
                                                          

 
 
 

 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE 

AUDITORIA INTERNA - AUDINT 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

NOTA DE AUDITORIA 
Nº 004/2018 

 
AVALIAÇÃO DAS CONCESSÕES DE ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARACAJU/SE, OUTUBRO DE 2018. 



                                                 NOTA DE AUDITORIA Nº 004/2018 
           AVALIAÇÃO DAS CONCESSÃO DE ADICIONAL DE  

INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE 
 

2 
Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. CEP: 49020-390 - Aracaju/SE 

Tel.: (79) 3711-1854/1880, email: audint@ifs.edu.br 

 

1 – INTRODUÇÃO: 
 
Em razão da execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2018, 
mais precisamente no tocante ao Item 1.6 da Área 01 – Controles de Gestão, que diz 
respeito ao Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna, e levando em 
consideração o monitoramento das Recomendações pendentes no Relatório de 
Auditoria nº 009/2017 – Avaliação dos processos de Contratação Temporária para 
Professor Substituto e Concessão de Adicional de Insalubridade e Periculosidade foram 
encontrados alguns achados de Auditoria que, apesar de não estarem previstos no 
citado Relatório, foram decorrentes de novos testes de auditoria realizados durante o 
monitoramento e possuem vital importância à correção de falhas processuais e ao 
aperfeiçoamento dos controles internos, razão pela qual se fez necessária a confecção 
da presente Nota de Auditoria. 
 

 
2 – RESULTADOS DOS EXAMES 
 

Os achados de auditoria decorrentes do trabalho da Audint durante o monitoramento 
das Recomendações pendentes no Relatório de Auditoria nº 009/2017 – Avaliação dos 
processos de Contratação Temporária para Professor Substituto e Concessão de 
Adicional de Insalubridade e Periculosidade, serão apresentados a seguir. 
 
Cabe mencionar que a “Constatação” descreve situações indesejáveis identificadas pela 
equipe de auditoria, devidamente evidenciadas. Em geral apontam a existência de 
dificuldades, equívocos, situações adversas autônomas e/ou exteriores à unidade objeto 
do exame e situações que careçam de ajustes quando de seu confronto com critérios 
técnicos, administrativos e legais, conforme Manual da Auditoria Interna do IFS. 
 
 
CONSTATAÇÃO 001:  
Pagamento indevido de adicional de insalubridade/periculosidade a servidores, após 
alteração da lotação, sem a devida portaria de concessão. 
 
a) Evidências: 
- Orientação Normativa SEGEP/MPOG nº 4, de 14 de fevereiro de 2017; 
- Processo nº 23463.000078/2018-10 (D.C.S.P – Siape 30xxx99); 
- Processo nº 23462.000482/2016-31 (C.J.N.R – Siape 12xxx20); 
- Processo nº 23463.000327/2016-13 (U.S.P.J. – Siape 17xxx92); 
- Processo nº 23288.000558/2014-25 (A.C.S.M – Siape 21xxx75); 
- Portarias de Concessão de Adicional de Insalubridade/Periculosidade nº 1505/2018 
(Siape 30xxx99), 218/2017 (Siape 12xxx20), 2024/2016 (Siape17xxx92) e 1232/2015 (Siape 
21xxx75); 
- Portarias de alteração de local de exercício nºs 1708/2018 (Siape 30xxx99), 1623/2018 
(Siape 12xxx20), 2600/2018 (Siape 12xxx20), 818/2018 (Siape 17xxx92) e 92/2017 (Siape 
21xxx75); 
- Fichas Financeiras (Siape 30xxx99, 12xxx20, 17xxx92 e 21xxx75). 
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b) Fato: 
Analisando os 03 (três) processos de concessão de adicional de 
insalubridade/periculosidade que foram selecionados na amostragem do 
monitoramento da Recomendação 002, da Constatação nº 013, do Relatório de 
Auditoria nº 009/2017 – Avaliação dos processos de Contratação Temporária para 
Professor Substituto e Concessão de Adicional de Insalubridade e Periculosidade, quais 
sejam, processo nº 23463.000078/2018-10 (D.C.S.P – Siape 30xxx99),  
23462.000482/2016-31 (C.J.N.R – Siape 12xxx20) e 23463.000327/2016-13 (U.S.P.J. – 
Siape 17xxx92), foi observada a concessão do adicional de insalubridade/periculosidade 
através das portarias nºs 1505/2018, 218/2017 e 2024/2016, respectivamente. 
 
Após análise da ficha financeira dos servidores verificamos que os mesmos recebem 
atualmente o adicional de insalubridade/periculosidade, conforme percentual publicado 
nas portarias supracitadas, apresentados no Quadro 1: 
 
Quadro 1 – Concessão de Adicional de Insalubridade/Periculosidade 

Matrícula SIAPE Tipo 
Data da 

Concessão 
Percentual 

30xxx99 Insalubridade 28/02/2018 10% 

12xxx20 Insalubridade 05/09/2016 10% 

17xxx92 Periculosidade 16/11/2015 10% 
Fonte: Elaborado pela Audint. 

 
Ocorre que os servidores objetos da análise tiveram o seu local de exercício alterado de 
acordo com as informações constantes no Quadro 2 a seguir: 
 
Quadro 2 – Demonstrativo de mudança de local de exercício 

Matrícula SIAPE Portaria Data da mudança Local de Origem 
Local de  

Exercício Atual 

30xxx99 1708/2018 15/06/2018 

Coordenação de 
Transporte – 

Campus 
Estância 

Coordenação de 
Administração – 

Campus 
Estância 

12xxx20 
1623/2018 07/06/2018 

COSE – Campus 
São Cristóvão 

DIAE – Reitoria 

2600/2018 05/09/2018 DIAE – Reitoria 
PROPEX – 
Reitoria 

17xxx92 818/2018 17/01/2018 

Coordenadoria 
de Eletrotécnica 

– Câmpus 
Estância 

Coordenadoria 
de Laboratórios 

– Câmpus 
Estância 

Fonte: Elaborado pela Audint 

 
Considerando as portarias de concessão, através das quais foram concedidos 10% de 
adicionais de insalubridade/periculosidade aos servidores, a Audint analisou a situação 
fática apresentada no momento da solicitação, momento este no qual os servidores 
estavam lotados em um determinado local, e que na ocorrência de alteração do local de 
exercício seria necessária a realização de uma nova avaliação do ambiente de trabalho 
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do servidor, conforme determina a Orientação Normativa SEGEP/MPOG nº 4/2017, e 
devido a ausência da nova avaliação os servidores tem recebido indevidamente o 
adicional, vejamos: 
 

Art. 10. A caracterização e a justificativa para concessão de adicionais de 
insalubridade e periculosidade aos servidores da Administração Pública 
Federal direta, autárquica e fundacional, quando houver exposição 
permanente ou habitual a agentes físicos, químicos ou biológicos, dar-se-ão 
por meio de laudo técnico elaborado com base nos limites de tolerância 
mensurados nos termos das Normas Regulamentadoras nº 15 e nº 16, 
aprovadas pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 
de junho de 1978. 
[...] 
§ 2º O laudo técnico deverá:  
I - ser elaborado por servidor da esfera federal, estadual, distrital ou municipal 
ocupante do cargo público de médico com especialização em medicina do 
trabalho, ou de engenheiro ou de arquiteto com especialização em segurança 
do trabalho;  
II - referir-se ao ambiente de trabalho e considerar a situação individual de 
trabalho do servidor; 
[...] 
Art. 13. A execução do pagamento dos adicionais de periculosidade e de 
insalubridade somente será processada à vista de portaria de localização ou de 
exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de 
laudo técnico, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão dos 
documentos antes de autorizar o pagamento.  
Parágrafo único. Para fins de pagamento do adicional, será observada a data 
da portaria de localização, concessão, redução ou cancelamento, para 
ambientes já periciados e declarados insalubres e/ou perigosos, que deverão 
ser publicadas em boletim de pessoal ou de serviço. (Grifo nosso) 

 
Concluímos então, que o ambiente de trabalho do servidor fundamenta a concessão do 
adicional. Porém, verificando as fichas financeiras dos servidores matrícula SIAPE 
30xxx99, 12xxx20 e 17xxx92, que tiveram seus locais de exercícios alterados conforme 
Quadro 2, constatamos o pagamento do adicional de insalubridade/periculosidade sem 
que haja nova portaria de concessão, conforme Tabela 1: 
 
Tabela 1- Valores pagos a título de adicional de insalubridade/periculosidade sem portaria de concessão 

SIAPE jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 

30xxx99 - - - - - 244,69 244,69 244,69 244,69 

12xxx20 - - - - - 451,31 451,31 451,31 75,21 

17xxx92 319,84 319,84 319,84 319,84 319,84 319,84 213,22 319,84 319,84 
Fonte: Elaborado pela Audint 
 

Pelo exposto, concluímos que ao terem seus locais de exercícios alterados, caberia a 
administração suspender o pagamento do adicional de insalubridade/periculosidade 
concedido, e caso os servidores permanecessem em ambiente insalubre ou perigoso, 
deveriam protocolar novo pedido de adicional de insalubridade/periculosidade, uma vez 
que a concessão de adicional de insalubridade/periculosidade tem fundamento na 
atuação dos servidores no local de origem apresentado no Quadro 2. 
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Ainda, da realização do monitoramento da Recomendação 001, da Constatação nº 012, 
do Relatório de Auditoria nº 09/2017 – Avaliação dos processos de Contratação 
Temporária para Professor Substituto e Concessão de Adicional de Insalubridade e 
Periculosidade, foi realizada a análise do processo nº 23288.000558/2014-25 (A.C.S.M – 
Siape 21xxx75), sendo possível verificar a concessão do adicional de periculosidade 
através da portaria nº 1232/2015. 
 
No entanto, no dia 11/01/2017 o servidor foi removido do Campus Lagarto para o 
Campus Aracaju, conforme portaria nº 92/2017. 
 
Quadro 3 – Demonstrativo de mudança de local de exercício 

Matrícula SIAPE Portaria Data da mudança Local de Origem 
Local de  

Exercício Atual 

21xxx75 92/2017 11/01/2018 Campus Lagarto Campus Aracaju 
Fonte: Elaborado pela Audint 

 
Consultando a ficha financeira do servidor, foi possível perceber que após a sua 
remoção, o servidor ainda continuou recebendo o adicional de periculosidade até o mês 
de fevereiro de 2017 na sua integralidade, um valor mensal de R$ 264,15, sem que 
houvesse por parte do servidor um novo pedido para concessão de adicional de 
periculosidade.  
 
Tabela 2- Valores pagos indevidamente a título de adicional de periculosidade após portaria de remoção 

SIAPE jan/17 fev/17 mar/17 

21xxx75 167,30¹ 264,15 A partir deste mês não houve mais pagamento 

¹Proporcional a 19 dias referentes a janeiro. 
Fonte: Elaborado pela Audint 

 
Do mesmo modo que os processos supramencionados, caberia a administração a 
suspensão do pagamento, caso não tenha sido realizado pelo servidor um novo pedido 
de concessão de adicional de periculosidade, devendo considerar a proporcionalidade 
dos dias trabalhados no local que fundamentava a concessão do adicional. 
 
c) Causa: 
Não observância dos procedimentos internos para manutenção do pagamento de 
adicional de insalubridade/periculosidade. 
 
d) Manifestação da unidade: 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando 
Eletrônico nº 099/2018/AUDINT/REI, a Gestão apresentou resposta através do Despacho 
Documento nº 99/2018 - NADM - PROGEP, nos seguintes termos: 
 
“Por solicitação do Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, informo que a servidora 
responsável pelo Núcleo de Recuperação de Valores – NAREC, a qual examina questões a 
respeito de reposição ao erário por esta Pró-Reitoria, está em férias, com retorno 
previsto para o dia 08.10.2018. 
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Dessa forma, com o retorno da servidora responsável, o memorando será encaminhado 
ao NAREC para que as devidas análises possam ser efetuadas, observando os prazos 
contidos na Orientação Normativa de número 05/2013, do Ministério do Planejamento, 
referente a reposição de valores ao erário, incluindo o período de defesa ao servidor 
citado para devolução do valor, se assim proceder a análise.”  
 
e) Análise da manifestação: 
A manifestação da gestão não tem o condão de afastar o achado de auditoria, uma vez 
que afirma que os casos apontados pela equipe de auditoria serão analisados pelo 

Núcleo de Recuperação de Valores – NAREC, vinculado à PROGEP, observando os prazos 
contidos na Orientação Normativa de número 05/2013, do Ministério do Planejamento, 
referente a reposição de valores ao erário, incluindo o período de defesa ao servidor 
citado para devolução do valor, caso os casos sejam procedentes. 
 
Assim, a constatação fica mantida em todos os seus termos, devendo a gestão realizar os 
procedimentos necessários para que ocorra o ressarcimento ao erário dos valores 
recebidos indevidamente, resguardando o contraditório e a ampla defesa. 
 
f) Riscos e efeitos: 
O descumprimento da norma que orienta os critérios para concessão de pagamento de 
adicional de insalubridade/periculosidade pode ocasionar pagamentos indevidos, 
causando prejuízo ao erário. 
 
Recomendação 001: 
Providenciar o ressarcimento ao erário dos valores pagos a título de Adicional de 
Insalubridade/Periculosidade dos servidores SIAPE 30xxx99, 12xxx20, 17xxx92 e 
21xxx75, referentes ao período que foi efetuado pagamento sem a portaria que 
fundamente o recebimento do adicional, resguardando o contraditório e ampla defesa. 
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3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Em face das análises realizadas e das recomendações exaradas pela AUDINT, orienta-se 
uma atuação tempestiva dos setores responsáveis para a realização da devida 
suspenção dos pagamentos a título de adicional de insalubridade/periculosidade 
quando da alteração do local de exercício dos servidores, evitando posteriores danos ao 
Erário e constatações pelos órgãos de controle. 

 
Orienta-se, ainda, que haja uma avaliação por parte da PROGEP no tocante a efetividade 
dos procedimentos internos adotados para pagamento de adicionais de insalubridade e 
periculosidade a servidores removidos, de modo a evitar que sejam realizados 
pagamentos até que haja a publicação de nova portaria de concessão. 
 
Desta maneira, conclui-se que as situações aqui relatadas exigem da gestão a adoção 
tempestiva, de medidas corretivas e preventivas, para salvaguardar o interesse público e 
fortalecer os procedimentos internos. 

 
Por fim, cabe ao gestor 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. 

 
 

Aracaju/SE, 09 de outubro de 2018. 
 
 
 

Giulliano Santana Silva do Amaral Raquel da Silva Oliveira Estácio 

Chefe da Auditoria Interna IFS Auditora Interna do IFS 
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