário “REQUERIMENTO 
DE AJUDA DE CUSTO”, em atendimento à Portaria nº 1.042/2015/MEC. 
  
Recomendação 2.2: Que a DGP adote medidas com vistas a instruir os servidores 
responsáveis pelo recebimento do Formulário de Requerimento de Ajuda de Custo, na 
Reitoria e nos Campi, no que diz respeito à necessidade de preenchimento completo 
do Formulário e da documentação necessária à regular formalização do processo. 

 
 
 
CONSTATAÇÃO 03: Insuficiência na comprovação das despesas realizadas com 
transporte de mobiliário/bagagem e deslocamento do servidor e de seus dependentes. 
 
Situação encontrada: 
Em 100% dos processos de ajuda de custo analisados, não constavam comprovação das 
despesas realizadas com transporte de mobiliário/bagagem e deslocamento do servidor e de 
seus dependentes. 
 
 

Evidências: 
Inexistência de comprovação das despesas realizadas com transporte de mobiliário/bagagem e 
deslocamento do servidor e de seus dependentes nos processos: 
1 - Processo 23279.004389/2014-10 - Salvador 
2 - Processo 23279.003530/2014-59 – Salvador 
3 - Processo 23278.000998/2014-00– Salvador 
4 - Processo 23459.000027/2014-23 – Jequié 
5 - Processo 23278.001454/2014-57 – Jequié 
6 - Processo 23459.000277/2013-82 – Jequié 
7- Processo 23471.000021/2014-98 – Feira de Santana 
8 - Processo 23471.000233/2014-75 – Feira de Santana 
9 - Processo 23278.002236/2014-DV – Reitoria 
10 - Processo 23286.000146/2014-DV – Barreiras 
11 - Processo 23286.000098/2014-DV – Barreiras 
12 - Processo 23281.004227/2014-DV– Vitória da Conquista 
13- Processo 23280.001064/2014-DV – Valença 
14 - Processo 23291.000262/2014-55 – Eunápolis 
15 - Processo 23285.000.062/2014-DV – Camaçari 
 
Critérios: 
1 - Incisos II e III do Art. 1º do Decreto nº. 4.004/01; 
 

Art. 1º Ao servidor público civil regido pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, que, no interesse da administração, for mandado servir em nova sede, com 
mudança de domicílio em caráter permanente, conceder-se-á: 
 
II - transporte, preferencialmente por via aérea, inclusive para seus dependentes; 
 
III - transporte de mobiliário e bagagem, inclusive de seus dependentes. 
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2 - Item 7 da documentação exigida pela DGP DGP – “Documentos necessários para ajuda de 
custo” (Documento enviada a essa AUDIN, pela DGP, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 
013/2016). 
 

7. Comprovante de deslocamento dos dependentes. Esta comprovação deverá ser 
feita através de algum documento conformando que o dependente residia da cidade 
da antiga lotação. Exemplo: comprovante de matrícula em Instituição de Ensino. 
Também, faz-se necessário comprovação de residência na nova cidade de lotação. 
 

4 - Itens 6 da Nota Técnica nº436/2010/DENOP/SRH/MP 
 

6. Dessa forma, em resposta a consulente, entende-se para a concessão de ajuda de 
custo, o seu pagamento se dará antes do deslocamento do servidor, cabendo 
também a Administração Pública providenciar o seu transporte de mobiliário e 
bagagem. (grifo nosso) 
 
 

Causas: 
1 - Inexistência de Formulário de Solicitação de Transporte de Mobiliário e Bagagens, contendo lista 
de documentação necessária à comprovação do período de deslocamento do servidor e do efetivo 
deslocamento dos seus dependentes. 
 
2 - Inexistência de Formulário de Transporte Individual e de Dependentes, contendo indicação para o 
servidor optar em requerer a concessão de transporte individual e de seus dependentes; OU 
autorização para realizar o transporte individual e de seus dependentes em condução própria, com 
indicação da documentação necessária para as duas opções. 
 
Efeitos: 
1 - Risco de descumprimento do direito do servidor de ter as despesas do seu transporte de mobiliário 
e bagagem arcadas pela Administração. 
 
2 - Risco de a Administração custear despesas com transporte sem que haja a efetiva mudança dos 
dependentes do servidor. 

 
 
Manifestação do Gestor:  
 
 
Por meio do Memo. nº 197/2016/DGP/REITORIA/IFBA, o Gestor informou: 
 
Após 2015, as Constatações 02 e 03 foram corrigidas, então as Recomendações se 
encontram implementadas. 
 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna:  
 
 
Considerando que o formulário “REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO” 
elaborado pela DGP, atende o quanto solicitado, e que a necessidade de publicização 
do mesmo, encontra-se contemplada através da Recomendação 1.1 deste Relatório, 
consideramos as recomendações referentes à constatação em análise atendidas. 
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CONSTATAÇÃO 04: Pagamento de ajuda de custo após o deslocamento do servidor 
para a nova sede. 
 
Situação encontrada: 
 
Levando em consideração que o servidor terá, no máximo, trinta dias de prazo, contados da 
publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo na nova 
sede (Art. 18 da Lei nº 8.112/90), ao se confrontar a data da publicação do ato que 
fundamenta o deslocamento do servidor com a data de emissão da Ordem Bancária – OB, foi 
possível constatar que o pagamento da ajuda de custo em 100% dos processos analisados, 
ocorreu após o deslocamento do servidor. 
 

Evidências: 
1 - Processo 23279.004389/2014-10 – Salvador  
(Portaria de redistribuição/data 17.04.2014 – pág. 38; Ordem Bancária/data 11.06.2014 – pág. 53) 
2 - Processo 23279.003530/2014-59 – Salvador  
(Portaria de redistribuição/data 24.03.2014 – pág. 02; Ordem Bancária/data 11.06.2014) 
3 - Processo 23278.000998/2014-00– Salvador.  
(Notas de abastecimento de veículo/data 28/05/2014 – pág. 27; Ordem Bancária/data 08.08.2014 – 
pág. 44) 
4 - Processo 23459.000027/2014-23 – Jequié  
(Portaria de remoção/data 28.01.2014 – pág. 73; Ordem Bancária/data 10.09.2014) 
5 - Processo 23278.001454/2014-57 – Jequié 
(Portaria de remoção/data 14.01.2014 – pág. 02; Ordem Bancária/data 28.04.2015) 
6 - Processo 23459.000277/2013-82 – Jequié 
(Portaria de redistribuição/data 25.11.2013 – pág. 42; Ordem Bancária/data 28.07.2014)  
7- Processo 23471.000021/2014-98 – Feira de Santana 
(Portaria de designação/data 16.12.2010 – pág. 09; Ordem Bancária/data 07.02.2014) 
8 - Processo 23471.000233/2014-75 – Feira de Santana 
(Portaria de remoção/data 25.04.2014 – pág. 05; Ordem Bancária/data 03.07.2014) 
9 - Processo 23278.002236/2014-DV – Reitoria 
(Portaria de redistribuição/data 02.07.2014; Ordem Bancária/data 15.04.2015)  
10 - Processo 23286.000146/2014-DV – Barreiras 
(Portaria de redistribuição/data 12.06.2014 – pág. 05; Ordem Bancária/data 01.09.2014)  
11 - Processo 23286.000098/2014-DV – Barreiras 
(Portaria de exoneração/data 17.12.2013 – pág. 05; Ordem Bancária/data 06.03.2014)  
12 - Processo 23281.004227/2014-DV– Vitória da Conquista 
(Portaria de redistribuição/data 17.06.2014 – pág. 02; Ordem Bancária/data 09.12.2014)  
13- Processo 23280.001064/2014-DV – Valença 
(Portaria de exoneração/data 02.09.2014 – pág. 02; Ordem Bancária/data 30.10.2014)  
14 - Processo 23291.000262/2014-55 – Eunápolis 
(Portaria de remoção/data 09.04.2014; Ordem Bancária/data 03.09.2014) 
15 - Processo 23285.000.062/2014-DV – Camaçari 
(Portaria de remoção/data 10.10.2013 - pág. 02; Ordem Bancária/data 07.03.2014) 
 
 
Critérios: 
1 - Item 6 da Nota Técnica nº436/2010/DENOP/SRH/MP 
 

6. Dessa forma, em resposta a consulente, entende-se para a concessão de ajuda de 
custo, o seu pagamento se dará antes do deslocamento do servidor, cabendo também 
a Administração Pública providenciar o seu transporte de mobiliário e bagagem. 
 

Causas: 
1 - Ausência de normas, fluxograma, orientações e procedimentos quanto ao processo de Ajuda de 
Custo formalizados, padronizados e divulgados. 
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2 - Inexistência de instrumentos/rotinas de conformidade e de conferência relacionados aos processos 
de ajuda de custo. 
 
Efeito: 
1 - Dificuldades para o servidor, pois o mesmo poderá não dispor de recursos financeiros próprios 
para arcar com as despesas de mudança e instalação para a nova sede em tempo hábil.  

 
 
Manifestação do Gestor:  
 
 
Por meio do Memo. nº 197/2016/DGP/REITORIA/IFBA, o Gestor informou: 
 
Cabe pontuar que, após provocação feita pelo interessado, a Administração Pública 
não poderá ex officio efetuar o pagamento. Assim, somente posteriormente à 
solicitação do pagamento é possível que seja feito o pagamento dos valores 
concernentes à ajuda de custo. 
 
Reiteramos a problemática acima exposta quanto à inviabilidade de disponibilização 
de informações, a título de orientação, no sítio eletrônico do Ifba. Todavia, mediante o 
Sistema SEI será solucionada a situação em tela com a divulgação das informações 
listadas nas referidas Recomendações. 
 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna:  

 
 

Considerando que a necessidade de formalização e divulgação de orientações, normas 
e procedimentos quanto ao processo de Ajuda de Custo, encontra-se contemplada 
através da Recomendação 1.1, bem como da Recomendação 2.1 deste Relatório, 
consideramos as recomendações referentes à constatação em análise atendidas. 

 
Ressaltamos que o pagamento da ajuda de custo nos processos analisados ocorreu em 
100% dos casos, após o deslocamento do servidor. Cita-se como exemplo o Processo 
23278.000998/2014-00 – Salvador (servidor fez a solicitação até o dia 21/05/2014, se 
deslocou para a nova sede em 28/05/2014, porém a ordem bancária só foi emitida em 
08/08/2014). 

 
 

 
CONSTATAÇÃO 05: Base de cálculo para a ajuda de custo incorreta. 
 
Situação encontrada: 
Em 13% dos processos de ajuda de custo analisados, o valor da ajuda de custo não foi 
calculado com base na remuneração de origem, percebida pelo servidor no mês do 
deslocamento. 
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Evidências: 
1 - Processo 23278.001454/2014-57 – Jequié 
(Portaria de remoção/data 14.01.2014 – pág. 02; Documento “FOLHA DE PAGAMENTO DE 
AJUDA DE CUSTO” referente a fevereiro/2015; Ordem Bancária nº 2015OB800211) 
2 - Processo 23471.000021/2014-98 – Feira de Santana 
(Portaria de designação/data 09.12.2010 – pág. 09; Documento “FOLHA DE PAGAMENTO DE 
AJUDA DE CUSTO” referente a janeiro/2014; Ordem Bancária nº 2014OB800091) 
 
 
 
Critérios: 
1 - Art. 2º do Decreto nº 4.004/01; 
 

Art. 2º O valor da ajuda de custo de que trata o inciso I do art. 1º será calculado com 
base na remuneração de origem, percebida pelo servidor no mês em que ocorrer o 
deslocamento para a nova sede. 

 
2 - Art. 12 da Orientação Normativa/MPOG nº 03/2013 
   

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. 

 
Causas: 
1 - Ausência de normas, fluxograma, orientações e procedimentos quanto ao processo de Ajuda de 
Custo formalizados, padronizados e divulgados. 
2- Inexistência, no processo, do contracheque do servidor referente ao mês em que ocorreu o seu 
deslocamento para a nova sede. 
 
3 - Inexistência de instrumentos/rotinas de conformidade e de conferência relacionados aos processos 
de ajuda de custo. 
 
Efeito: 
1 – Risco de concessão de ajuda de custo com valor indevido, gerando prejuízo ao erário ou ao 
servidor. 

 
 
Manifestação do Gestor:  
 
 
Por meio do Memo. nº 197/2016/DGP/REITORIA/IFBA, o Gestor informou: 
 
5.1 Os servidores da Copag seguem a previsão dos arts. 12 e 13 da Orientação 
Normativa nº 03/2013 do MPOG. 
 
5.2 Apesar do quantitativo parco de servidores atuando na Coordenação de 
Pagamento, já foi adotado, a partir do exercício corrente, os procedimentos ora 
apontados. 
 
5.3 Com base no quanto constatado, informamos que serão apurados e, caso 
necessário, refeitos os cálculos dos valores percebidos pelos servidores nos processos 
listados na Recomendação em tela. 
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Análise da Unidade de Auditoria Interna:  
 
 
Diante da manifestação acima exposta, consideramos atendida a Recomendação 5.1. 
Em relação às recomendações 5.2 e 5.3, informamos a necessidade de comprovação 
quanto ao manifestado, através de documentos, dessa forma, as mesmas serão objeto 
de acompanhamento por meio do Plano de Providência Permanente.  
Na oportunidade, informamos que as referidas recomendações passarão a ser, 
respectivamente 5.1 e 5.2. 

 
 

Recomendação 5.1: Que sejam adotados controles sobre transações, bem como 
procedimentos de conferência e revisão dos próprios atos no sentido de se evitar o 
pagamento indevido, em observância ao princípio da legalidade. 

 
Recomendação 5.2: Que se providencie a restituição ou o pagamento dos valores 
pagos indevidamente no Processo 23278.001454/2014-57 – Jequié e no Processo 
23471.000021/2014-98 – Feira de Santana. 

 
 
 
CONSTATAÇÃO 06: Ausência de comprovação de que todos os dependentes estavam 
inscritos no cadastro funcional do servidor na data do requerimento de concessão de 
ajuda de custo. 
 
Situação encontrada: 
Em 20% dos processos de ajuda de custo analisados, não constavam comprovação de que 
todos os dependentes estavam inscritos no cadastro funcional do servidor na data do 
requerimento de concessão de ajuda de custo. 
 

Evidências: 
Inexistência de comprovação de que todos os dependentes estavam inscritos no cadastro funcional do 
servidor na data do requerimento de concessão de ajuda de custo nos processos: 
1 - Processo 23459.000027/2014-23 – Jequié 
2 - Processo 23286.000098/2014-DV – Barreiras 
3 - Processo 23280.001064/2014-DV – Valença 
 
Critério: 
1 - § 1º do Art. 9º, da Orientação Normativa/MPOG nº 03/2013 
 

Art. 9° O requerimento de concessão de ajuda de custo e de transporte de que trata o 
art. 5° deverá ser acompanhado, quando for o caso, dos seguintes documentos 
comprobatórios da condição de dependente. 
 
§ 1º Com exceção do empregado doméstico, todos os dependentes deverão estar 
inscritos no cadastro funcional do servidor na data do requerimento de concessão de 
ajuda de custo. 
 

Causas: 
1 - Ausência de normas, fluxograma, orientações e procedimentos quanto ao processo de Ajuda de 
Custo formalizados, padronizados e divulgados. 
2 - Ausência de relação de documentação necessária a regular formalização do processo. 
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Efeito: 
1 - Risco de dano ao erário por se conceder ajuda de custo a quem não de direito, podendo gerar 
implicações futuras por desobediência a preceitos expressos em normas legais. 

 
 
Manifestação do Gestor:  
 
 
Por meio do Memo. nº 197/2016/DGP/REITORIA/IFBA, o Gestor informou: 
 
Reconhecemos que não estão sendo adotados os procedimentos necessários à 
comprovação dos dependentes inscritos no cadastro funcional dos servidores, a título 
de exigência, no momento da formulação e apresentação do requerimento de 
concessão de ajuda de custo. 
 
Portanto, informamos que adotaremos, juntamente aos novos procedimentos 
implementados a partir de 2015, as medidas cabíveis para promover a comprovação 
acima descrita, em atendimento às Recomendações 6.1 e 6.2. 
 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna:  
 
 
Considerando o fato de que a observação quanto ao recomendado se dará nos 
próximos processos de Ajuda de Custo, faz-se necessário o acompanhamento das 
recomendações referentes à constatação em análise, por meio do Plano de Providência 
Permanente, até que ocorra a efetiva comprovação do atendimento. 
 
Recomendação 6.1: Que a comprovação de que todos os dependentes declarados pelo 
servidor estão inscritos em seu cadastro funcional à época do requerimento de ajuda de 
custo, seja condição indispensável à concessão da mesma. 

 
Recomendação 6.2: Que a ficha de dependentes declarados pelo servidor extraída do 
SIAPE, seja anexada ao processo de concessão de ajuda de custo.  

 
 
 
CONSTATAÇÃO 07: Insuficiência na comprovação da dependência econômica dos 
dependentes.    
 
Situação encontrada: 
Verificou-se dois casos de insuficiência na comprovação da dependência econômica dos 
dependentes no Processo 23286.000098/2014-DV – Barreiras: 
 

Filhos da servidora: 
Constatou-se que a servidora recebeu ajuda de custo em relação aos seus filhos 
maiores de 24 anos à época do deslocamento, sem que houvesse comprovação que se 
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tratava de dependentes inválidos, o que necessitaria de laudo médico elaborado por 
perícia oficial em saúde atestando a invalidez. 
 
Mãe da servidora:  
Não consta, no processo, documento comprobatório da situação de dependência 
econômica. 

 
Evidência: 
Inexistência de laudo médico atestando invalidez e documento comprobatório de dependência 
econômica no processo: 
1 - Processo 23286.000098/2014-DV – Barreiras 
 
Critérios: 
1 - Art. 09 da Orientação Normativa/MPOG nº 03/2013 
 

Art. 9° O requerimento de concessão de ajuda de custo e de transporte de que trata o 
art. 5° deverá ser acompanhado, quando for o caso, dos seguintes documentos 
comprobatórios da condição de dependente: 
 
III - em relação aos pais (art. 8°, inciso III): documento comprobatório da 
situação de dependência econômica; (grifo nosso) 
IV - em relação ao filho inválido maior de 18 anos (art. 8°, § 1°, inciso I): além 
dos documentos previstos no inciso II deste artigo, laudo médico elaborado por 
perícia oficial em saúde que ateste a invalidez do dependente; (grifo nosso) 

 
2 - Art. 5º do Decreto 4.004/01 
 

Art. 5º São considerados dependentes do servidor para os efeitos deste Decreto: 
 
II - o filho de qualquer condição ou enteado, bem assim o menor que, mediante 
autorização judicial, viva sob a sua guarda e sustento; 
 
III - os pais, desde que, comprovadamente, vivam à suas expensas. (grifo nosso) 
 
§ 1º Atingida a maioridade, os dependentes referidos no inciso II perdem essa 
condição, exceto nos casos de: (grifo nosso) 
 
I - filho inválido; (grifo nosso) 
 

3 - Item 6 da documentação exigida pela DGP – “Documentos necessários para ajuda de custo” 
(Documento enviada a essa AUDIN, pela DGP, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 
013/2016). 
 

6. Declaração de dependentes financeiros, listando todos com nome e CPF, 
discriminando quais irão se deslocar, explicitando, ainda, o motivo pelo qual os 
demais não se deslocarão. 

 
Causa: 
1 - Inexistência de Formulário de Requerimento de Ajuda de Custo específico, contendo no próprio 
formulário ou como anexo, uma lista da documentação necessária à regular formalização do processo 
antes e após o deslocamento do servidor para a nova sede. 
 
Efeito: 
1 - Risco de concessão de ajuda de custo com valor indevido, gerando prejuízo ao erário ou ao 
servidor. 
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Manifestação do Gestor:  
 
 
Por meio do Memo. nº 197/2016/DGP/REITORIA/IFBA, o Gestor informou: 
 
Atualmente, como acima aduzido, após 2015, foram adotados novos procedimentos, incluindo 
a exigência da apresentação de declaração de dependência econômica pelos servidores que 
solicitarem a ajuda de custo. 
 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna:  
 
 
Após análise do formulário “REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO”, a Recomendação 
7.1 foi considerada atendida. 
Quanto as Recomendações 7.2 e 7.3, elas serão objeto de acompanhamento por meio do Plano 
de Providência Permanente e passarão a ser, respectivamente 7.1 e 7.2. 
 

Recomendação 7.1: Que o(s) responsável (is) pela instrução legal do processo de 
concessão de ajuda de custo, seja(m) instruído(s) a exigir (em) previamente toda a 
documentação necessária à regularidade da concessão do benefício. 
 
Recomendação 7.2: Que a DGP apresente a documentação necessária à comprovação 
da dependência econômica dos dependentes que entraram no cálculo da ajuda de 
custo, sob a condição de devolução ao erário dos valores pagos. 

 
 
 
 
CONSTATAÇÃO 08: Atendimento parcial em relação aos procedimentos formais. 
 
Situação encontrada: 
Em 100% dos processos de ajuda de custo analisados, constatou-se a ausência e/ou 
incompletude de carimbo, numeração e rubrica das páginas que compõe os processos; 
carimbo desatualizado; formação do processo com desobediência à ordem cronológica do 
documento mais antigo para o mais recente; ausência do carimbo "Em Branco" no verso das 
folhas que não contenham informações registradas; carimbo em local indevido, aposto no 
canto inferior, ao invés do superior direito na frente da folha. 
 

Evidências: 
1 - Processo 23279.004389/2014-10 - Salvador 
2 - Processo 23279.003530/2014-59 – Salvador 
3 - Processo 23278.000998/2014-00– Salvador 
4 - Processo 23459.000027/2014-23 – Jequié 
5 - Processo 23278.001454/2014-57 – Jequié 
6 - Processo 23459.000277/2013-82 – Jequié 
7- Processo 23471.000021/2014-98 – Feira de Santana 
8 - Processo 23471.000233/2014-75 – Feira de Santana 
9 - Processo 23278.002236/2014-DV – Reitoria 
10 - Processo 23286.000146/2014-DV – Barreiras 
11 - Processo 23286.000098/2014-DV – Barreiras 
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12 - Processo 23281.004227/2014-DV– Vitória da Conquista 
13- Processo 23280.001064/2014-DV – Valença 
14 - Processo 23291.000262/2014-55 – Eunápolis 
15 - Processo 23285.000.062/2014-DV – Camaçari 
 
Critérios: 
1 - 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. 

 
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: 
 

 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. 

 
 

2 - Inciso VIII, § único, do Art. 2º da Lei nº 9.784/99. 
 

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, 
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 
 
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os 
critérios de: 
 
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos 
administrados; 

 
3 - Art. 22 da Lei nº 9.784/99. 

 
Art. 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada 
senão quando a lei expressamente a exigir. 
 
§ 4º O processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas. 

 
Causa: 
1 - Ausência de normas, fluxograma, orientações e procedimentos quanto ao processo de Ajuda de 
Custo formalizados, padronizados e divulgados. 
 
Efeito: 
1 – Fragilidades no processo / passível a fraudes. 
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Manifestação do Gestor:  
 
 
Por meio do Memo. nº 197/2016/DGP/REITORIA/IFBA, o Gestor informou: 
Cabe pontuar que, a inobservância dos procedimentos formais ora apontados ocorreram em 
processos tramitados no ano de 2014, período anterior à implementação dos novos 
procedimentos. Assim sendo, a aposição de carimbos, numeração e rubricas das folhas 
constantes do processo está sendo realizado, então, a Recomendação em voga já está atendida. 

 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna:  
 
 
Considerando a necessidade de: 
1 - Análise, por parte dessa Audin, de processos de ajuda de custo gerados a partir da 
implementação dos novos procedimentos, mencionados acima.  
2 – Verificação de atendimento quanto ao recomendado. 
 
Matemos a recomendação, a qual será acompanhada por meio do Plano de Providência 
Permanente. 
 

Recomendação 8.1: Que a DGP adote medidas com vistas a instruir 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. 

 
 
 
Diante do exposto, submetemos à consideração da Sra. Coordenadora da Auditoria Interna – 
IFBA. 
 
 
 
Salvador, 20 de dezembro de 2016. 
 
 
Gildaci Pereira Oliveira 
Auditora 
Matrícula 1153992 
 
De Acordo, 
 
Salvador, 20 de dezembro de 2016. 
 
 
Eliene Pereira de Cerqueira 
Coordenadora de Auditoria Interna 
Matrícula 2644111 


