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NOTA TÉCNICA Nº 002/2020-AUDI/CONSUP/IFPE

ASSUNTO: Recomendações  a  serem  encaminhadas  ao  Comitê  de  Governança,  Riscos  e 

Controles do IFPE.

Ao Titular da Unidade de Auditoria Interna,

1.  INTRODUÇÃO.

Em atendimento ao item nº 15 do anexo I do Plano Anual de Auditoria Interna, exercício 

2020, que tem o objetivo de verificar e acompanhar as recomendações da Auditoria Interna 

do IFPE, apresentamos a Nota Técnica nº 002/2020 com as recomendações referentes à 

adoção e/ou fortalecimento de controles internos.

2. OCORRÊNCIAS.

A presente Nota Técnica apresenta 12 recomendações da Auditoria Interna, referentes à 

adoção/fortalecimento  de  controles  internos,  constantes  nos  seguintes  Relatórios  de 

Auditoria:

Nome do Campus Relatório nº Quantidade de 
Recomendações

Macroprocessos 
IFPE (*)

Campus Belo 
Jardim

16/2015 (Gestão de Recursos 
Humanos – Indenizações –
Diárias)

1 Pessoas

Campus Ipojuca 20/2014 (Gestão de Recursos 
Humanos – Análise da 
concessão do adicional de 
insalubridade e 
periculosidade)

3 Pessoas



Campus Recife 12/2014 (Gestão de Recursos 
Humanos - Consistência dos 
Registros)

1 Pessoas

15/2014 (Gestão de 
Suprimento de Bens e 
Serviços/Contrato de Obras, 
Compras e Serviços)

1 Infraestrutura, 
Obras e Projetos 
de Engenharia e 

Arquitetura.
26/2015 (Gestão em Recursos 
Humanos – Controle de 
Frequência)

1 Pessoas

Reitoria DGPE e 
PROAD

22/2014 (Gestão de Recursos 
Humanos - Gratificação por 
encargo de Curso ou concurso)

2 Pessoas

21/2014  (Gestão de 
Suprimento de Bens e 
Serviços)

1 Orçamento, 
Finanças, 

Patrimônio, 
Produção e 

Suprimento de 
Bens e Serviços.

Campi Cabo de 
Santo Agostinho, 
Jaboatão dos 
Guararapes, 
Abreu e Lima, 
Olinda, Paulista, 
Palmares e 
Igarassu

25/2015 (Controles da Gestão) 2 Gestão Executiva, 
Política, 

Organizacional e 
Estratégica.

*Conforme Resolução nº     06/2019 da CGRC   - Aprova a Cadeia de Valor Público do IFPE.

Conforme item “h” da Orientação Normativa nº 02/2015, da Controladoria-Geral da União 

(CGU), recomendações que tenham sido reiteradas repetidas vezes, com mais de três anos 

de  emitidas,  sem que tenha  havido  iniciativa  do  gestor  para  seu  atendimento  (rejeição 

tácita), sendo prioritárias/relevantes ou recomendações com reiterada rejeição expressa por 

parte do gestor, devem ter seu monitoramento finalizado, bem como deve ser avaliada a 

pertinência do encaminhamento a outras instâncias.

Diante disso e considerando a falta de manifestação das Unidades, quanto ao atendimento 

dessas recomendações, enviadas ao gestor há cinco anos, finalizamos os monitoramentos e 

propomos o encaminhamento ao Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) do IFPE.

Nesse contexto, ressalta-se que as últimas análises realizadas pela Auditoria Interna relativas 

às recomendações desta Nota Técnica estão presentes nos Relatórios de Monitoramento nº 

006/2019  e  nº  007/2019,  encaminhados  à  gestão  nos  dias  17/10/2019  e  20/12/2019 

respectivamente.



Ademais, cabe destacar que apesar das recomendações serem de Unidades específicas, os 

controles internos deverão ser implementados ou fortalecidos de forma sistêmica com o 

intuito de padronizar os procedimentos operacionais do IFPE.

3. RELAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA A SEREM ENCAMINHADAS 

AO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES DO IFPE:

3.1 Relatório de Auditoria nº 16/2015 - Campus Belo Jardim

3.1.1

Constatação  1.1.1.2: Pagamentos  de  diárias  em  duplicidade,  configurando 
descumprimento da Nota Técnica Nº.18/2015/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP e o disposto no 
caput e no § 1º do art. 2º do Decreto 5.992/2006.

Recomendação  01:  Fortalecer  os  controles  internos  administrativos  para  que  estes 
possam  auxiliar  na  prevenção  de  pagamentos  de  diárias  antieconômicos  e  em 
desconformidade com as normas estabelecidas, segundo o disposto na seção VIII da IN 
01/2001.

3.2 Relatório de Auditoria nº 20/2014 - Campus Ipojuca

3.2.1

Constatação  1.1.1.1:  Execução  do  pagamento  dos  adicionais  de  periculosidade  e  de 
insalubridade sem a devida  comprovação  da exposição a  agentes  físicos,  químicos  ou 
biológico por meio de laudo técnico pericial e sem portaria de localização ou de exercício 
do servidor. 

Recomendação 04:
Acrescentar nas portarias de concessão dos adicionais de insalubridade/ periculosidade a 
localização  do  exercício  do  servidor  em  atividades  insalubres/  de  periculosidade, 
conforme o Parágrafo Único, do art. 9° da Orientação Normativa – SRH/MPOG 02/2010.

3.2.2

Constatação  1.1.1.2:  Inexatidão  sobre  informações  que  atestem  de  modo  claro  e 
pormenorizado que o servidor está desenvolvendo atividades e carga horária em local 
insalubre  no  qual  configure  o  recebimento  de  adicionais  de  Insalubridade  e 
Periculosidade. 

Recomendação 01: Realizar tempestivamente os acompanhamentos e registro de uso dos 
laboratórios por servidores docentes/técnicos que caracterizam atividades insalubres/ de 
periculosidade.

Recomendação 02:  Aprimorar os mecanismos de registro das atividades dos servidores 
docentes buscando conformidade e clareza com os Planos de Curso e que caracterizam 
atividades de Insalubridade/Periculosidade.

3.3 Relatório de Auditoria nº 12/2014 - Campus Recife

3.3.1

Constatação 1.1.1.1:  Fragilidades nos mecanismos de controle interno, em especial, nos 



instrumentos de registro e acompanhamento do cumprimento da jornada de trabalho e 
na concessão de licenças.

Recomendação 02:  Adotar controles internos suficientes para melhor acompanhamento 
das  licenças  concedidas,  assim como mitigar  a  situação  de  publicação  de  portaria  de 
concessão de licença, com data posterior ao início do evento.

3.4 Relatório de Auditoria nº 15/2014 - Campus Recife

3.4.1

Constatação 1.1.1.31:  Ausência  de  equipamentos  adquiridos  e  instalados  nos veículos 
oficiais.

Recomendação  01:  Estabelecer  mecanismos  de  controle  quanto  aos  equipamentos 
instalados nos veículos oficiais, com o propósito de evitar extravios e furtos.

3.5 Relatório de Auditoria nº 26/2015 - Recife

3.5.1

Constatação 1.1.1.2:  Fragilidade nos controles internos e acompanhamentos relativos à 
área de gestão patrimonial do IFPE - Campus Recife.

Recomendação  01:  Estruturar  e  organizar  a  Coordenação  de  Recursos  Humanos  do 
Campus Recife, criando mecanismos de controle e acompanhamento da frequência dos 
servidores, conforme regras estabelecidas no Decreto 1.590/1995 e na Portaria do IFPE 
nº 0333/2014-GR.

3.6 Relatório de Auditoria nº 22/2014 - Reitoria / DGPE 

3.6.1

Constatação 1.1.1.5: Inexistência de mecanismos voltados a demonstrar que a comissão 
organizadora do concurso público para servidores do IFPE 2014, realizou atividades de 
planejamento, coordenação e avaliação do concurso.

Recomendação 01: Ultimar a comissão organizadora do concurso à inserir procedimentos 
de  controle  no  que  concerne  ao  planejamento,  coordenação,  orientação,  supervisão, 
execução  e  avaliação  das  atividades  referentes  a  encargos  de  cursos  e  concursos, 
conforme descrito no art. 3º da Resolução 42/2014.

3.6.2

Constatação 1.1.1.10:  Horas utilizadas na execução de atividades inerentes a cursos ou 
concurso público e exames vestibulares em quantidade superior às 120 (cento e vinte) 
horas anuais permitidas, sem a prévia aprovação do Dirigente Máximo da Instituição.

Recomendação  02:  Controlar  o  quantitativo  anual  máximo  de  horas  permitidas  para 
atividades  de  cursos  e  concursos  e,  caso  necessário,  acompanhar,  tempestivamente  à 
devida  formalização  de  suas  respectivas  dilações  de  prazo,  em  conformidade  com 
Resolução nº 42/2014, (art.) 4º, § 1º, inc. II, (art.) 6º do Decreto 6.114/2007.

3.7 Relatório de Auditoria nº 021/2014 - Reitoria / PROAD



3.7.1

Constatação  1.1.2.8:  Fragilidade  no  cumprimento  das  obrigações  assumidas  pela 
contratada, dispostas no contrato nº 021/2013.

Recomendação 01: 
Adotar medidas  que visem o cumprimento das  obrigações contratuais  assumidas pela 
Administração.

3.8 Relatório de Auditoria nº 25/2015 - Campi Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos 

Guararapes, Abreu e Lima, Olinda, Paulista, Palmares e Igarassu.

3.8.1

Constatação 1.1.1.8: Fragilidades no Gerenciamento dos Riscos.

Recomendação  01:  Implementar  políticas  sistêmicas  que  forneçam  diretrizes  para  o 
mapeamento  dos  processos  da  entidade  e  para  a  execução  dos  procedimentos  de 
avaliação e gerenciamento dos riscos no IFPE, ponderando os fatores de riscos indicados 
nas seguintes fontes: CPA, PDI, SINAEP e PPI, entre outras.

3.8.2

Constatação 1.1.1.18: Fragilidades nas rotinas de monitoramento dos controles internos 
e das metas estabelecidas.

Recomendação 01: Aprimorar as rotinas de monitoramento, no que concerne à avaliação 
dos controles internos, e acompanhamento das metas estabelecidas nos Planos de Ação.

4. CONCLUSÃO.

Diante  do  que  foi  apresentado,  propomos  dar  ciência  à  dirigente  máxima  do  IFPE  da 

presente  Nota  Técnica  com  orientação  de  encaminhamento  ao  Comitê  de  Governança, 

Riscos  e  Controles  do  IFPE,  para  conhecimento  e  adoção das  providências  consideradas 

necessárias,  apresentando  a  esta  Auditoria  Interna  os  esclarecimentos  e  as  medidas 

implementadas.

 

Recife (PE), 03 de janeiro de 2020.

Equipe de trabalho:

MARIA DAYANA LOPES DE OLIVEIRA
SIAPE 2089831
Auditora do IFPE

HELENA CRISTINA RODRIGUES ALVES
SIAPE 2090105
Auditora do IFPE



Nota  Técnica  revisada  e  aprovada.  Encaminhe-se  à  Magnífica  Reitora  do  IFPE   e, 

posteriormente, à Comissão Permanente da Corregedoria do IFPE.

Recife (PE), 06 de janeiro de 2020.

_______________________________________
DAVID LIMA VILELA

SIAPE 1867177
Titular da Auditoria Interna do IFPE


