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1 – INTRODUÇÃO: 
 
Inicialmente, cumpre anotar que os trabalhos de auditoria na área de Gestão de Recursos 
Humanos visaram atender às ações previstas no PAINT/2017, aprovado ad referendum pela 
Resolução nº 70/2016/CS/IFS e referendada pela Resolução nº 005/2017/CS/IFS, nas subáreas 
de processos de Concessão de Incentivo à Qualificação e Retribuição por Titulação. 
 
Embora a presente ação estivesse planejada no Plano Anual de Auditoria Interna – 
PAINT/2017 para ser realizada no período de 02/03 a 24/04/2017, considerando a atuação de 
03 auditores, totalizando uma carga horária de 693 horas trabalhadas, não foi possível contar 
com essa força de trabalho, uma vez que 01 (um) auditor encontrava-se de licença para 
tratamento de saúde durante parte da realização da ação. Pelo exposto, a presente ação foi 
iniciada em 21/02/2016 e concluída em 24/05/2017, com 02 auditores atuando na ação, com 
470:00 horas efetivamente trabalhadas, conforme Ordem de Serviço nº 019/2017.  
 
Ressalta-se, ainda, que essa ação ocorreu concomitante a ação avaliação dos controles 
internos – ACIA, cujos resultados serão apresentados em Relatório próprio. 
 
A Audint enviou às Unidades Gestoras envolvidas o Memorando Eletrônico nº 30/2017 
comunicando o início dos trabalhos, e, para subsídio destes, a equipe expediu Solicitações de 
Auditoria (SA's) demandando informações e documentos, e posteriormente, após análise do 
material, junto com as informações obtidas através de consultas realizadas no Sistema 
Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE, foi elaborado o presente relatório 
preliminar contendo as recomendações, as quais foram debatidas em reunião de busca 
conjunta de soluções, entre a equipe de auditoria e os gestores da PROGEP, formalizada via 
memorando eletrônico.  
 
Os trabalhos conclusivos foram realizados por meio de análise documental, consultas ao 
Sistema SIAPE, confronto de informações, consolidação de informações recolhidas e 
indagações escritas, em estrita observância às normas de Auditoria Interna, em especial às 
aplicáveis ao serviço público federal.  
 
Cumpre ressaltar que, a Auditoria Interna, sustentada em procedimentos técnicos, avaliou 
se os atos praticados estão em conformidade com as normas aplicáveis a concessão de 
incentivo à Qualificação e Retribuição por Titulação, com o objetivo de servir como suporte à 
tomada de decisões da gestão, com vista à adequação e melhoria contínua de atividades de 
processos. 
 
1.1 – Escopo do trabalho 
 
A ação teve como escopo a análise de 30% (trinta por cento) dos processos de concessão de 
Incentivo à Qualificação e Retribuição por Titulação no exercício 2015, considerando todas as 
unidades gestoras, selecionados de forma aleatória, através do sistema sorteador. 
 
Para seleção da amostra foi realizado um levantamento de todas as portarias de concessão 
de Incentivo à Qualificação aos técnicos-administrativos e de Reconhecimento de Título aos 
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docentes publicadas no Boletim de Serviços no site institucional do IFS referentes ao 
exercício 2015 do qual resultaram as seguintes informações:   
 

NÚMERO DE PORTARIAS PUBLICADAS 

Concessão de Incentivo à Qualificação Retribuição Por Titulação 

92 41 

Fonte: Boletim de Serviços 

 
A partir deste universo, foi extraído 30% (trinta por cento) das concessões de Incentivo a 
Qualificação e Retribuição por Titulação no exercício 2015, representando 28 processos de 
Incentivo à Qualificação e 13 processos de Retribuição por Titulação, conforme tabela a 
seguir: 
 

Incentivo à Qualificação aos Técnicos-Administrativos em Educação 

Portaria Processo SIAPE 

0395/2015 23463.000***/2014-49 217**** 

0439/2015 23060.000***/2015-68  218**** 

0440/2015 23060.000***/2015-08  218**** 

0486/2015 23060.000***/2015-47  218**** 

0489/2015 23463.0000**/2015-35  167**** 

0506/2015 23288.000***/2015-57  218**** 

0531/2015 23464.0000**/2015-23  218**** 

0564/2015 23289.00****/2014-55 156**** 

0744/2015 23706.00000*/2015-74  217**** 

0863/2015 23288.000***/2015-15 215**** 

1.211/2015 23464.000***/2015-01  221**** 

1.244/2015 23060.00****/2014-75 187**** 

1.245/2015 23290.000***/2015-68 221**** 

1.361/2015 23707.0000**/2015-74  158**** 

1.378/2015 23462.000***/2015-60  114**** 

1.438/2015 23464.000***/2015-16  222**** 

1.444/2015 23464.000***/2015-76  163**** 

2.216/2015 23288.000***/2015-36  268**** 

2.586/2015 23464.000***/2015-73  224**** 

2.635/2015 23060.00****/2015-77  174**** 

2.640/2015 23060.00****/2015-07  284**** 

2.706/2015 23289.000***/2015-56  215**** 

2.711/2015 23290.00****/2015-89  110**** 

2.909/2015 23060.00****/2015-58  183**** 

3.574/2015 23707.000***/2015-34  226**** 

3.647/2015 23464.000***/2015-14  267**** 

https://sig.ifs.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
https://sig.ifs.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
https://sig.ifs.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
https://sig.ifs.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
https://sig.ifs.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
https://sig.ifs.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
https://sig.ifs.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
https://sig.ifs.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
https://sig.ifs.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
https://sig.ifs.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
https://sig.ifs.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
https://sig.ifs.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
https://sig.ifs.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
https://sig.ifs.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
https://sig.ifs.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
https://sig.ifs.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
https://sig.ifs.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
https://sig.ifs.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
https://sig.ifs.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
https://sig.ifs.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
https://sig.ifs.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
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Incentivo à Qualificação aos Técnicos-Administrativos em Educação 

Portaria Processo SIAPE 

3.651/2015 23464.000***/2015-96  267**** 

3.652/2015 23464.000***/2015-37  226**** 

   Fonte: Boletim de Serviços 

 

Retribuição por Titulação aos Docentes 

Portaria Processo SIAPE 

0176/2015 23060.000***/2015-20  228**** 

0396/2015 23463.0000**/2015-58  277**** 

1.210/2015 23462.000***/2015-92  215**** 

1.289/2015 23464.000***/2015-14  203**** 

1.343/2015 23060.00****/2015-07 167**** 

1.440/2015 23060.00****/2015-11  117**** 

1.452/2015 23288.000***/2015-32  122**** 

1.474/2015 23060.00****/2015-36  189**** 

1.598/2015 23290.000***/2015-81 178**** 

1.687/2015 23462.000***/2015-81  183**** 

2.215/2015 23707.000***/2015-94  183**** 

2.908/2015 23060.00****/2012-80 155**** 

3.573/2015 23463.000***/2015-15  226**** 

Fonte: Boletim de Serviços 

Programa:  
2109 -  Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação 
 
Ação:  
20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado de Sergipe 
 
Objeto Examinado:  
Concessão de Incentivo à Qualificação ao Técnicos Administrativos em Educação e 
Retribuição por Titulação aos Docentes. 
 
Objetivos dos Exames:  
 
  Verificar a existência de processo formal de concessão de Incentivo à Qualificação e 

Retribuição por Titulação; 
 

  Avaliar a observância de critérios relevantes previstos para concessão de Incentivo à 
Qualificação e Retribuição por Titulação em relação à legislação aplicável; 
 

 Certificar a legalidade, legitimidade e tempestividade dos pagamentos de Incentivo à 
Qualificação e Retribuição por Titulação no âmbito do IFS. 

https://sig.ifs.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
https://sig.ifs.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
https://sig.ifs.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
https://sig.ifs.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
https://sig.ifs.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
https://sig.ifs.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
https://sig.ifs.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
https://sig.ifs.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
https://sig.ifs.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
https://sig.ifs.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
https://sig.ifs.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
https://sig.ifs.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
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2 – RESULTADOS DOS EXAMES: 
 
2.1 – CONCESSÃO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO (IQ) 
 
 
CONSTATAÇÃO 001: 
Divergência entre os valores retroativos devidos e os efetivamente pagos a título de 
concessão de Incentivo à Qualificação - IQ 
 
a) Evidências: 
Lei nº 11.091/2005; 
Lei nº 12.702/2012; 
Nota Técnica nº 21/2013/PROGEP/IFS; 
Processo nº 23288.000***/2015-57; 
Processo nº 23463.000***/2014-49. 
 
b) Fato:  
Da análise dos processos nºs 23288.000***/2015-57 e 23463.000***/2014-49, foi possível 
constatar a existência de divergência entre os valores retroativos e os valores efetivamente 
pagos. 
 
No processo n° 23288.000***/2015-57, que tem como objeto o pedido de incentivo à 
qualificação do servidor matrícula SIAPE 218****, consta o requerimento datado em 
24/01/2015 (fl.01), assim como também consta a Portaria nº 0.506, de 13 de fevereiro de 
2015 (fl. 17), na qual está estabelecido que os efeitos financeiros retroagiram a 27/01/2015 
(data de entrada em exercício do servidor), conforme determina a Nota Técnica nº 
21/2013/PROGEP/IFS. 

Porém, após consulta a ficha financeira do servidor de matrícula SIAPE 218****, verificamos 
que em março de 2015 foi efetuado um pagamento no valor de R$ 527,10 (quinhentos e 
vinte e sete reais e dez centavos) referente aos valores retroativos concedidos através da 
Portaria nº 0.506/2015, valor este que não contempla a integralidade dos dias retroativos (34 
dias). Após realização dos cálculos, foi verificado o pagamento a menor, visto que o servidor 
teria direito a receber R$ 586,95 (quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco reais).  

 
Já o processo n° 23463.000***/2014-49, que tem por objeto a solicitação de incentivo à 
qualificação do servidor matrícula SIAPE 217****, consta o requerimento datado em 
13/11/2014 (fl.01), assim como também consta a Portaria nº 0.395, de 15 de fevereiro de 
2015 (fl. 18), na qual está estabelecido que os efeitos financeiros retroagiram a 13/11/2014, 
conforme determina a Nota Técnica nº 21/2013/PROGEP/IFS. 
 
Porém, ao analisar a planilha de cálculos retroativos (fl. 21), constatamos a ausência de 
indicação dos valores retroativos referentes ao exercício anterior, constando apenas os 
valores referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2015. Após consulta a ficha financeira 
foi possível verificar o pagamento do valor retroativo referente aos meses de janeiro e 
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fevereiro, porém não foi identificado o pagamento referente aos meses de novembro e 
dezembro de 2014. 
 
c) Causa: 
Erro na realização dos cálculos retroativos. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Processo 23288.000***/2015-57 
 
Analisando a constatação feita pela AUDINT ratificamos que o valor pago em março de 2015 
foi a menor, com isso procedemos a inclusão desse valor como pagamento de exercícios 
anteriores e apensamos ao processo original a comprovação de inclusão do valor de R$ 
59,85, já com termo de reconhecimento de dívida, no cadastro de processos administrativos 
de exercícios anteriores (Anexo “Resposta 23288.000***/2015-57”) 
 
Processo 23463.000***/2014-49 
 
Com relação ao processo citado verificamos que não só os valores de 2014 foram incluídos 
no cadastro de processos administrativos de exercícios anteriores como já foi pago na folha 
de pagamento de maio de 2015 (Anexo “Resposta 23463.000***/2014-49”). 
 
e) Análise da Manifestação: 
A manifestação do gestor corrobora como achado, uma vez que ratifica a realização de 
pagamento a menor referente ao processo n° 23288.000***/2015-57, elaborando o Termo 
de Reconhecimento de Dívida (TRD) para realização do pagamento do valor de R$ 59,85, 
conforme constatado pela equipe de auditoria. Resta agora aguardar o efetivo pagamento, 
para que seja corrigida a impropriedade apontada neste processo. 
 
Já em relação ao processo nº 23463.000***/2014-49, o gestor encaminhou o processo nº 
23463.000***/2015-53, que tem por objeto o pagamento de exercício anterior referente ao 
Incentivo à Qualificação da servidora matrícula SIAPE 217****, através do qual pode-se 
verificar que foi realizado o pagamento no valor de R$ 434,60 (quatrocentos e trinta e quatro 
reais e sessenta e nove centavos) em maio de 2015. 
 
Ressaltamos que no processo nº 23463.000***/2014-49 não consta na planilha de cálculo (fl. 
21) os valores referentes aos meses de novembro de dezembro de 2014, tal planilha 
demonstra apenas os cálculos referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2015. Assim 
como, também, não consta nos documentos encaminhados a esta auditoria pelo gestor, 
quando da manifestação acerca do relatório preliminar, planilha de cálculo referente aos 
meses de novembro de dezembro de 2014. 
 
Após a análise da manifestação do gestor, apuramos os seguintes valores a serem pagos a 
título de Incentivo à Qualificação: 
  

Exercício 13/11/2014 

 Efeitos Financeiros (Portaria nº 0395/2015) 13/11/2014 
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Classe/Nível C – 101 

Vencimento Básico R$ 1.640,34 

IQ 15% 

 

 NOVEMBRO (2014) 

RT (18 dias) R$ 147,63 

 

 DEZEMBRO (2014) 

RT (30 dias) R$ 246,05 

 

 MAIO (2015)  

Valor pago (Exercício anterior) R$ 434,69 

Valor devido (Novembro + Dezembro) R$ 393,68 

 
Pela análise dos cálculos acima, concordamos com os valores apresentados pelo gestor 
quando da manifestação do relatório preliminar. 
 
Considerando que o valor da rubrica exercícios anteriores ativos (00058) não discrimina 
quais rubricas do exercício anterior foram pagas, e que o valor pago em maio de 2015 
contempla o valor retroativo concedido por meio da portaria nº 0395/2015, resta 
comprovado o pagamento. 
 
Pelo exposto, resta afastada a constatação referente ao processo nº 23463.000***/2014-49, 
mantendo-se, apenas, a constatação referente ao processo nº 23288.000***/2015-57. 
 
Recomendação 001: 
Realizar o pagamento do Termo de Reconhecimento de Dívida (TRD) referente ao processo 
nº 23288.000***/2015-57, referente ao valor remanescente a título de Incentivo à 
Qualificação. 
 
Recomendação 002: 
Realizar o correto pagamento dos valores retroativos concedidos, observando 
cuidadosamente as informações pertinentes, a título de Incentivo à Qualificação. 
 
Recomendação 003: 
Fazer constar nos processos de concessão de Incentivo à Qualificação as planilhas de 
cálculos, incluindo no cálculo todo o período retroativo. 
 
 
CONSTATAÇÃO 002: 
Ausência de pagamento dos valores retroativos a título de concessão de Incentivo à 
Qualificação – IQ 
 
a) Evidências: 
Consulta ao SIAPE (>FPEMFICHAF); 
Decreto nº 5.824/2006; 
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Lei nº 11.091/2005; 
Nota Técnica nº 21/2013/PROGEP/IFS; 
Processo nº 23290.000***/2015-68; 
Processo nº 23060.00****/2014-75. 
 
b) Fato: 
No tocante aos efeitos financeiros do requerimento de Incentivo à Qualificação, estabelecido 
no art. 11, da Lei nº 11.091/2005, o Decreto nº 5.824, de 29 de junho de 2006, no Art. º 1, § 
4º, assim também estabelece: 

 
Art. 1º [...] 
§ 4º O Incentivo à Qualificação será devido ao servidor após a publicação do ato de 
concessão, com efeitos financeiros a partir da data de entrada do requerimento na 
IFE. 

 
De acordo com a Nota Técnica nº 21/2013/PROGEP/IFS, em seu item 12, os efeitos financeiros 
serão dados a partir da data de abertura do processo administrativo, quando esse vem 
acompanhado do Título correspondente, senão vejamos: 
 

12. Por todo o exposto, conclui-se:  
a) A concessão de Incentivo à Qualificação para os Técnicos-Administrativos em 
Educação e da Aceleração da Promoção ou Retribuição por Titulação aos Docentes 
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, está condicionada a apresentação do 
diploma; 
b) O efeito financeiro relativo ao Incentivo à Qualificação, da Aceleração da 
Promoção e da Retribuição por Titulação será dado a partir da abertura do 
processo administrativo, caso este venha acompanhado do Título correspondente; 
(...) (grifou-se) 

 
No processo nº 23290.000***/2015-68, que teve por objeto o pedido de concessão de 
incentivo à qualificação da servidora matrícula SIAPE 221****, consta o requerimento 
datado em 08/04/2015 (fl.01), assim como também consta a Portaria nº 1.245, de 30 de abril 
de 2015 (fl. 07), na qual está estabelecido que os efeitos financeiros retroagiram a 
08/04/2015, conforme determina a Nota Técnica nº 21/2013/PROGEP/IFS. Consta, ainda, no 
referido processo, a planilha de cálculos retroativos (fl. 08) preenchida de forma correta e a 
tela de lançamento dos valores do SIAPE (fl. 09) no montante correto. 
 
Porém, após análise da ficha financeira da servidora matrícula SIAPE 221**** referentes 
exercícios 2015 a 2017, não constatamos a realização do pagamento dos valores retroativos, 
concedidos a título de incentivo a qualificação. 
 
No processo nº 23060.00****/2014-75, que teve por objeto o pedido de concessão de 
incentivo à qualificação da servidora de matrícula SIAPE 187****, consta o requerimento 
datado em 26/09/2014 (fl.01), assim como também consta a Portaria nº 1.244, de 30 de abril 
de 2015 (fl. 17), na qual está estabelecido que os efeitos financeiros retroagiram a 24/03/2015 
(data de expedição do diploma), conforme determina a Nota Técnica nº 21/2013/PROGEP/IFS. 
Consta, ainda, no referido processo, a planilha de cálculos retroativos (fl. 18) preenchida de 
forma correta e a tela de lançamento dos valores do SIAPE (fl. 19) no montante correto. 
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Porém, após análise da ficha financeira da servidora matrícula SIAPE 187**** referente aos 
exercícios 2015 a 2017, não constatamos a realização do pagamento dos valores retroativos, 
concedidos a título de incentivo a qualificação. 
 
c) Causa: 
Falha no sistema SIAPE quando da homologação da folha de pagamento.  
 
d) Manifestação da Unidade: 
Processo 23060.00****/2014-75 
 
Os lançamentos retroativos se comportam da seguinte forma: é feito liberação da rubrica 
para lançamento, este é efetuado pela coordenadoria de folha de pagamento e após tal 
procedimento tem que haver autorização para efetivação do lançamento em folha. 
Constatamos que foi lançado o retroativo na folha de maio de 2015, no entanto por não ter 
sido autorizado o pagamento não foi efetivado conforme ficha financeira do exercício de 
2015. 
 
Com isso procedemos a inclusão do valor devido como pagamento de exercícios anteriores e 
apensamos ao processo original a comprovação de inclusão do valor de R$ 1.154,92, já com 
termo de reconhecimento de dívida, no cadastro de processos administrativos de exercícios 
anteriores (Anexo “Resposta 2306000****/2014-75”). 
 
Processo 23290.000***/2015-68 
 
Similar ao processo anterior, que retrata a não efetivação em folha por não ter sido 
autorizado o lançamento procedemos com a inclusão do valor devido como pagamento de 
exercícios anteriores e apensamos ao processo original a comprovação de inclusão do valor 
de R$ 500,29, já com termo de reconhecimento de dívida, no cadastro de processos 
administrativos de exercícios anteriores (Anexo “Resposta 23290.000***/2015-68”). 
 
e) Análise da Manifestação: 
A manifestação do gestor corrobora com o achado, uma vez que reconhece que os valores 
retroativos referentes aos processos ns° 23060.00****/2014-75 e 23290.000***/2015-68, 
foram lançados na folha de pagamento, porém não foram efetivamente pagos. 
 
Como medida de correção das impropriedades apontadas nesta constatação, foram 
elaborados e encaminhados a esta unidade de auditoria os Termos de Reconhecimento de 
Dívidas (TRD), referentes aos processos ns° 23060.00****/2014-75 e 23290.000***/2015-68, 
durante a fase de manifestação do gestor acerca do relatório preliminar. Sendo assim, resta 
aguardar o efetivo pagamento dos valores reconhecidos nos TRD’s. 
 
Pelo exposto, as manifestações apresentadas pelo gestor foram satisfatórias em parte, porém 
não afastaram a constatação, ficando mantida em todos os seus termos. 
 
 
Recomendação 001: 
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Realizar o pagamento do Termo de Reconhecimento de Dívida (TRD) referentes aos 
processos nº 23290.000***/2015-68 e 23060.00****/2014-75, referente ao valor 
remanescente a título de Incentivo à Qualificação. 
 
 
CONSTATAÇÃO 003: 
Extravio do processo 23289.00****/2014-55, que teve como objeto a concessão de 
incentivo à qualificação do servidor matrícula SIAPE 156**** 
 
a) Evidências: 
Acórdão 318/2010 2ª Câmara; 
Constituição da República Federativa do Brasil (1988); 
Lei nº 9.784/1999; 
Resposta à SA nº 24/2017/Audint/IFS. 
 
b) Fato: 
Através da SA nº 24/2017/Audint/IFS foi solicitado à PROGEP o envio do processo 
23289.00****/2014-55, entre outros. Em resposta, foi informado a esta equipe de auditoria 
da impossibilidade de atender na íntegra a solicitação, uma vez que o processo nº 
23289.00****/2014-55 não foi localizado. Portanto, apesar de integrar a amostra desta 
auditoria, não foi possível a realização da análise do referido processo. 
 
Diante desta ausência de documentos que comprovem que o benefício de incentivo à 
qualificação do servidor matrícula SIAPE 156****, concedido através da Portaria nº 0.564, de 
24 de fevereiro de 2015, foi respaldo em documentos que garantem ao servidor o direito ao 
benefício, resta a Administração restaurar, no que for possível, o processo. Apenas através do 
processo formalizado é possível verificar se a motivação do ato administrativo encontra 
respaldo legal. 
 
Sobre a motivação do ato administrativo, a Lei nº 9.784/1999, lei que regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, o art. 2º e art. 50 assim 
estabelecem: 
 

“Art. 2° 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: 
[...] 
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a 
decisão; 
 
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos 
fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: 
I – neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;(grifo nosso) 

 

file:///C:\Users\wenia.farias\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\A1E8C643.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:\Users\wenia.farias\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\A1E8C643.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:\Users\wenia.farias\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\A1E8C643.xlsx%23RANGE!A1


                                                                RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 003/2017 
CONCESSÃO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO  

E RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO  

 

13 Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. 49020-390 - Aracaju/Sergipe 
Tel.: (79) 3711-1854/1880, email: audint@ifs.edu.br 

 

 

Sendo assim, resta à Administração proceder a reconstrução dos autos do processo nº 
23289.00****/2014-55, fazendo constar os documentos que motivaram a concessão do 
incentivo à qualificação. 
 
c) Causa: 
Deficiência no gerenciamento de tramitação dos processos. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Resgatamos o processo 23289000***/2015-03 que foi aberto para atender à demanda de 
pagamento de exercício anterior da portaria nº 564 de 24 de fevereiro de 2015, portaria essa 
que se reporta ao processo 23289.00****/2014-55. Nesse processo consta a portaria nº 564, 
a planilha de retroativo constando o valor de R$ 2.009,14 (Janeiro e Fevereiro de 2015), a 
comprovação desse pagamento no mês de março de 2015, planilha de cálculo de exercício 
anterior, termo de reconhecimento de dívida e comprovação de autorização de pagamento 
de exercício anterior. O que quero deixar claro com os argumentos acima é que todos os 
procedimentos que resultam em efeitos financeiros foram efetuados, cabe reanálise dessa 
auditoria quanto à reconstrução do processo 23289.00****/2014-55. (Anexo “Resposta 
2328900****/2014-55”). 
 
e) Análise da Manifestação: 
Em que pese o gestor ter encaminhado a esta unidade de auditoria o processo nº 
23289000***/2015-03, que tem por objeto o pagamento de valores retroativos concedidos 
com o objetivo de demonstrar a realização dos cálculos referentes ao processo nº 
23289.00****/2014-55. Salientamos que não realizamos a análise quanto aos valores 
retroativos pagos através do processo nº 23289000***/2015-03, uma vez que para realização 
da conferência destes cálculos necessitamos, primeiro, analisar a legalidade da concessão, o 
que não é possível pela análise, apenas, deste último processo.  
 
A Constituição da República Federativa do Brasil, ao estabelecer os limites para atuação do 
gestor público, determinou uma série de princípios que devem ser obedecidos, vejamos:  
 

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: [...] (grifo nosso) 

 
Sendo assim, o processo administrativo se constitui no registro formal das motivações e 
decisões dos gestores públicos. Devido a esta importância, deve-se colher e deixar 
consignado ao processo todos os documentos que fundamentam sua decisão, servindo, o 
processo administrativo, como elemento para verificação quanto à observância do princípio 
da legalidade. 
 
Sobre a motivação do ato administrativo, a Lei nº 9.784/1999, lei que regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, o art. 2º e art. 50 assim 
estabelecem: 
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“Art. 2° 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: 
[...] 
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a 
decisão; 
 
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos 
fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: 
I – neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;(grifo nosso) 

 
Sobre o não fornecimento de processo administrativo o TCU, por meio do Acórdão 318/2010 
2ª Câmara, TC 010.218/2003-4, assim se posicionou: 
 

Não pode ser aceita como justificativa apta a afastar a aplicação da 
penalidade prevista no art. 58, IV, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, 
em face do não atendimento à diligência desta Corte, promovida por meio 
do Ofício nº 3206/06 – TCU/Secex/AC, a alegação de extravio de processo 
administrativo que deveria estar diligentemente arquivado e mantido em 
boa ordem, sob pena de premiar-se o desleixo e a negligência no trato 
com a coisa pública. (grifo nosso) 

 
Sendo assim, cabe ao gestor restaurar, no que for possível, os autos do processo nº 
23289.00****/2014-55, com vista a garantir que o ato de concessão de incentivo à 
qualificação obedeceu a legislação referente ao tema. 
 
Pelo exposto, as manifestações apresentadas pelo gestor foram satisfatórias em parte, porém 
não afastaram a constatação, ficando mantida em todos os seus termos. 
 
Recomendação 001: 
Reconstituir os autos do processo nº 23289.00****/2014-55, de forma que os documentos 
que motivaram a concessão do incentivo à qualificação fiquem disponíveis para posterior 
consulta da auditoria. 
 
 
CONSTATAÇÃO 004: Ausência de informação no parecer de concessão de incentivo à 
qualificação quanto à motivação no estabelecimento da relação direta/indireta do 
certificado apresentado com a área de atuação do servidor. 
 

a) Evidências: 
Decreto n° 5.824/2006; 
Lei 12.772/12; 
Lei nº 9.784/1999; 
Solicitação de Auditoria n° 24/2017/Audint/IFS. 
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b) Fato: 
Durante a análise, verificamos que nos processos de IQ, solicitados através da SA n° 
24/2017/Audint/IFS não constam nos pareceres de concessão a fundamentação quanto à 
relação direta/indireta para concessão, conforme tabela que segue: 
 

Ord.  Processo nº Parecer 

1 23464.0000**/2015-23 fl. 05 

2 23463.000***/2014-49 fl. 15 

3 23464.000***/2015-16 fl. 05 

4 23463.0000**/2015-35 fl. 05 

5 23060.000***/2015-08 fl. 04 

6 23060.00****/2014-75 fl. 13 

7 23706.00000*/2015-74 fl. 12 

8 23288.000***/2015-36 fl. 19 

9 23060.00****/2015-07 fl. 10 

10 23288.000***/2015-37 fl. 10 

11 23060.000***/2015-47 fl. 04 

12 23290.000***/2015-68 fl. 03 

13 24362.000***/2015-60 fl. 05 

14 23707.0000**/2015-74 fl. 04 

15 23464.000***/2015-73 fl. 06 

16 23464.000***/2015-76 fl. 05 

17 23464.000***/2015-01 fl. 05 

18 23288.000***/2015-15 fl. 14 

19 23060.000***/2015-68 fl. 04 

20 23289.000***/2015-56 fl. 15 

21 23288.000***/2015-57 fl. 14 

22 23060.00****/2015-77 fl. 04 

 
De forma geral, os textos dos pareceres assim estabelecem: “Sob a análise das letras 
normativas e juntada dos documentos comprobatórios de conclusão do curso, acima grifado, 
cumpre inferir que o título na área de conhecimento de educação forma apresentado, é 
superior ao exigido para o cargo que o requerente ocupa, tendo relação indireta conforme o 
que indica o anexo XVII da lei 12.772/12”. Ou: “Sob a análise das letras normativas e juntada 
dos documentos comprobatórios de conclusão do curso, acima grifado, cumpre inferir que o 
título na área de conhecimento de educação forma apresentado, é superior ao exigido para o 
cargo que o requerente ocupa, tendo relação direta conforme o que indica o anexo XVII da 
lei 12.772/12”. 
 
A emissão do parecer é uma das atividades envolvidas no processo de concessão de IQ, 
através da qual se determina qual a relação do certificado do curso apresentado com o 
ambiente organizacional no qual o servidor desenvolve suas atividades. De acordo com o 
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Decreto n° 5.824/2006, Anexo I, o percentual concedido será baseado na relação direta ou 
indireta do certificado apresentado, conforme tabela que segue: 
 

Nível de escolaridade formal superior ao 
previsto para o exercício do cargo (curso 

reconhecido pelo Ministério da Educação) 

Área de conhecimento 
com relação direta 

Área de conhecimento 
com relação indireta 

Ensino fundamental completo 10% - 

Ensino médio completo 15% - 

Ensino médio profissionalizante ou ensino médio 
com curso técnico completo 

20% 10% 

Curso de graduação completo 25% 15% 

Especialização, com carga horária igual ou 
superior a 360h 

30% 20% 

Mestrado 52% 35% 

Doutorado 75% 50% 

 
Para verificação quanto a relação direta/indireta do certificado apresentado, o Decreto n° 
5.824/06, Anexo III, estabelece as áreas do conhecimento que estão relacionadas aos 
ambientes organizacionais. Assim, para emissão do parecer o servidor da PROGEP deve 
verificar o ambiente organizacional, que segundo o Decreto n° 5.824/06, Anexo III e Anexo II 
são: 1. Administrativo; 2. Infraestrutura; 3. Ciências Humanas, Jurídicas e Econômicas; 4. 
Ciências Biológicas e 5. Ciências Exatas e da Natureza; 6. Ciências da Saúde 7. Agropecuário; 
8 Informação; 9 Artes, Comunicação e Difusão; 10 Marítimo, Fluvial e Lacustre. Após a 
verificação do ambiente organizacional do servidor, verifica-se, conforme o Anexo III, Decreto 
n° 5.824/06, se o certificado apresentado faz parte do rol de áreas do conhecimento 
relacionada ao ambiente organizacional do servidor. Em caso positivo, o servidor faz jus ao 
percentual com relação direta, caso contrário, o percentual com relação indireta. 
 
Analisando os pareceres dos processos de IQ solicitados através da SA n° 24/2017/Audint/IFS, 
podemos verificar que não consta no parecer de concessão da análise a indicação a qual 
ambiente organizacional e a qual área do conhecimento o certificado apresentado pelo 
servidor está relacionada. O texto do parecer apenas informa que o certificado apresentado 
possui relação direta/indireta com o Anexo XVII da Lei nº 12.772/2012. Sem especificar os 
motivos que fundamentaram a decisão para o estabelecimento da relação direta/indireta do 
certificado apresentado com as atividades desenvolvidas.  
  
Sobre a motivação do ato administrativo, a Lei nº 9.784/1999, lei que regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, o art. 2º e art. 50 assim 
estabelecem: 
 

“Art. 2° A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 
público e eficiência. 
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Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre 
outros, os critérios de: 
[...] 
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a 
decisão; 
 
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos 
fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: 
I – neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; (grifo nosso) 
 

Conforme se percebe da leitura dos artigos anterior, todos os atos administrativos devem ser 
motivados, que segundo Hely Lopes Meirelles diz que “denomina-se motivação a exposição 
ou a indicação por escrito dos fatos e dos fundamentos jurídicos do ato”.  
 
Assim, para uma clara explicitação dos motivos que ensejaram a decisão pela concessão 
direta/indireta do incentivo, é necessário que conste no parecer qual o ambiente 
organizacional do servidor, dentre os elencados no Decreto nº 5.824/2006, assim como 
também a qual área do conhecimento o certificado se relaciona. 
 
c) Causa: 
Ausência de registro escrito da análise realizada para a concessão de incentivo à qualificação 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Nos processos de Incentivo a Qualificação (IQ) tem-se adotado procedimentos com o fito de 
melhor atender aos preceitos legais que tratam da matéria, a saber:  
 
Primeiramente, ao proceder a análise do pedido de IQ, observamos se o interessado anexou 
a cópia do diploma ou certificado autenticado, que comprova a conclusão do curso e se este 
é superior ao exigido para o cargo que o requerente ocupa. 
 
Em seguida, verifica-se a relação entre a área de conhecimento do título apresentado nos 
autos e o ambiente organizacional de atuação do interessado vigente no momento do 
requerimento da concessão do IQ, anexando ao processo o documento de localização de 
exercício extraído do SIAPE/SIGRH, com posterior parecer/manifestação acerca do pedido. 
 
Ressaltamos que nos casos em que não fica evidenciada a correlação existente entre o curso 
concluído pelo servidor e o ambiente laboral do mesmo neste Instituto, se direta ou indireta, 
solicita-se da chefia imediata uma manifestação por escrito das atividades desempenhadas 
pelo requerente. 
 
Atualmente, nos pareceres tem-se registrado o ambiente organizacional do interessado, 
dentre aqueles descritos no Anexo III do Decreto nº5.824/2006, aduzindo-se que: “cumpre-
nos inferir que o título na área de conhecimento de educação formal apresentado é superior 
ao exigido para o cargo que o(a) requerente ocupa, tendo relação direta com o ambiente 
organizacional de atuação do(a) mesmo(a), qual seja, o da xxxxxxx (descrição do ambiente)”. 
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Contudo, em alguns processos de IQ verificamos que não se tem destacado claramente no 
parecer a área de conhecimento do curso realizado pelo servidor, mas acostando nos autos 
parte do Anexo III do Decreto nº5.824/2006, relativo a área de conhecimento do curso 
apresentado com relação direta ao ambiente organizacional do requerente e registrando se 
há relação direta ou indireta do curso apresentado com o ambiente organizacional de 
atuação do servidor, com posterior emissão da decisão administrativa. 
 
Em alguns casos, também, quando o curso concluído pelo servidor está diretamente 
relacionado com todos os ambientes organizacionais, conforme estabelece o anexo III do 
instrumento normativo acima mencionado, pode ocorrer a falta da referência do ambiente 
laboral do requerente no parecer, face o conhecimento adquirido contemplar todos os 
ambientes. 
 
Esclarecemos, ainda, que durante a análise instruímos os processos de IQ com cópia dos 
anexos III e IV, do Decreto n. 5.824/2006, donde se verifica as áreas de conhecimentos 
relativas à educação formal, com relação direta ao ambiente organizacional do servidor e a 
tabela de percentuais de Incentivo à Qualificação. 
 
Dito isto, diante da Constatação 004 e da respectiva Recomendação 001, passaremos, a 
partir desta data (17/05/2017), registrar explicitamente nos pareceres de concessão do IQ o 
ambiente organizacional do servidor e a área de conhecimento do certificado/diploma 
apresentado, bem como certificaremos se o curso concluído é direto ou indiretamente 
relacionado com o ambiente organizacional de atuação do servidor. 
 
e) Análise da Manifestação: 
Antes de iniciar a análise propriamente dita da manifestação do gestor, faz-se necessário 
esclarecer que os processos sorteados na amostra não referem ao exercício atual, uma vez 
que o escopo da amostra é referente ao exercício 2015. Portanto, a análise desta 
recomendação partiu dos pareceres emitidos em 2015, por isso, não podemos avaliar se os 
pareceres emitidos atualmente já estabelecem explicitamente o que determina esta 
recomendação. 
 
Diante da manifestação do gestor, que afirma que passará a registrar explicitamente nos 
pareceres de concessão de incentivo à qualificação o ambiente organizacional do servidor e a 
área de conhecimento do certificado/diploma apresentado, bem como certificará se o curso 
concluído é direto ou indiretamente relacionado com o ambiente organizacional de atuação 
do servidor, esta unidade de auditoria avalia como satisfatórias, em parte, as manifestações 
apresentadas pelo gestor. Porém, não afastaram a constatação, ficando mantida em todos os 
seus termos. 
 
Recomendação 001:  
Fazer constar no parecer de concessão de Incentivo à Qualificação a motivação para 
concessão, relacionando o ambiente organizacional e o certificado de conhecimento 
apresentado pelo servidor, conforme Decreto nº 5.824/2006. 
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2.2 – CONCESSÃO DE RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO (RT) 
 
CONSTATAÇÃO 005: 
Divergência entre o cálculo dos valores retroativos e os valores efetivamente pagos a título 
de concessão de Retribuição por Titulação - RT 
 
a) Evidências: 
Lei nº 11.091/2005; 
Lei nº 12.702/2012; 
Nota Técnica nº 21/2013/PROGEP/IFS; 
Processo nº 23463.000***/2015-15. 
 
b) Fato: 
Da análise do processo nº 23463.000***/2015-15, foi possível constatar a existência de 
divergência no cálculo dos valores retroativos. A Portaria n° 3.573/2015, de 28 de dezembro 
de 2015, que reconheceu o título de Mestrado em Agroecologia da servidora matrícula SIAPE 
226****, estabeleceu o dia 31/11/2015 para início dos efeitos financeiros. 
 
Após consulta a ficha financeira da servidora matrícula SIAPE 226****, verificamos que em 
março de 2016 foi realizado o pagamento dos valores retroativos no total de R$ 2.060,78 
(dois mil, sessenta reais e setenta e oito reais). Porém, este valor não corresponde ao valor 
devido, uma vez que a servidora tem direito a 01 (um) dia referente ao mês de novembro e 
30 (trinta) dias referentes a dezembro, totalizando R$ 1.995,76 (mil novecentos e noventa e 
cinco reais e setenta e seis centavos). 
 
c) Causa: 
Ausência de discriminação dos valores pagos na rubrica exercícios anteriores ativos 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Processo 23463.000***/2015-15 
 
Através de planilha anexada como resposta a esta constatação concluímos que o servidor 
não terá que repor ao erário e sim receber o valor de R$ 96,60 como retroativo. A descrição 
de valores segue: 
 
Valor Recebido em março de 2016: R$ 2.060,78 (retroativo de novembro e dezembro de 
2015) 
Valor devido de novembro de 2015 = R$ 64,40 (30/11/2015) 
Valor devido de dezembro de 2015 = R$ 1.931,98 (01/12/2015 A 31/12/2015) 
Gratificação natalina devida de 2015 = 1/12 de 1.931,98 = R$ 161,00 
Total devido = R$ 2.157,38 
Devido - Recebido = 2.157,38 - 2.060,78 = R$ 96,60 
 
(Anexo “Resposta 23463000***/2015-15”). 
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e) Análise da Manifestação: 
Primeiramente é necessário salientar que no processo nº 23463.000***/2015-15 não consta 
a planilha de cálculos dos valores retroativos concedidos por meio da Portaria nº 3.573/2015.  
 
Após a análise da manifestação do gestor, apuramos os seguintes valores a serem pagos a 
título de Retribuição por Titulação: 
 

Exercício 25/11/2015 

 Efeitos Financeiros (Portaria nº 3573/2015) 30/11/2015 

Classe/Nível D - 101 

RT R$ 1.931,98 

 

 NOVEMBRO (2015) 

RT (1 dias) R$ 64,40 

 

 DEZEMBRO (2015) 

RT (30 dias) R$ 1.931,98 

 

 MAIO (2016)  

Valor pago (Exercício anterior) R$ 2.060,78 

Valor devido (Novembro + Dezembro) R$ 1.996,38 

 
Pela análise dos cálculos acima, concordamos com os valores apresentados pelo gestor 
quando da manifestação do relatório preliminar. 
 
Ao fazermos a análise do processo nº 23463.000***/2015-15, verificamos que em maio do 
exercício 2016 houve o pagamento na rubrica exercícios anteriores ativos (00058) no valor de 
R$ 2.060,78. 
 
Considerando que o valor da rubrica exercícios anteriores ativos (00058) não discrimina 
quais rubricas do exercício anterior foram pagas, e que o valor pago em maio de 2016 
contempla o valor retroativo concedido por meio da portaria nº 3.573/2015, resta 
comprovado o pagamento. 
 
Quanto à existência de valor a ser recebido pela servidora a título de 13º salário 
proporcional, salientamos, que não é objeto de análise deste relatório. Não sendo 
pertinente, portanto, adentrar no mérito deste pagamento neste relatório, que trata apenas 
da concessão de incentivo a qualificação e retribuição por titulação. Porém, nada impede 
que a gestão proceda com o Termo de Reconhecimento de Dívida (TRD) para posterior 
pagamento ao servidor. 
 
Recomendação 001: 
Realizar o correto pagamento dos valores retroativos concedidos, observando 
cuidadosamente as informações pertinentes, a título de Retribuição por Titulação. 
 
Recomendação 002: 
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Fazer constar nos processos de concessão de Retribuição por Titulação as planilhas de 
cálculos, incluindo no cálculo todo o período retroativo. 

 
3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em face dos exames realizados, a equipe de auditoria concluiu que há deficiência na 
realização da Concessão de Incentivo à Qualificação e Retribuição por Titulação, 
especificamente relacionada aos cálculos dos valores devidos a serem pagos aos servidores 
solicitantes. 
  
Porém, a baixa quantidade de recomendações deste relatório demonstra que as atividades 
relacionadas aos processos de concessão de incentivo à qualificação e retribuição por 
titulação são realizadas de forma regular, restando apenas a correção de alguns pontos nos 
quais foram identificadas falhas. 
 
Destaca-se que durante a realização da auditoria foi solicitado o processo nº 
23289.00****/2014-55, através da Solicitação de Auditoria nº 24/2017/AUDINT. No entanto, 
até a finalização desse Relatório, o processo não foi enviado a essa Audint, fato que impediu 
a realização da devida análise no processo supracitado.   
 
Destarte, conclui-se que as situações relatadas exigem da Gestão a adoção, tempestiva, de 
medidas preventivas e corretivas, para salvaguardar o interesse público, fortalecer os 
controles administrativos e reduzir os riscos de sanções aos gestores. 
 
Por fim, cabe aos atores envolvidos no processo realizar um acompanhamento mais efetivo 
dos processos vindouros, por meio das ações de monitoramento às recomendações 
expedidas pela AUDINT, através do Plano de Providência Permanente, a ser encaminhado 
oportunamente. 

 
 
 

Aracaju/SE, 24 de maio de 2017. 
 
 

  

Raquel da Silva Oliveira Estácio Wenia Ventura de Farias Caldas 
Auditora Interna do IFS Auditora Interna do IFS 

 
 
 

Giulliano Santana Silva do Amaral 
Chefe da Auditoria Interna 

 


