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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUDIN/UNILA  

  

Ação PAINT/2020: Item 19 – Ativos Civis da União – Folha de pagamento  

Ordem de Serviço: 24/2020/AUDIN-UNILA  

Unidade Auditada: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEPE Período de 

Realização: Outubro de 2020 a Julho de 2021.  

Restrições à execução dos trabalhos: Não houve restrições  

  

1 – INTRODUÇÃO  

  

Apresentam-se os resultados do trabalho de auditoria realizado por meio da Ordem de Serviço 

n.º 24/2020 da AUDIN e em atendimento ao disposto no inciso II do Art. 74, da Constituição 

Federal de 1988.   

  

Objeto Auditado: Pagamento das vantagens pecuniárias permanentes  

  

Escopo: Analisar, com base no recurso orçamentário 0032.20TP.0041 da Lei Orçamentária 

Anual (LOA) de 2020, os processos de pagamentos de adicional ocupacional realizados no 

período de 01/03/2020 a 31/10/2020, considerando o artigo 5° da Instrução Normativa n° 

28/2020. A ação de auditoria teve por objetivo verificar os pagamentos de adicional de 

insalubridade em conformidade com a IN 28/2020.   

  

Legislação:  

- Lei n° 8.112/1990 (art. 68 a 72);   

- Lei 8.270/1991 (artigo 12);   

- Orientação Normativa SEGEP/MP n° 4/2017;   

- Instrução Normativa n° 19/2020 do Ministério da Economia;   

- Instrução Normativa nº 28/2020 do Ministério da Economia, de 28 de março de 2020;   

- Decreto 10.282/2020;   

- Instrução Normativa PROGEPE n° 003/2017.  

- Decreto n° 97.458/1989 (artigo 7°);  

- Decreto-Lei n° 1873/1981 (art.4° parágrafo único).  

  

Materialidade:   

A dotação atualizada para o recurso orçamentário 0032.20TP.0041: R$ 107.601.496,00.  O 

total empenhado para a ação orçamentária 20TP: R$ 106.919.904,28.   

O total liquidado em despesas de insalubridade: R$ 159.423,58. Valores 

referentes ao ano de 2020.  
Fonte: https://portal.unila.edu.br/proplan/orcamento/execucao-orcamentaria   
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Universo e Amostra: Fazem jus ao adicional ocupacional 43 servidores no âmbito da UNILA. 

Para realização da atividade foi selecionada, sem critério probabilístico, uma amostra de 20 

servidores (10 professores e 10 técnico-administrativos) listados a seguir:  

  

CPF do Servidor Cargo 

***.375.907-** Professor do Magistério Superior 

***.599.540-** Professor do Magistério Superior 

***.331.499-** Técnico de Laboratório Area 

***.371.479-** Técnico de Laboratório Area 

***.120.230-** Técnico de Laboratório Area 

***.210.139-** Enfermeiro-Area 

***.825.617-** Professor do Magistério Superior 

***.922.987-** Medico-Area 

***.560.389-** Professor do Magistério Superior 

***.925.374-** Professor do Magistério Superior 

***.935.729-** Professor do Magistério Superior 

***.929.169-** Técnico de Laboratório Area 

***.956.068-** Professor do Magistério Superior 

***.571.618-** Técnico de Laboratório Area 

***.397.479-** Professor do Magistério Superior 

***.502.599-** Técnico de Laboratório Area 

***.247.939-** Técnico em Enfermagem 

***.517.519-** Técnico de Laboratório Area 

***.531.869-** Professor do Magistério Superior 

***.994.988-** Professor do Magistério Superior 

  

  

2 – RESULTADOS DOS EXAMES   

  

2.1 INFORMAÇÕES  

  

2.1.1 – Gestão de Recursos Humanos no âmbito da Unila  

  

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) é o órgão da administração central 

responsável pelo planejamento, execução e avaliação das ações de administração e 

desenvolvimento de recursos humanos. Compete a ela realizar ações e projetos voltados à 
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melhoria da qualidade de vida dos servidores, à saúde e ao bem-estar social de todos os 

servidores da UNILA. Abrange, por exemplo, as atividades referentes à capacitação e à 

qualificação de pessoal, ao planejamento da força de trabalho de técnico-administrativo, ao 

acompanhamento e à execução da folha de pagamento, aos provimentos, às vacâncias, bem 

como às demais atividades na área de pessoal, acompanhamento e controle de cargos e 

funções. Fonte: PDI-UNILA 2019-2023 (página 69)  

  

Objetivos da PROGEPE no âmbito na Unila  

Os objetivos estratégicos para o período de 2019 a 2023 estão dispostos no Plano de 

Desenvolvimento Institucional da Unila (PDI), o qual relaciona a PROGEPE como responsável 

pela política de pessoal (página 126), tendo por objetivo institucional “Desenvolver e fomentar 

espaços e ações que promovam e provoquem uma mudança na cultura organizacional, culminando na 

implementação de boas práticas em saúde, qualidade de vida e nas relações de trabalho.” Dentre as 

diretrizes estratégias, destacam-se:   

  
6.5 Criar e desenvolver ações que previnam o surgimento e agravo de patologias.  

6.6 Planejar, divulgar e implementar boas práticas em saúde.  
Fonte: https://portal.unila.edu.br/proplan/planejamento/pdi-unila-2019-2023.pdf  

  

2.1.2 Adicional de Insalubridade - Informações complementares  

Como informações complementares ao trabalho de auditoria, destacam-se as informações 

apresentadas nos anexos ao Memorando Eletrônico n° 18/2021/PROGEPE:  

1) “O adicional de insalubridade depois que instaurado processo para recebimento, o qual verifica 

se o servidor tem direito, é pago de forma automática pelo sistema.”   

2) “Após a IN nº 28, de 25 de março de 2020 estabelecer a vedação do pagamento de adicionais 

de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por atividades com Raio X 

ou substâncias radioativas para os servidores que estiverem trabalhando de forma remota ou 

afastados de suas atividades presenciais, conforme orientações do Ministério da Economia, a 

PROGEPE deu início aos lançamentos das ocorrências de trabalho remoto no SIAPE conforme 

relatório de ponto eletrônico extraído do SIGRH.”  

3) “O SIAPE gera o pagamento do adicional no mês de forma automática, então no mês seguinte 

é lançado manualmente as ocorrências de trabalho remoto daqueles servidores, conforme 

relatório extraído do SIGRH do mês que passou para que seja feito o desconto do adicional 

pago dos dias que o servidor trabalhou remoto. É importante dizer que esse desconto também 

é feito de forma automática pelo sistema, ou seja, não existem planilhas de cálculo dos 

descontos apresentados pela Audin, todos foram calculados automaticamente no SIAPE 

conforme registro de trabalho remoto.”  

4) “(...) o pagamento de adicional é pago como efetivo exercício, neste caso quando o servidor 

está em férias ele faz jus ao pagamento, conforme Lei 8.112/90:  

  
“Art. 102. Além das ausências ao serviço previstas no art. 97, são considerados como de 

efetivo exercício os afastamentos em virtude de: (Vide Decreto nº 5.707, de 2006)  
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I – férias”  

  

De forma resumida, o SIAPE gera o pagamento automático para o mês e no mês seguinte é 

lançado os dias que o servidor trabalhou remoto e então é feito o desconto do que já foi pago 

de forma proporcional. Caso o servidor tenha trabalhado todos os dias de forma remota, o 

valor é descontado integral. Se o servidor teve férias no período ou trabalhou presencial poucos 

dias, é descontado parcial.”  

5) “Os lançamentos das ocorrências aconteceram poucos meses depois de lançada a IN nº 

28/2020, isso foi devido a organização dos setores em extrair listagem dos servidores que 

lançavam as ocorrências de trabalho remoto e filtrar os que recebiam adicional de 

insalubridade.”   

  

  

2.2 CONSTATAÇÕES  

  

Em face à IN n° 28/2020/ME, foram solicitadas à PROGEPE informações acerca das concessões 

de adicional de insalubridade, visando verificar o controle e o pagamento do adicional. Como 

resultado da ação de auditoria, obtiveram-se as seguintes constatações:  

  

  

2.2.1 – (Divergências nos Pagamentos de Adicionais de Insalubridade)   

(Pagamentos Indevidos de Adicional de Insalubridade)  

  

Item 01 - Divergências entre a planilha de Cálculo e os lançamentos na folha Fato  

Em resposta à SA 20200024-02, a PROGEPE encaminhou, nos anexos ao Memorando 

Eletrônico n° 18/2021, as planilhas de cálculo de servidores da amostra que tiveram os 

pagamentos suspensos, especificamente, em decorrência de publicação da portaria de 

remoção n° 10/2020/GR, a qual removeu 06 servidores técnico-administrativos do DELABEN 

para a Divisão de Apoio Logístico de Laboratórios – DALL, constando a seguinte informação:  

  

“Processo 23422.009102/2020-77 de adicional aberto em março/2020, concedido desde 

janeiro/2020 e portaria publicada apenas em agosto/2020. Dessa forma, o primeiro 

pagamento foi em agosto de forma automática com direito a recebimento dos valores 

retroativos (lançamentos de 25,00) e descontados de forma proporcional aos dias 

trabalhados de forma remota.”  

  

Ressalta-se que o processo informado não fora encaminhado nos anexos para “download” do 

Memorando Eletrônico n° 191/2020/PROGEPE, o qual constou o processo de n° 

23422.011244/2017-17. Informa-se que a ausência de pagamento de adicional ocorreu entre 

março a julho de 2020. As divergências foram constatadas em relação as quantidades de 

parcelas pagas e de valores lançados na folha.  
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1) CPF n° ***.331.499-** (Técnica de Laboratório Área)   

  
Tabela 01 – Cálculo para Pagamento de Retroativos  

Período: 01/03 a 

03/08   
Total por rubrica  Total Líquido  

53 (adicional Insalubridade)  98002 (Contrib. Seg. Social)    

MAR2020   R$ 149.69  -R$ 20.96  R$ 128,73  

AGO2020   R$ 26.42  -R$ 3.70  R$ 22,72  

TOTAIS:   R$ 176.10  -R$ 24.65  R$ 151,45  
Fonte: Anexos ao ME 18/2021-PROGEPE  
  

O valor total líquido de R$ 151,45 foi pago em parcelas, conforme citado nas observações da 

planilha:   

  

“SIAPE aceita o pagamento de R$25,00 por sequência na rubrica 53. Serão realizados 4 

pagamentos, nas sequências 6, 7, 8 e 9 na folha de SET/2020 e 3 pagamentos, nas 

sequências 6, 7 e 8 na folha de OUT/2020. Portaria PROGEPE 521, de 17/08/2020.   

  

Conforme observações, havia uma previsão de pagamento em 7 parcelas, porquanto, nas 

fichas financeiras observou-se o pagamento em 11 parcelas, sendo 3 parcelas em 

setembro/2020, 4 parcelas em outubro/2020, e 4 parcelas em novembro/2020, totalizando 

R$ 251,11. Diante da divergência, tanto em número de parcelas quanto de valores, foram 

solicitados esclarecimentos à Divisão de Pagamentos - DIPAG, que respondeu por correio 

eletrônico que:  

  

“no momento da elaboração da planilha de cálculo nós colocamos a informação como o 

sistema geralmente se comporta. Na maioria dos casos o sistema reserva a sequência 0 

para lançamento automático, e nós utilizamos para lançamentos manuais as sequências 

1 para pagamentos do mês vigente e 6, 7, 8 e 9 para pagamentos de meses anteriores. 

Neste caso, devido à folha de setembro/2020 terem sido realizados pagamentos apenas 

em três sequências, restaria para a folha de novembro/2020 apenas um lançamento de 

R$1,11. Os outros três lançamentos de R$25,00 na folha de novembro/2020 estão 

incorretos. Notificaremos a servidora quanto ao nosso lançamento incorreto e 

realizaremos o desconto do valor implantado indevidamente.”  

  

Os valores pagos em parcelas foram de R$ 251,11 e o valor total no cálculo foi de R$ 151,45 

uma diferença de R$ 99,66. Salienta-se que, conforme planilha, a última parcela seria de R$ 

1,45 e não de R$ 1,11. Nota-se ainda, considerando as informações da planilha de cálculo, que 

o valor de R$ 26,42 referente ao mês de agosto não seria devido, haja vista constar no ponto 

eletrônico da servidora somente registros na ocorrência de “trabalho remoto coronavirus 

COVID-19”. Neste caso, deve ser somada à diferença de R$ 99,66 o valor líquido total de R$ 

22,72 totalizando em R$ 122,38.  

  

    



  
Ministério da Educação  

Universidade Federal da Integração Latino-Americana  
Auditoria Interna  

_________________________________________________________________________________  
  

6  

2) CPF n° ***.371.479-** (Técnico de Laboratório Área)  

  
Tabela 02 – Cálculo para Pagamento de Retroativos  

Período: 24/01 

a 31/08   
Total por rubrica  Total Líquido  

53 (adicional Insalubridade)  98002 (Contrib. Seg. Social)    

MAR2020   R$ 174.44  -R$ 24.42  R$ 150.02  

AGO2020   R$ 10.26  -R$ 1.44   R$ 8.82  

TOTAIS:   R$ 184.70  -R$ 25.86  R$ 158.84  
Fonte: Anexo ME 18/2021-PROGEPE  

Considerando os dados do cálculo, foi lançada na folha de outubro de 2020 a parcela no valor 

de R$ 8,54. Em mensagem por correio eletrônico, a DIPAG confirmou que o valor correto seria 

de R$8,84, conforme o cálculo, e se prontificou a corrigir o valor na folha de pagamento do 

servidor.   

Cabe ressaltar a ausência na planilha de cálculo de 5 dias de férias referentes ao mês de julho 

de 2020.  

3) CPF n° ***.517.519-** (Técnico de Laboratório Área)  

  
Tabela 03 – Cálculo para Pagamento de Retroativos  

Período: 24/01 

a 03/08  
Total por rubrica  Total Líquido  

53 (adicional Insalubridade)  98002 (Contrib. Seg. Social)    

JAN2020  R$ 61.57  -R$ 6.77  R$ 54,80  

FEV2020  R$ 307.84  -R$ 33.86  R$ 273,98  

MAR2020  R$ 174.44  -R$ 24.42  R$ 150,02  

AGO2020   R$ 30.78  -R$ 4.31  R$ 26,47  

TOTAIS:   R$ 574.63  -R$ 69.37  R$ 505.26  
Fonte: Anexo ME 18/2021-PROGEPE  

Durante a verificação das fichas financeiras, foi constatado que o servidor já havia recebido 

integralmente o valor do adicional dos meses de janeiro e fevereiro de 2020. Em contato por 

correio eletrônico, a chefia da DIPAG respondeu que:   

  
“A portaria de concessão de adicional de insalubridade foi emitida em 11 de agosto de 

2020, com data de vigência a partir de 24 de janeiro de 2020. Realizamos o cálculo 

proporcional conforme a data de concessão, sem darmos conta que os meses de janeiro e 

fevereiro de 2020 já haviam sido pagos (rubrica derrubada a partir de março). Serão 

apurados os valores pagos indevidamente, notificaremos o servidor, e apresentaremos as 

opções de ressarcimento.”  

  

Em relação aos R$ 30,78 pagos no mês de agosto de 2020, estes são referentes aos três 

primeiros dias, uma vez que na ficha financeira de agosto consta o pagamento de R$ 277,05 

de adicional ocupacional, os quais somados totalizam o valor mensal de R$ 307,83. Na folha 
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de setembro de 2020 o desconto foi parcial no valor de R$ 267,81 devido a um dia de trabalho 

presencial no mês de agosto (12/08/2020). O sistema considerou o valor de R$ 277,05 em vez 

de R$ 307,83 para efetuar o desconto. Conforme tabela 03, consta no cálculo o pagamento 

líquido de R$ 26,47 como retroativo do mês de agosto/2020, o qual deve ser descontado do 

servidor.  

  

Foi observada ainda a ausência de descontos do adicional a partir da folha de outubro de 2020. 

Tendo em vista as constatações, e considerando a portaria de remoção n° 10/2020/GR, é 

recomendável revisar os pagamentos retroativos dos demais servidores removidos do 

DELABEN para DALL.   

  

  

Item 02 – Duplicidade de desconto referente ao mês de junho de 2020  Fato  

Sobre os descontos do adicional de insalubridade lançados na folha referente aos servidores 

técnico-administrativos, a PROGEPE, em resposta à SA n° 202004-02, informou que:  

  
“os descontos ocorridos nos meses indicados são referentes aos dias trabalhados de forma 

remota nos meses imediatamente anteriores. Encaminhamos os pontos referente aos 

meses indicados, os quais apresentam os dias registrados como trabalho remoto”.   

  

Diante disso, foram solicitadas à Divisão de Pagamentos – DIPAG as planilhas de cálculo, a qual 

informou em resposta por correio eletrônico que:  

  
“não há planilha de cálculo referente aos meses mencionados, visto que os descontos 

foram realizados de forma automática de acordo com a inclusão das informações do 

ponto eletrônico. Nos contracheques de maio, julho, agosto, setembro e outubro constam 

em sequências de lançamento separadas os valores e o mês de referência (Anexo 1).”  

  

Com base nos dados dos anexos, foram elaboradas tabelas com a finalidade de auxiliar a 

análise.   

  
Tabela 04 – Descontos do Adicional de Insalubridade (março a setembro de 2020)  
CPF: ***.120.230-** (Técnica de Laboratório Área)  

Folha de Pagamento  Maio  Maio  Julho  Agosto  Setembro  Outubro  

Desconto em R$  51,30  297,56  246,26  297,56  215,48  277,04  

Mês de referência  Março  Abril  Junho  Junho  Julho  Setembro  
Fonte: Divisão de Pagamentos (folha siapenet)  

  

Observam-se dois descontos referentes ao mês de junho, sendo de R$ 246,26 e de R$ 297,56 

lançados nas folhas de julho e agosto respectivamente.   

  
Tabela 05 - Descontos do Adicional de Insalubridade (março a setembro de 2020)  
CPF n°: ***.210.139-** (Enfermeira)  
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Folha de Pagamento  Maio  Maio  Julho  Agosto  Setembro  Outubro  

Valor (R$)  227,90  525,94  455,91  420,75  1.051,88  546,45  

Mês de referência  Março  Abril  Junho  Junho  Agosto  Setembro  
Fonte: Divisão de Pagamentos (folha siapenet)  

  

Conforme as informações da tabela 05, verifica-se que o mês de junho de 2020 foi descontado 

duas vezes, sendo um no valor de R$ 455,91 o qual foi lançado na folha de julho de 2020 e o 

outro no valor de R$ 420,75 na folha de agosto de 2020. Considerando o ponto eletrônico, 

constam 6 dias de férias, o que resultaria em um desconto proporcional no valor de R$ 420,75. 

Diante do exposto, constata-se uma inconformidade nos lançamentos, redundando em 

duplicidade de desconto do mês de junho e com valores diferentes.   

  
Tabela 06 - Descontos do Adicional Ocupacional (março a setembro de 2020)  
CPF n°: ***.922.987-** (Médica)  

Folha de Pagamento  Maio  Maio  Julho  Agosto  Setembro  Outubro  

Valor (R$)  203,19  468,91  406,38  468,91  859,66  406,38  

Mês de referência  Março  Abril  Junho  Junho  Agosto  Setembro  
Fonte: DIPAG (extraído do siapenet)  

  

Conforme dados apresentados, constatam-se dois registros de descontos referentes ao mês 

de junho, lançados nas folhas de julho e agosto de 2020, nos valores de R$ 406,38 e R$ 468,91, 

respectivamente.   

  
Tabela 07 - Descontos do Adicional Ocupacional (março a agosto de 2020)  
CPF n°: ***.929.169-** (Técnica de Laboratório)  

Folha de Pagamento  Maio  Maio  Julho  Agosto  Setembro  

Valor (R$)  111,21  285,16  247,13  285,16  456,25  

Mês de referência  Março  Abril  Junho  Junho  Agosto  
Fonte: DIPAG (folha siapenet)  

  

Constata-se o registro de dois descontos com valores diferentes lançados na folha de julho e 

agosto de 2020, referentes ao mês de junho.   

  
Tabela 08 - Descontos do Adicional Ocupacional (março a setembro de 2020)  
CPF n°: ***.502.599-** (Técnico de Laboratório Área)  

Folha de Pagamento  Maio  Maio  Julho  Agosto  Setembro  Outubro  

Valor (R$)  138,10  333,76  264,70  345,27  632,99  287,72  

Mês de referência  Março  Abril  Junho  Junho  Agosto  Setembro  
Fonte: DIPAG (folha siapenet)  

  

Constatam-se dois descontos referentes ao mês de junho. Considerando os registros no ponto 

eletrônico, o desconto correto foi lançado na folha de pagamento do mês de agosto de 2020.   

  



  
Ministério da Educação  

Universidade Federal da Integração Latino-Americana  
Auditoria Interna  

_________________________________________________________________________________  
  

9  

Tabela 09 - Descontos do Adicional Ocupacional (março a setembro de 2020)  
CPF n°: ***.247.939-** (Técnico em Enfermagem)  

Folha de Pagamento  Maio  Maio  Julho  Agosto  Setembro  Outubro  

Valor (R$)  100,04  230,87  200,08  230,87  461,74  230,87  

Mês de referência  Março  Abril  Junho  Junho  Agosto  Setembro  

Fonte: DIPAG (folha siapenet)  
  

Solicitou-se, por correio eletrônico à Divisão de Pagamentos (DIPAG), que referenciasse o mês 

de desconto e, além disso, informasse a quantidade de dias considerados para pagamento do 

adicional, o cálculo, cópias de documentos que justificassem o desconto parcial (se fosse o 

caso). A chefe em exercício respondeu que:  

  
“o desconto na folha de julho/2020 refere-se ao mês de junho, realizado de forma 
automática, de acordo com a inclusão das informações do ponto eletrônico (anexo 10).”  

  

Conforme Tabela 09, verifica-se que o desconto do adicional referente ao mês de junho/2020 

foi lançado duas vezes e com valores diferentes. Além disso, com a exceção do mês de março, 

em todos os demais meses (abril a outubro) foi registrada no ponto eletrônico a ocorrência 

de trabalho remoto, portanto, haveria um desconto integral do adicional.  

  

Análise  

Sobre a forma utilizada para desconto do adicional, a PROGEPE, em resposta à Solicitação de 

Auditoria n° 2020024-02, informou que:  

  
“o sistema gera o pagamento automático do adicional de insalubridade e é descontado na 

folha seguinte os dias que o servidor trabalhou de forma remota.”  

  

Tendo em vista o artigo 5° da IN 28/2020/ME e que os descontos nas fichas financeiras não 

apresentavam informações que permitissem associar o valor ao mês de competência, foram 

solicitadas informações por correio eletrônico à Divisão de Pagamentos, a qual respondeu 

que:  

  
“os descontos foram realizados de forma automática (sequência 0) pelo SIAPE, de acordo 

com a inclusão das informações do ponto eletrônico. Os contracheques possuem a 

indicação referente a qual mês é o desconto realizado (Anexo 8).”  

  

Após o levantamento das informações, foram solicitados esclarecimentos por correio 

eletrônico à DIPAG, sobre os motivos de o sistema ter lançado duas vezes o desconto do mês 

de junho de 2020, sendo que a resposta foi:   

  
“(...) as informações do ponto eletrônico não são de atribuição da DIPAG. O controle do 

ponto, bem como a inclusão de informações que influenciaram no desconto do adicional 

de insalubridade, é de responsabilidade do DAP, que nos lê em cópia. Caso seja 
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identificado o desconto incorreto/em duplicidade do referido adicional, solicitamos que o 

DAP encaminhe à DIPAG o pedido de pagamento à esses servidores.”   

  

Cabe à PROGEPE verificar e buscar soluções para corrigir as inconsistências apresentadas, 

sejam elas relacionadas a sistemas (SIGRH/SIAPE) ou a falhas de controles internos 

administrativos (procedimentos, rotinas, revisões), haja vista que o sistema permitiu a 

duplicidade de lançamento e com valores diferentes. Também são necessárias melhorias nos 

controles da unidade responsável pelo controle do ponto eletrônico e da folha de pagamento.  

Segundo a PROGEPE, o desconto é realizado automaticamente pelo sistema, o que indica a 

necessidade de melhorias que visem corrigir tais inconsistências. Faz-se necessário examinar 

a causa, objetivando mitigar riscos em razão da confiabilidade da informação gerada pelo 

sistema, bem como a necessidade de aprimoramento dos controles internos administrativos.   

Manifestação da Gestão - PROGEPE (Ofício n° 255/2021/PROGEPE)  

(...) informamos que procederemos com a correção de tais apontamentos no SIAPE dos 

servidores em questão e, caso seja observado a ocorrência de desconto indevido, 

implantaremos o ressarcimento em folha aos interessados.  

Também realizar-se-á melhorias nos controles e planilhamento dos lançamentos de tais 

ocorrências no SIAPE, com fito a mitigar riscos.  

  

Item 03 - Ausência de Descontos (Falta de aderência ao artigo 5° da IN 28/2020/ME) 

Fato  

A Instrução Normativa n° 28/2020/ME, em seu artigo 5°, determina que:  

  

“Fica vedado o pagamento de adicionais ocupacionais de insalubridade, periculosidade, 

irradiação ionizante e gratificação por atividades com Raios X ou substâncias radioativas 

para os servidores e empregados públicos que executam suas atividades remotamente ou 

que estejam afastados de suas atividades presenciais pela aplicação do disposto na 

Instrução Normativa nº 19, de 2020.”  

  

Dos Servidores técnico-administrativos  

Em relação ao pagamento e ao desconto do adicional, a PROGEPE informou no Memorando 

Eletrônico n° 18/2021 que:  

  
“o sistema gera o pagamento automático do adicional de insalubridade e é descontado na 

folha seguinte os dias que o servidor trabalhou de forma remota.”  

  
Tabela 10 - ficha financeira 2020  
CPF n°: ***.571.618-** (Técnica de Laboratório Área)  

Rubrica   Março   Abril   Maio   Junho   Julho   Agosto   Setembro   

Adic. Insalubridade (00053)   0,00  0,00  0,00  0,00  25,00  25,00  25,00  

Adic. Insalubridade (00053)   307,83  307,83  307,83  307,83  307,83  307,83  307,83  

Adic. Insalubridade (00053)   0,00  0,00  0,00  0,00  25,00  25,00  0,00  
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Adic. Insalubridade (00053)   0,00  0,00  0,00  0,00  21,82  25,00  0,00  

Adic. Insalubridade (00053)   0,00  0,00  0,00  0,00  25,00  25,00  14,17  

Adic. Insalubridade (00053)   -0,00  -0,00  -71,82  -0,00  -0,00  -0,00  -0,00  

Adic. Insalubridade (00053)   -0,00  -0,00  -164,17  -0,00  -0,00  -0,00  -0,00  
Fonte: PROGEPE (fichas financeiras)  

  

Segundo a PROGEPE, as parcelas de até R$ 25,00 lançadas na folha de julho, agosto e setembro 

de 2020 são referentes à devolução dos descontos lançados na folha de maio de 2020 (R$ 

71,82 e R$ 164,17 referentes aos meses de março e abril respectivamente) no total de R$ 

235,99. Nas observações da planilha encaminhada pelo Memorando Eletrônico n° 

18/2021/PROGEPE, consta que:  

  
“Conforme Artº 5 da IN 28/2020, de 25 de março de 2020, os servidores não receberão o 

adicional de insalubridade referente aos meses registrados em trabalho remoto. Os 

pagamentos serão condicionados a relatório do SIAPENET. Visto que a servidora registrou 

incorretamente "trabalho remoto" em sua folha ponto, ocorreu o desconto no valor de 

R$235,99 na folha de MAI/2020.”    

  

A devolução foi motivada pelo Memorando n°42/2020/SACT, encaminhado para a PROGEPE, 

que comunicava a atuação da servidora desde o dia 06/04/2020 na estrutura montada em 

conjunto com o laboratório do Hospital Municipal Padre Germano Lauck, sendo uma das ações 

institucionais para o enfrentamento ao Coronavírus, conforme processo administrativo n° 

23422.004268/2020-33.  

  

Considerando o início das atividades em 06/04/2020, questionou-se a Divisão de Pagamentos 

(DIPAG) por correio eletrônico sobre a existência de justificativas ou relatórios das atividades 

desenvolvidas naquele período, visando esclarecer o motivo de pagamento do adicional de 

insalubridade dos dias anteriores àquela data, uma vez que os registros no ponto eletrônico 

foram lançados na ocorrência “trabalho remoto coronavirus” nos dias 20, 25, 26, 27, 30 e 31 

de março e no dia 03 de abril de 2020. Também foi levantado questionamento sobre os 

registros no ponto de “abono de horas negativas” no mês de julho, bem como de “trabalho 

remoto” nos meses de setembro e outubro de 2020. A resposta da chefia em exercício da 

DIPAG foi:  

  
“questionamentos acerca do abono de horas ou demais ocorrências no ponto eletrônico 

devem ser tratados diretamente com a chefia do servidor”.   

  

As constatações verificadas sobre a ocorrência de “abono de horas negativas” no ponto 

eletrônico encontram-se na constatação 2.2.2 item 01. No tocante aos dias trabalhados 

anteriores ao dia 06/04/2020, a chefia imediata respondeu no Ofício n° 

3/2021/DELABEN/SACT que:  
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“houve sim o registro da ocorrência de trabalho remoto anterior ao dia 6 de abril de 2020, 
conforme constam nas folhas ponto de março e abril de 2020 (em anexo), assim como 
também houve registro de horas trabalhadas em laboratório nesse período (...)”  

  

Ao verificar o ponto da servidora CPF n° ***.571.618-** (técnica de laboratório), observaram-

se registros na ocorrência de “trabalho remoto covid-19” nos meses de setembro e outubro 

de 2020, sendo informado pela chefia do DELABEN no Ofício n° 3/2021/DELABEN/SACT que:  

  
“Atualmente a servidora, em virtude da retomada das demandas institucionais de 

pesquisa não está mais vinculada ao convênio com o laboratório do Hospital Municipal 

Padre Germano Lauck, e desempenha suas atividades em seu posto de trabalho no LEAM, 

Ed. das águas – PTI.”  

  

Portanto, constata-se que, mesmo a servidora registrando a ocorrência de “trabalho remoto”, 

o sistema não lançou os descontos referentes ao mês de setembro na folha de outubro de 

2020. Ou seja, o sistema não realizou o procedimento de forma automática, conforme 

informado pela PROGEPE.   

  

Também foram constatadas as ausências de lançamento de descontos dos servidores CPF n° 

***.120.230-** técnica de laboratório (maio e agosto/2020, vide tabela 04), CPF n° 

***.210.139-** Enfermeira (maio e julho/2020, vide tabela 05), CPF n° ***.922.987-** 

Médica (maio e julho/2020, vide tabela 06), CPF n° ***.929.169-** Técnica de Laboratório 

(maio e julho/2020, vide tabela 07), CPF n° ***.502.599-** Técnico de Laboratório (maio e 

julho, vide tabela 08) e CPF n° ***.247.939-** Técnico em Enfermagem (maio e julho/2020, 

vide tabela 09).   

  

Por fim, salienta-se a ausência de lançamento na folha do mês de novembro de 2020 do 

desconto de adicional de insalubridade referente ao mês de outubro. Em resposta à 

Solicitação de Auditoria n° 2020024-02, a PROGEPE informou que:  

  
“Em decorrência do mandado de segurança (em anexo), a Dicad pausou os lançamentos 

das ocorrências no SIAPE desde novembro, tanto para docentes como para TAES. Assim, o 

sistema não mais realizou os descontos. Entretanto, depreende-se do documento que a 

decisão cabe apenas para os professores e, desta forma, a Dicad fará o lançamento dos 

meses que faltaram no ano passado e continuará lançando este ano.”  

  

Por fim, constata-se a ausência de descontos do adicional nos referenciados meses, e que no 

ponto eletrônico constam registros na ocorrência de “trabalho remoto”. Diante disso, cabe a 

PROGEPE verificar e providenciar os descontos dos referidos meses.  

   

Dos Servidores Docentes  

Em resposta à Solicitação de Auditoria n° 2020024-02, a PROGEPE encaminhou o Memorando 

Eletrônico n° 18/2021/PROGEPE e seus anexos, e manifestou que:  
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“(...) para os docentes foram lançados descontos apenas para aqueles que atestaram o 

trabalho remoto e apenas nos primeiros meses. Visto que em novembro recebemos um 

mandado de segurança impetrado pelo Sindicato que impedia o desconto do adicional. Em 

decorrência do mandado de segurança (em anexo), a Dicad pausou os lançamentos das 

ocorrências no SIAPE desde novembro, tanto para docentes como para TAES. Assim, o 

sistema não mais realizou os descontos. Entretanto, depreende-se do documento que a 

decisão cabe apenas para os professores e, desta forma, a Dicad fará o lançamento dos 

meses que faltaram no ano passado e continuará lançando este ano.”  

  

Além disso, cabe ressaltar as seguintes informações repassadas pela PROGEPE à Procuradoria 

Federal Junto à Unila, mediante Memorando Eletrônico n° 168/2020 sobre o “Despacho 

judicial para cumprimento de tutela deferida-”:  

  
“(...) não houve exclusão dos Laudos Ocupacionais nem tão pouco dos cadastros de Adicional 
de Insalubridade no SIAPENET (folha de pagamento) aos docentes, parte interessada nesta 
decisão judicial.”  

  
“De acordo com o Comunica nº 562117 da Coordenadoria Geral de Modernização dos 

Processos da Folha do Ministério da Economia foi cadastrada na tabela de afastamento do 

SIAPENET a ocorrência “387 – Trabalho Remoto Coronavírus (COVID19)”. Este código 

suspende de forma automática os pagamentos das rubricas de serviço extraordinário, 

auxíliotransporte e as adicionais noturno e ocupacional (Insalubridade).”  

  
“OS TAES que cadastraram essa ocorrência em seus pontos tiveram descontos no que tange 
aos pagamentos em tese. Receberam o valor nos dias que trabalharam de forma presencial.”   

  
“Entretanto, para os docentes não houve corte do pagamento. Constam descontos de 

insalubridade para 5 docentes abaixo listados. Esses descontos foram realizados nos meses de 

março/2020 (12 dias) e abril/2020 (30 dias). Nos meses subsequentes não houve o registro das 

ocorrências no SIAPENET, não havendo portanto descontos na folha de pagamento.”  

  
“Esclarecemos, portanto, que os descontos só acontecem quando for lançada a ocorrência “387 

– Trabalho Remoto Coronavírus (COVID-19)”. Em cumprimento ao Agravo de Instrumento nº 

5048441-74.2020.4.04.0000/PR do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, não mais será 

lançada a ocorrência supracitada nos assentos funcionais dos docentes, dessa forma não 

ocorrerão mais os descontos de insalubridades para os mesmos.”  

  

Em relação à decisão liminar, salienta-se o que diz o §3° do artigo 46 da Lei n° 8.112/1990:   

  
§ 3o  Na hipótese de valores recebidos em decorrência de cumprimento a decisão liminar, 

a tutela antecipada ou a sentença que venha a ser revogada ou rescindida, serão eles 

atualizados até a data da reposição. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, 

de 4.9.2001)  

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2225-45.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2225-45.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2225-45.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2225-45.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2225-45.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2225-45.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2225-45.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2225-45.htm#art2
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Em relação ao controle utilizado pela PROGEPE, solicitando a confirmação pelos docentes da 

realização de atividades em laboratórios durante a “pandemia”, o qual apresentou 

fragilidades como a ausência de resposta, sugere-se utilizar o controle de uso dos laboratórios, 

solicitando cópias do período (verificando data, horário, nome do professor).  

  

Manifestação da Gestão - PROGEPE (Ofício n° 255/2021/PROGEPE)  

Dos Servidores técnico-administrativos  

Sobre tal recomendação, informamos que a situação será tratada no âmbito do processo nº  

23422.014374/2021-29, para melhor controle e resolução de pendências que resultaram na 

ausência de lançamento de ocorrência no SIAPE e consequente ausência de descontos dos 

meses.  

Dos Servidores Docentes  

Pertinente a este tema, entendemos que o controle do uso dos laboratórios, com a indicação 

de dados pertinentes, caberia à SACT, visto que tal manutenção de pagamento da 

insalubridade em folha neste caso decorre de ação judicial em favor da categoria, 

aparentemente não havendo, por ora, quaisquer outras atividades a serem realizadas pela 

PROGEPE, visto o cumprimento ao Agravo de Instrumento nº 5048441-74.2020.4.04.0000/ PR 

do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.  

  

Análise da Audin  

O controle de acesso aos laboratórios cabe a SACT, entretanto, caso a liminar seja cassada, a 

PROGEPE deverá buscar os mecanismos de controle efetivos.  

  

  

  

Item 04 - Desconto superior ao valor pago de adicional no mês de agosto de 2020 Fato  

Considerando as informações das tabelas 05, 06, 07, 08 e 09 seguem os resultados da análise:  

  

1) Na Tabela 05 (CPF n° ***.210.139-** enfermeira) verifica-se o desconto de R$ 1.051,88 

referente ao mês de agosto de 2020, lançado na folha de pagamento de setembro de 2020. 

Este valor corresponde ao dobro do valor pago mensalmente de adicional ao servidor, ou seja, 

de R$ 525,94.   

  

2) Na Tabela 06 (CPF n° ***.922.987-** médica), consta um desconto na folha de 

setembro/2020 referente ao mês de agosto/2020 no valor de R$ 859,66, o qual foi superior 

em R$ 390,75 ao adicional pago de R$ 468,91.   

  

3) Conforme dados na Tabela 07 (CPF n° ***.929.169-** técnica de laboratório), verifica-

se que o valor descontado na folha de setembro/2020 referente ao mês de agosto superou o 

valor do adicional pago mensalmente em R$171,09.   
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4) Constata-se na Tabela 08 (CPF n° ***.502.599-** técnico de laboratório) que o 

desconto lançado na folha de setembro de 2020 referente ao mês de agosto foi superior em 

R$ 287,72 ao valor pago de adicional.   

5) Constata-se na Tabela 09 (CPF n° ***.247.939-** técnico em enfermagem) que o 

desconto (R$ 461,74), lançado na folha de setembro referente ao mês de agosto de 2020, foi 

o dobro do valor pago de adicional (R$ 230,87).  

    

Manifestação da Gestão - PROGEPE (Ofício n° 255/2021/PROGEPE)  

Em análise a tal item, informamos que a situação será tratada no âmbito do processo 

nº.23422.014374/2021-29, com fito a regularizar e resolver pendências.  

  

Recomendações  

2.2.1.1 Ressarcir a diferença de valores pagos a menor ao servidor CPF n° ***.371.479-**, 

conforme apontamento no item 01 tabela 02;  

2.2.1.2 Considerando os servidores removidos do DELABEN para a Divisão de Apoio Logístico 

de Laboratórios – DALL (Portaria de remoção n° 10/2020/GR), verificar o ponto eletrônico dos 

meses de abril a julho/2020 observando-se quanto aos dias de férias e/ou de trabalho 

presencial. Após o levantamento, revisar as planilhas de cálculo e os valores lançados na folha 

de pagamento com o objetivo de obter os valores corretos;  

2.2.1.3 Considerando que ocorreu uma pausa nos descontos do adicional no mês de 

novembro de 2020, dar continuidade aos descontos do adicional de insalubridade dos 

servidores TAEs que exerceram atividades não presenciais, em razão das vedações impostas 

pelo artigo 5° da IN n° 28/2020/ME;   

2.2.1.4 – Realizar levantamento de valores pagos e descontados de servidores TAEs que 

receberam adicional de insalubridade a partir de março de 2020, com base nos registros no 

ponto eletrônico, certificando-se quanto aos valores corretos no tocante aos descontos em 

duplicidade (item 02), descontos pendentes (item 03) e descontos superiores ao pago (item 

04);  

2.2.1.5 Descontar os valores referentes ao adicional de insalubridade dos dias trabalhados 

remotamente referente a servidora CPF n° ***.120.230-**, os quais foram anteriores ao dia 

06/04/2020 conforme item 03 (página 11 e 12);  

2.2.1.6 – Implementar melhorias nos mecanismos de controle de modo a evitar pagamentos 

indevidos, seja por erro de cálculo ou de lançamentos, referentes a pagamentos ou descontos 

de adicionais de insalubridade/periculosidade.  

  

  

2.2.2 – Inconsistências nos registros de ocorrências no SIGRH  

Fato  

Foram verificados os pontos eletrônicos entre os meses de março a outubro de 2020, 

considerando o artigo 5° da IN 28/2020/ME, bem como a amostra de servidores 

técnicoadministrativos que receberam o adicional de insalubridade.   



  
Ministério da Educação  

Universidade Federal da Integração Latino-Americana  
Auditoria Interna  

_________________________________________________________________________________  
  

16  

  

Item 01 – Abono de Horas Negativas  

No ponto eletrônico da servidora CPF n° ***.571.618-** (técnica de laboratório) constatou-se 

a anotação da ocorrência “abonos de horas negativas” sem que houvesse qualquer registro 

de entrada ou saída no ponto eletrônico nos dias 13 a 17 de julho de 2020. Em contato por 

correio eletrônico, a Divisão de Pagamentos (DIPAG) informou que:  

  
“questionamentos acerca do abono de horas ou demais ocorrências no ponto eletrônico 

devem ser tratados diretamente com a chefia do servidor”.   

  

Em resposta à Solicitação de Auditoria n° 2020024-04, o chefe do DELABEN respondeu 

mediante Ofício n° 3/2021/DELABEN/SACT que:  

  
“o registro da ocorrência de Abono de horas negativas de 13 à 17 de julho, foi um acordo 

entre servidora e chefia, sendo a mesma dispensada das atividades nesta semana.”  

  

No resumo das horas apuradas no mês de julho de 2020, verifica-se o crédito de 30 horas e 45 

minutos disponíveis. Constata-se que o sistema não efetuou a baixa de 30 horas do referido 

saldo devido ao uso inadequado da ocorrência “abono de horas negativas”.   

  

Destaca-se o artigo 7° do Decreto n° 1590/95 estabelecendo que:  

  
“eventuais atrasos ou saídas antecipadas decorrentes de interesse do serviço poderão ser 

abonados pela chefia imediata.”   

  

Neste caso, é necessário o comparecimento ao local de trabalho para configurar atrasos ou 

saídas antecipadas. Além disso, a norma não se refere a dispensa de dia de trabalho, ou seja, 

não há base legal para este tipo de dispensa.   

  

Na Instrução Normativa PROGEPE n° 01/2019, em seu artigo 26, consta que:  

  
“A utilização indevida do registro do ponto eletrônico por parte do servidor e da chefia 
imediata será apurada mediante processo administrativo disciplinar e acarretará ao 
infrator as sanções previstas em lei.”   

  

Ainda em relação à Instrução Normativa, consta no §2° do artigo 23 que “quando houver erro 

no saldo de horas do servidor, a chefia imediata deverá entrar em contato com a Progepe”. 

Do mesmo modo, o servidor, constatando que o saldo de horas (créditos) não foi baixado, 

deve comunicar a chefia imediata sobre a situação para adoção das providências necessárias 

para correção.   

  

A ocorrência “abono de horas negativas” não consta na “Tabela de Ocorrências” (documento 

disponível na página do DAP “controle de frequência – ponto eletrônico”). Ao final do 
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documento é informado que, no caso de registro de ocorrências atípicas, solicitem-se 

orientações ao Departamento de Administração de Pessoal-DAP (dap@unila.edu.br).   

   

Diante da situação apresentada, verifica-se que esta ocorrência deve ser registrada em 

eventuais atrasos ou saídas antecipadas decorrentes de interesse do serviço. Orienta-se que 

ao utilizar tal ocorrência seja descrita a motivação no campo “justificativa da chefia”. 

Sugerem-se melhorias no sistema, de modo a restringir o uso da ocorrência “abono de horas 

negativas”.    

  

Manifestação da Gestão - PROGEPE (Ofício n° 255/2021/PROGEPE)  

Nesta situação elencada, em consulta ao espelho de ponto do caso em tela, de fato, não há a 

justificativa da chefia para tal abono.  

Aproveitamos a oportunidade para esclarecer que a ocorrência abono de horas negativas é 

possibilitada apenas para as chefias e é importante a inserção da justificativa para tanto; 

todavia, a legislação, apesar de possibilitar tal abono, não determina a limitação de horas. No 

mais, informamos que tal ocorrência de abono de horas negativas foi adequada para a 

inserção de observação obrigatória no qual deverá ser descrita a motivação a ser emitida pela 

chefia.  

  

Item 02 – Baixa de horas sem a devida compensação   

Em análise do ponto eletrônico da servidora CPF n° ***.331.499-** (técnica de laboratório), 

foi verificado, no dia 19/03/2020, o registro de 1 hora e 37 minutos sem a marcação de 

ocorrência. O saldo de 1 hora e 11 minutos referente ao mês anterior foi somado, totalizando 

2 horas e 48 minutos. Com isso, restou um débito de 3 horas e 12 minutos para compensação 

no mês subsequente. Ressalta-se que, em abril de 2020, as ocorrências foram registradas em 

“trabalho remoto coronavírus covid-19”. Portanto, não houve registros de horas para 

pagamento do saldo negativo, bem como, não houve desconto na folha de pagamento. 

Situações semelhantes se repetiram nos meses de julho e de outubro. No dia 08 de julho de 

2020 foram registrados 11 minutos no ponto eletrônico, e no dia 22 foram registrados 30 

minutos, ambos sem registros no campo das ocorrências, restando para o mês um saldo 

negativo de 11 horas e 19 minutos. No dia 11 de outubro de 2020 foram registradas 04 horas 

e 1 minuto no ponto eletrônico, sem registro no campo das ocorrências, ocasionando um 

débito de 1 hora e 59 minutos. Estes saldos foram baixados nos meses subsequentes sem a 

devida compensação, bem como não há justificativas no ponto sobre as baixas. Registra-se 

que no mês de março/2020 houve registros de horas excedentes entre o dia 02 ao dia 17 

totalizando 04 horas, entretanto, tais horas não foram homologadas pela chefia.  

  

A mesma situação foi verificada no ponto do servidor CPF n° ***.502.599-** (técnico de 

laboratório) que ao final de março havia um saldo negativo de 50 minutos, não constando 

mais nos meses subsequentes. No dia 02 de julho foram registradas 2 horas e 3 minutos e no 

dia 7 de julho foram registrados 46 minutos sem registros no campo das ocorrências, 

totalizando um saldo negativo de 9 horas e 11 minutos, o qual não constou mais nos meses 
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subsequentes. Outra inconsistência foi verificada no resumo do ponto eletrônico de maio de 

2020 que na “totalização de débito não compensável” apresenta o total de 11 horas e 40 

minutos. Não foi possível vincular a informação aos dados do ponto.  

  

Em relação à Instrução Normativa Progepe n° 01/2019, no artigo 17 declara que:  

“As justificativas de faltas, atrasos, saídas antecipadas, esquecimentos, problemas 

técnicos, prestação de serviços externos ou outro motivo qualquer de não registro ou 

registro atípico, no sistema, deverão ser informadas eletronicamente pelo servidor, 

registrando a ocorrência.”  

Considerando que não há registro de ocorrência, o artigo 44 inciso II da Lei 8.112/1990 

determina que o servidor perderá:   

“a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências justificadas, 

ressalvadas as concessões de que trata o art. 97, e saídas antecipadas, salvo na hipótese 

de compensação de horário, até o mês subseqüente ao da ocorrência, a ser estabelecida 

pela chefia imediata.”  

Conforme apontamentos, houve baixa do saldo negativo de horas a compensar sem a devida 

compensação e não houve descontos na folha. Portanto, verifica-se a necessidade de 

melhorias no sistema e de controle da PROGEPE com o intuito de eliminar tais inconsistências.   

  

Manifestação da Gestão - PROGEPE (Ofício n° 255/2021/PROGEPE)  

A instrução normativa nº. 01/2019 – PROGEPE orienta em seus artigos 20 a 21 que, em caso 

de não compensação da ausência, a chefia imediata deverá comunicar ao DAP a necessidade 

de desconto. Nas situações elencadas, verificamos que não fomos solicitados a proceder com 

desconto pela chefia imediata.  

No mais, sobre a temática, informamos ainda que até o final do presente exercício o sistema 

de controle de frequência do SIGRH será integrado com a folha de pagamento e os descontos 

acontecerão de forma automática, por força da IN 125/2020, sem a necessidade de solicitação 

da chefia. Desse modo, haverá uma melhoria no sistema que, entendemos, evitará tais 

inconsistências.  

  

  

Item 03 – Licença Médica pendente de Homologação pelo SIASS  

Durante a conferência do ponto eletrônico do servidor CPF n° ***.247.939-** (técnico de 

enfermagem), constatou-se o registro de “licença médica pendente de homologação pelo 

SIASS” entre os dias 14 a 20 de março de 2020. A mesma pendência foi constatada no ponto 

da servidora CPF n° ***.922.987-** (médica) entre os dias 27 a 30 de junho e de 1° a 10 de 

julho de 2020. Com vistas a sanear dúvidas sobre o cálculo utilizado no sistema para obtenção 

dos descontos do adicional, foram solicitados esclarecimentos à DIPAG, a qual em resposta 

informou que:  
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“Em consulta ao botão "Detalhar" do SIAPE, não há dados que mostrem os parâmetros de 

cálculo utilizados pelo sistema. Foi aberto o ticket nº 3293849 no SIPEC para verificação 

do cálculo (...)”  

  

Deste modo, não foi possível verificar se as informações constantes no ponto fizeram parte 

do desconto do adicional de insalubridade. Todavia, o artigo 102 da Lei 8.112 estabelece o 

afastamento como efetivo exercício, conforme segue:  

   
“Além das ausências ao serviço previstas no art. 97, são considerados como de efetivo 
exercício os afastamentos em virtude de:  
I - férias;   
(...)  
VIII - licença:  
(...)  
b) para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e quatro meses, cumulativo ao 

longo do tempo de serviço público prestado à União, em cargo de provimento efetivo;”   

No mesmo sentido, o Decreto n° 97.458/1989 que regulamenta a concessão dos adicionais de 

periculosidade e insalubridade, declara em seu artigo 7° que são considerados como de 

efetivo exercício os afastamentos nas situações previstas no parágrafo único do art. 4° do 

Decreto-Lei n° 1.873, de 1981. O Artigo 4° do Decreto-Lei n° 1873/1981 dispõe que:  

  
“a gratificação de que trata este Decreto-lei será concedida aos servidores que se 

encontrarem em efetivo exercício em cidades do interior do País. Parágrafo único - 

Considerar-se-ão como de efetivo exercício, para os efeitos deste Decreto-lei, 

exclusivamente, os afastamentos em virtude de: I - férias; II - casamento; III - luto; IV - 

licenças para tratamento da própria saúde, a gestante ou em decorrência de acidente em 

serviço; V - prestação eventual de serviço por prazo inferior a 30 (trinta) dias, em 

localidade não abrangida por este Decreto-lei.”  

  

Outra situação observada nos registros nos pontos eletrônicos dos servidores 

técnicoadministrativos da amostra foi a falta de uniformidade na utilização de ocorrências 

quando o servidor comparece presencialmente ao local de trabalho e executa o restante da 

jornada em trabalho remoto durante a pandemia. Foram utilizadas as ocorrências de “abono 

de horas negativas” e de “trabalho remoto coronavírus”.   

  

Verifica-se a necessidade de comunicação entre as unidades e a PROGEPE. A Pró-Reitoria 

mencionada deve orientar as unidades quanto ao uso mais adequado para cada situação, 

visando a uniformidade.   

  

Manifestação da Gestão - PROGEPE (Ofício n° 255/2021/PROGEPE)  

(...) providenciaremos a análise específica dos casos elencados e em caso de desconto indevido, 

providenciaremos o ressarcimento ao servidor via folha, no âmbito do processo nº. 

23422.014374/2021-29.  
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Sobre a utilização de ocorrências em desacordo, ressaltamos que a página da PROGEPE 

<https://portal.unila.edu.br/progepe/areas-da-gestao-de-

pessoas/pessoal/registrofrequencia> contém todas as orientações de como proceder no 

lançamento das ocorrências; todavia, para a melhoria da comunicação e orientação, 

procederemos a elaboração de uma comunicação geral via La Semana Unileira reforçando 

esclarecimentos sobre as ocorrências e a forma adequada de utilização.  

  

Recomendações  

2.2.2.1 – Atualizar a Tabela de Ocorrências disposta na página do DAP no sítio da  

UNILA, adicionando as ocorrências que já se encontram disponíveis no sistema;  

2.2.2.2 – Em relação ao item 1 desta constatação, informar a SACT para que comunique a 

chefia do DELABEN sobre o ocorrido, orientando sobre o uso correto das ocorrências no ponto 

eletrônico, as implicações ao utilizar a ocorrência inadequada e de responsabilidades, 

conforme artigo 26 da IN PROGEPE 01/2019. Após, proceder a baixa de 30 horas do saldo 

constante no sistema referente a servidora CPF n° ***.571.618-** (técnica de laboratório);  

2.2.2.3 – Conforme apontamento do item 2 desta constatação, proceder o desconto da 

parcela da remuneração diária referente aos servidores CPF n° ***.331.499-** (técnica de 

laboratório) e CPF n° ***.502.599-** (técnico de laboratório);  

  

  

2.2.3 – Constatações relacionadas ao Processo de Concessão Fato:   

Com base na amostra de servidores, foram verificados os processos de concessão de adicional 

ocupacional. Para fins de critério, foi considerada a Orientação Normativa n° 04/2017/SEGEP 

a qual estabelece no artigo 13 que:  

  
“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;  

   

Item 01 - Laudo Técnico extraído do SIASS Saude sem identificação do servidor  

  

O artigo 13 da Orientação Normativa MPDG-SGP n° 04/2017 elenca os documentos 

necessários para a autoridade pagadora verificar a exatidão e autorizar o pagamento do 

adicional.  

  

Foi encaminhada à PROGEPE a Solicitação de Auditoria n° 2020024-03 com questionamentos 

sobre as alterações nas rotinas dos processos de concessão, pois, os processos eletrônicos 

constam cópias de laudos extraídos do sistema SIASS SAUDE (siapenet). Perguntou-se também 

se os mesmos seriam laudos técnicos, bem como, solicitou-se informação acerca da ausência 

do nome do servidor, sendo respondido mediante Memorando Eletrônico n° 

38/2021/PROGEPE que:  

https://portal.unila.edu.br/progepe/areas-da-gestao-de-pessoas/pessoal/registro-frequencia
https://portal.unila.edu.br/progepe/areas-da-gestao-de-pessoas/pessoal/registro-frequencia
https://portal.unila.edu.br/progepe/areas-da-gestao-de-pessoas/pessoal/registro-frequencia
https://portal.unila.edu.br/progepe/areas-da-gestao-de-pessoas/pessoal/registro-frequencia
https://portal.unila.edu.br/progepe/areas-da-gestao-de-pessoas/pessoal/registro-frequencia
https://portal.unila.edu.br/progepe/areas-da-gestao-de-pessoas/pessoal/registro-frequencia
https://portal.unila.edu.br/progepe/areas-da-gestao-de-pessoas/pessoal/registro-frequencia
https://portal.unila.edu.br/progepe/areas-da-gestao-de-pessoas/pessoal/registro-frequencia
https://portal.unila.edu.br/progepe/areas-da-gestao-de-pessoas/pessoal/registro-frequencia
https://portal.unila.edu.br/progepe/areas-da-gestao-de-pessoas/pessoal/registro-frequencia
https://portal.unila.edu.br/progepe/areas-da-gestao-de-pessoas/pessoal/registro-frequencia
https://portal.unila.edu.br/progepe/areas-da-gestao-de-pessoas/pessoal/registro-frequencia
https://portal.unila.edu.br/progepe/areas-da-gestao-de-pessoas/pessoal/registro-frequencia
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“o laudo apresenta os riscos ocupacionais em função das atividades que são desenvolvidas 

no ambiente laboral em que o servidor esta lotado. O nome do servidor não consta no 

laudo em virtude do sistema do SIASS não permitir inserir o mesmo. Os laudos que 

referenciam o adicional ocupacional estão contidos nos processos. Adicionalmente 

esclarecemos que no sistema SIAPENET, que é utilizado para concessão do benefício, e 

necessário localizar individualmente cada servidor e vincular ao laudo inserido no processo 

pela área de segurança do trabalho, conforme tela do sistema em anexo.”  

  

 
Tela do Sistema SIAPENET  
Fonte: anexo ao Memorando N° 38/2021/PROGEPE  

  

Considerando apenas o que é exibido na tela, esta não permite vincular as avalições ao 

servidor. Segundo a PROGEPE, o sistema SIASS SAUDE do siapenet não permite inserir o nome 

do servidor no laudo.   

  

  

Parecer Técnico  

No tocante ao parecer técnico constante nos atuais processos eletrônicos, foi questionado se 

o mesmo substituiria o laudo individual, sendo respondido pela PROGEPE que:  

  
“O parecer técnico não substitui o laudo, pois as informações contidas no parecer são 

baseadas no laudo e complementares, considerando as características do sistema. O 

laudo, embora não tenha o nome do servidor, refere-se ao ambiente de trabalho e 

considera a situação individual de trabalho do servidor, mencionando a atividade e o cargo 

quando aplicável. O mesmo laudo pode ser utilizado para mais de um servidor caso 

executem as mesmas atividades.”  
(...)  
“o parecer foi um instrumento instituído para auxiliar no atendimento do Art.13 da ON 

4/2017. Visando a facilitação da emissão da Portaria de Concessão tendo em vista que, as 

informações contidas na mesma, são exauridas do laudo técnico. O parecer é um 

documento complementar do laudo e não está previsto na ON. Contudo, nos processos 

constam os laudos.”  
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De acordo com a PROGEPE, o parecer complementa o laudo e as informações contidas no 

parecer foram exauridas do laudo. Todavia, o laudo inserido nos processos eletrônicos não 

identifica o servidor (ausência de nome e n° do SIAPE), sendo a informação adicionada ao 

parecer. Além disso, foi observada a falta de percentual de adicional de insalubridade em 

alguns laudos do SIASS SAUDE, não atendendo o disposto no artigo 10 §2° Inciso III alínea “d” 

da Orientação Normativa MPDG-SGP n° 4/2017.   

  

Cabe ressaltar, conforme disposto no artigo 11 Inciso IV da Orientação Normativa MPDG-SGP 

n° 04/2017, que não geram direito ao adicional as atividades em que:  

  
“o servidor ocupe função de chefia ou direção, com atribuição de comando administrativo, 

exceto quando respaldado por laudo técnico individual que comprove a exposição em 

caráter habitual ou permanente.”  

  

Em relação à concessão e aos pagamentos, a Orientação Normativa MPDG-SGP n° 4/2017 no 

artigo 17 menciona que:  

  
“Respondem nas esferas administrativa, civil e penal, os peritos e dirigentes que 

concederem ou autorizarem o pagamento dos adicionais em desacordo com a legislação 

vigente.”  

  

No tocante à suspensão do pagamento, a Orientação Normativa MPDG-SGP n° 4/2017 no 

artigo 15 determina que é de responsabilidade da unidade de recursos humanos da entidade, 

a qual deverá informar o servidor interessado mediante comunicação oficial.   

  

Quanto à responsabilidade de informar quando houver alterações de riscos, o artigo 16 da 

Orientação Normativa MPDG-SGP n° 4/2017 estabelece que:  

  
“É responsabilidade do gestor da unidade administrativa informar à área de recursos 

humanos quando houver alteração dos riscos, que providenciará a adequação do valor do 

adicional, mediante elaboração de novo laudo.”  

  

Conforme disposto no parágrafo único do artigo 9° da Instrução Normativa PROGEPE n° 

003/2017, o pagamento do adicional só será processado após concluídos os seguintes 

requisitos:  

  
Termo de Início de Exercício ou Portaria de Remoção do servidor, laudo técnico e portaria 

de concessão do adicional.  
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Manifestação da Gestão - PROGEPE (Ofício n° 255/2021/PROGEPE)  

Informamos que não é possível indicar o nome do servidor no laudo, visto que o sistema SIASS 
não possui essa funcionalidade. Em relação ao percentual, o sistema apenas permite inserir o 
grau da insalubridade/ periculosidade corrente. A solução que implementaremos será indicar 
no campo observações as informações citadas.  
  

Análise da Audin  

Consoante manifestação, a unidade irá identificar o servidor no campo das observações no 

laudo técnico.  

  

  

Item 02 - Ausência de Portaria de Exercício/Remoção/Localização Critérios  

A Orientação Normativa MPDG-SGP n° 4/2017 estabelece no artigo 13 que:   

  
“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.”  

  

O dispositivo elenca os documentos necessários para autorizar a execução do pagamento do 

adicional, sendo examinadas neste item as portarias de localização ou de exercício. No mesmo 

sentido, o parágrafo único do artigo 9°na Instrução Normativa Progepe n° 003/2017 

estabelece que:  

  
“O pagamento do adicional somente será processado concluídos os seguintes requisitos: 

Termo de Início de Exercício ou Portaria de Remoção do servidor, laudo técnico e portaria 

de concessão do adicional”  

  

Seguem as constatações:  

   

Processo 23422.009814/2015-39 – Na folha 174 está assinalado no “checklist – verificação 

laudos” a existência de cópia da Portaria de Localização ou Exercício, entretanto, o que consta 

nas folhas 172 e 173 são cópias da Portaria Unila n° 62/2015 que trata da nomeação da 

servidora CPF n° ***.375.907-** (professora do magistério superior);  

Processo 23422.009813/2015-94 – não foi localizada portaria de exercício ou remoção;  

Processo 23422.011817/2014-51 – não consta no processo cópia do termo de exercício; 

Processo 23422.009502/2014-44 – no checklist (folha 58) foi assinalado como existente o 

termo de exercício, entretanto, não há cópia no processo, apenas a portaria de nomeação na 

folha 57;   

Processo 23422.009806/2015-92 – ausente no processo o termo de início de exercício;  

Processo 23422.009815/2015-83 – ausência de portaria de exercício ou de remoção;  
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Processo 23422.012762/2016-69 – o Despacho (folha 26) relaciona documentos no processo, 

um deles é a “portaria de lotação” (folha 25), porém, nesta folha consta a Portaria Unila  n° 

600 de 26 de junho de 2014 de nomeação do servidor;  

Processo 23422.006221/2020-70 – Na Declaração da Fundação Municipal da Saúde apensada 

ao Documentos Comprobatórios n° 168/2020/DAILACVN/ILACVN (Documento n° 2) não 

consta data. Ausência de portaria de localização/lotação ou de cessão.  

  

Conforme apontamentos, verifica-se a falta de aderência aos normativos, bem como de 

segregação de funções, haja vista que quem emite o laudo também realiza o checklist da 

documentação, fragilizando o controle.   

  

    

Manifestação da Gestão - PROGEPE (Ofício n° 255/2021/PROGEPE)  

(...) informamos que, em relação às Portarias, iremos verificar e corrigir. Em relação a: 

“Conforme apontamentos, verifica-se a falta de aderência aos normativos, bem como de 

segregação de funções, haja vista que quem emite o laudo também realiza o checklist da 

documentação, fragilizando o controle”, o processo de verificação do checklist será verificado 

e serão adotadas medidas corretivas; a princípio, a chefia do departamento recomenda a 

delegação a outro servidor do Departamento.  

  

  

Item 03 - Descrição completa do local de trabalho no Laudo  

  

Seguem as constatações:  

Processo 23422.009813/2015-94 – No laudo (folha 116), referente ao servidor CPF n° 

***.599.540-**, faltam informações sobre a localização do laboratório (número da sala, bloco, 

unidade e o endereço); Processo 23422.011244/2017-17 - Nas folhas 71 e 81 no campo 

“endereços dos locais avaliados” não foi identificado o número da sala.   

Processo 23422.011817/2014-51 - o local de trabalho constante no laudo (folha 08) consta 

como “Laboratórios Unila- PTI / Bloco 7”. O laudo SIASS (folha 40) apresenta o local de 

trabalho como PTI Bloco 4, bem como no laudo SIASS (folha 51) não sendo identificados os 

números das salas. Por exemplo, no despacho (folha 21) o local é identificado: Parque 

Tecnológico de ltaipu - PTl, Bloco 7, Espaço 3, Salas 1, 2 e 3.   

Processo 23422.009265/2018-47 - A descrição do local de trabalho no laudo (folha 05) não 

especifica o nome do laboratório e o n° da sala. Na “descrição do local” constante na folha 20 

não foi especificado o número da sala, bloco, nome do laboratório, isso permitiria a identificar 

a localização do espaço.  

Processo 23422.009502/2014-44 - no laudo (folha 38) falta detalhamento do local de trabalho 

(número da sala).  

Processo 23422.009806/2015-92 - O laudo (folhas 28 a 40) não especifica a localização do 
laboratório (número da sala de aula). O Laudo SIASS (folha 73) no campo “endereços dos locais 
avaliados” não foi informado o número da sala.  
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Processo 23422.009811/2015-03 - Não foi possível verificar a localização do laboratório (PTI 

ou JU) e número da sala (folha 23).   

Processo 23422.006221/2020-70 - No Laudo do SIASS não consta a descrição do local; 

Processo 23422.009669/2014-13 - O local de trabalho (folha 08) foi informado como local de 

trabalho “local 1 - laboratórios Unila – PTI/Bloco 7, sem especificar quais laboratórios e seus 

respectivos números de sala.   

Processo 23422.004638/2019-37 - No formulário de solicitação (documento n° 1), o servidor 

declara trabalhar em 4 laboratórios. No campo "endereços dos locais avaliados" do laudo 

SIASS SAUDE (documento n° 4) informa “laboratórios Jardim Universitário”, constando a 

cidade de “Curitiba” e na descrição do local “laboratórios de pesquisa e ensino em alvenaria”, 

ou seja, não há detalhamento do local (nome e número de sala).   

Processo 23422.001642/2014-74 - O Laudo (folha 26) não especifica o local de trabalho 

(número da sala).   

Processo 23422.006957/2015-99 – Não há informação no laudo (folhas 08 a 20) sobre a 

unidade cujos laboratórios estão localizados. Na folha 59 não há identificação do número da 

sala. Na folha 67 falta identificação do laboratório e número da sala.   

  

Manifestação da Gestão - PROGEPE (Ofício n° 255/2021/PROGEPE)  

Serão corrigidas, mas hipotetizamos que, em algumas situações, pode ter ocorrido de o local 

não apresentar identificação. Entretanto, será providenciada a otimização de qualidade do 

procedimento, se necessário, envolvendo outros setores da universidade.  

  

  

Item 04 – Outras Constatações referente ao Laudo Critérios  

A Orientação Normativa MPDG-SGP n° 4/2017 em seu artigo 10 §2° Inciso III determina que o 

laudo técnico deverá identificar:   

  

a) o local de exercício ou o tipo de trabalho realizado;  

b) o agente nocivo à saúde ou o identificador do risco;  

c) o grau de agressividade ao homem, especificando:  
1) limite de tolerância conhecida, quanto ao tempo de exposição ao agente nocivo; e  
2) verificação do tempo de exposição do servidor aos agentes agressivos;  

d) classificação dos graus de insalubridade e de periculosidade, com os respectivos 

percentuais aplicáveis ao local ou atividade examinados; e  

e) as medidas corretivas necessárias para eliminar ou neutralizar o risco, ou proteger 

contra seus efeitos.  

  

Evidências  

Processo 23422.011244/2017-17 – No laudo extraído do SIAPE SIASS Saúde (folha 72) datado 

em 1° de outubro de 2018 não há identificação do responsável técnico na referida data. 

Também foi verificada (folhas 72 e 82) a ausência de medidas corretivas e de informação de 

percentual aplicável.   
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Processo 23422.009814/2015-39 – ausência de medidas corretivas no laudo (folha 190).  

Processo 23422.009813/2015-94 – ausência de medidas corretivas no laudo (folha 133). 

Processo 23422.011817/2014-51 – Não há informação no laudo (folha 52) acerca das medidas 

corretivas e de percentual aplicável ao adicional.  

Processo 23422.009265/2018-47 - O laudo técnico não informa o nome da servidora, o que 

dificulta associar o laudo à servidora, constando para identificação o número da avaliação 

26267-000.002/2018. Nota-se que os laudos são cadastrados no SIASS do SIAPEnet e por 

padrão não gera informações do servidor, nem sequer o número do siape, o que dificulta 

correlacionar o laudo ao servidor.    

Processo 23422.009502/2014-44 - Laudo folha 38 não informa o nome do servidor, e na folha 

39 não há informação das medidas corretivas.  

Processo 23422.002473/2019-98 – No laudo não há informações do servidor.  

Processo 23422.002372/2015-08 – No laudo (folha 40) não foi especificado o percentual.  

Processo 23422.009806/2015-92 – Folhas 73 e 74 do Laudo SIASS não informa o nome do 

servidor.  

Processo 23422.006221/2020-70 – O grau e o percentual não estão no laudo, mas no parecer. 

No Laudo do SIASS não foram informadas as medidas corretivas, sendo descritas "Adotar as 

medidas de segurança indicas".  

Processo 23422.001787/2016-37 - No Laudo (folha 26) o responsável informa que "para a 

caracterização da insalubridade não foi possível mensurar quantitativamente os reagentes 

utilizados nos procedimentos, pois não há equipamentos adequados". No laudo (folha 102) 

não constam as medidas corretivas;  

Processo 23422.012762/2016-69 - não constam as medidas corretivas no laudo técnico (folha 

41). No item 6.1.5 riscos químicos do laudo técnico (folha 09), o responsável pelo laudo 

técnico relata que: “Conclui-se que o servidor está exposto às condições ao agente de risco químico, 

entretanto para fins de caracterização de insalubridade faz-se necessário ultrapassar os limites de 

tolerância constantes do Quadro I do Anexo 11- Agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada 

por limite de tolerância e inspeção no local de trabalho. Está verificação não foi possível devido a falta 

de equipamento adequado para tal.” (grifo nosso)  

  
TABELA 11 - LIMITES DE TOLERÂNCIA  

AGENTES 

QUÍMICOS  
Valor teto  Absorção 

também p/pele  
Até 48 horas/semana  Grau de insalubridade a ser 

considerado no caso de sua 

caracterização  
ppm*  mg/m3* *  

(...)            

Formaldeído 

(formol)  
+    1,6  2,3  máximo  

(...)            

Fonte: Quadro 1 do anexo 11 da Norma Regulamentadora – 15 Portaria n° 3214/78  

  

Processo 23422.004638/2019-37 – No laudo técnico (documento n°11) com data de 

05/09/2019 não constam as medidas corretivas, bem como, na avaliação do ambiente não foi 

informado o tempo de exposição.   
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Processo 23422.002365/2015-06 - No laudo (42) não foi especificado o percentual aplicável.  

Processo 23422.001642/2014-74 - O laudo das folhas 26 e 27 não informa o nome do servidor, 

as medidas corretivas e o percentual aplicado.   

Processo 23422.012729/2018-27 - O laudo apresentado (folhas 20 a 22) foi extraído do SIASS 

e não foram descritas as medidas corretivas.  

Processos 23422.009811/2015-03 – no laudo (folha 72) não constam medidas corretivas;  

Processo 23422.009815/2015-83 – no laudo (folha 23) não constam medidas corretivas;  

Processo 23422.002800/2017-56 – no laudo (folha 108) não constam medidas corretivas; 

Processo 23422.006957/2015-99 – no laudo (folha 68) não constam medidas corretivas;  

  

Conforme Orientação Normativa SEGEP/MP n° 04/2017, artigo 10, §2°, inciso III, alíneas “d” e 

“e”, dentre os itens que devem estar contidos no laudo técnico está a classificação dos graus 

de insalubridade, com os respectivos percentuais e as medidas corretivas necessárias para 

neutralizar o risco ou proteger contra seus efeitos. Outros apontamentos observados foram a 

falta de equipamentos adequados para medição e a ausência de informação sobre o tempo 

de exposição, conforme apontamento do processo 23422.004638/2019-37. Outrossim, alguns 

dos processos listados constatam a ausência do nome do servidor(a) no laudo, entretanto, 

cabe ressaltar que o tema foi abordado no item 1 desta constatação e que todos os laudos 

extraídos do SIASS SAUDE siapenet não apresentam o nome do servidor.  

  

Manifestação da Gestão - PROGEPE (Ofício n° 255/2021/PROGEPE)  

Algumas das situações apresentadas esbarram nas questões técnicas relativas ao 

desenvolvimento do laudo, porém foram apreciadas e subsidiarão o aprimoramento do 

trabalho.  

  

Análise da Audin  

A unidade deve seguir os normativos, dentre os quais a Orientação Normativa MPDG-SGP n° 

4/2017, artigo 10, §2° Inciso III, quanto as informações a serem identificadas no laudo.  

  

  

Item 05 – Demais Achados nos Processos   

Falta de assinaturas/datas/identificação do servidor   

Processo 23422.002372/2015-08 - Na solicitação (folha 2) faltou informar a data e carimbo da 

chefia (consta a rubrica da chefia imediata). Parecer (folha 62) não tem data de emissão.   

Processo 23422.009669/2014-13 – Na solicitação não consta (folha 01) o número SIAPE.  

Processo 23422.002365/2015-06 – No formulário de solicitação (folha 02) não consta a 

identificação da chefia imediata (sem carimbo/informações da chefia imediata), bem como 

falta a data da solicitação.  

Processo 23422.006957/2015-99 – Parecer técnico sem data (folha 73). Na solicitação de 

concessão (folha 01) não consta o número do SIAPE.   
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23422.009815/2015-83 - os documentos (folhas 20 e 21) inseridos no processo para 

confirmação da implantação do adicional em folha de pagamento, os quais foram extraídos 

do Siape, não correspondem aos da servidora.   

  

Paginação do Processo   

Dos processos selecionados, foram observadas as seguintes constatações:   

Processo 23422.009813/2015-94 – A folha 05 está rubricada e numerada, constando apenas 

timbre da Unila;  

Processo 23422.011244/2017-17 – Não consta a folha 86;  

Processo 23422.011817/2014-51 – Faltou numerar e rubricar a folha 38;   

Processo 23422.002365/2015-06 – Não consta a folha 43;  

Processo 23422.006957/2015-99 – As folhas 57 e 77 não estão numeradas e rubricadas;  

Processo 23422.012729/2018-27 - As folhas 28 a 30 não foram numeradas e rubricadas.  

  

Manifestação da Gestão - PROGEPE (Ofício n° 255/2021/PROGEPE)  

Foram apreciados e serão corrigidos, na expectativa de apresentarmos as soluções 

posteriormente.  

  

Recomendações  

2.2.3.1 – Identificar o servidor no laudo inserido nos processos eletrônicos (item 01);  

2.2.3.2 – Segregar a função de responsável pela emissão de laudos técnicos da função de 

conferir a exatidão dos documentos para fins de autorizar o pagamento, conforme artigo 13 

da ON MPDG-SGP n° 4/2017;  

2.2.3.3 – Inserir a documentação ausente (portaria de localização/termo de exercício) nos 

processos (item 02);  

2.2.3.4 – Conforme apontamentos, informar nos laudos técnicos o endereço completo, 

incluindo o número da sala do laboratório (item 03).   

2.2.3.5 – Proceder as devidas adequações nos laudos técnicos (item 04);  

2.2.3.6 – Disponibilizar equipamentos adequados para medição a ser utilizado em inspeção de 

ambientes/atividades para a avaliação quantitativa de risco químico, conforme apontamento 

ao processo 23422.012762/2016-69. A ON n° 04/2017 no artigo 10 §1° informa que: “O órgão 

ou a instituição poderá contratar serviços de terceiros para a dosagem e medição de agentes físicos e 

químicos ou para a identificação de agentes biológicos, com a finalidade de auxiliar o profissional 

competente na expedição de laudo técnico, desde que o levantamento dos dados seja supervisionado 

por servidor da área de saúde e segurança do trabalho.” 2.2.3.7 – Realizar as correções apontadas 

no item 05.  

  

  

Conclusão  

A atividade de auditoria resultou em constatações, dentre as quais destacamos a ausência de 

termo de exercício em 08 processos, ou 40% da amostra. Ressalta-se que é um dos 

documentos obrigatórios relacionados no artigo 13 da Orientação Normativa MPDG-SGP n° 
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4/2017 cuja autoridade pagadora deverá conferir para autorizar o pagamento. Portanto, 

considerando a ausência do termo de exercício, foram realizados pagamentos de adicionais 

de insalubridade a oito servidores em processos instruídos sem todos os documentos 

obrigatórios. O artigo 17 dispõe sobre a responsabilização ao conceder ou autorizar o 

pagamento de adicionais em desacordo com a legislação vigente.   

  

No que tange aos atuais laudos técnicos extraídos do SIASS SAUDE do siapenet, os quais são 

inseridos nos processos de concessão foram verificadas as seguintes constatações: ausência 

de identificação do servidor (nome, siape, etc); a ausência de medidas corretivas em 15 

processos; ausência de endereço completo contendo o número da sala do laboratório em 12 

processos; a ausência de percentual aplicável em 6 processos;  ausência de informação do 

grau de exposição em 1 processo; e a ausência de informação sobre o tempo de exposição em 

1 processo (artigo 10 §2° Inciso III da ON n° 4/2017  MPDG.  

  

Diante disso, foram emitidas recomendações com o intuito de sanear os apontamentos. 

Foram observadas outras constatações relacionadas ao pagamento do adicional por ocasião 

da IN n° 28/2020 do ME, que impede o pagamento em caso de trabalho não presencial.  

   

Outro ponto a observar foi que na amostra não houve servidor com função de chefia ou 

direção, todavia, o laudo utilizado nos processos de concessão deve respaldar a exigência 

normativa, da qual trata o Inciso IV do artigo 11 da Orientação Normativa MPDG-SGP n° 

04/2017 quanto a necessidade de respaldo por laudo técnico individual e que os laudos 

extraídos do SIASS Saude os quais são inseridos nos processos, a princípio, não identificam o 

servidor.  

  

  

Foz do Iguaçu, 14 de outubro 2021.  

  

  

  


