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1. Introdução (escopo dos exames)

Em atendimento à Ordem de Serviço nº  002/2020 da Auditoria-Geral,  consoante o 
estabelecido no item nº 13 do PAINT do exercício 2020 e na Instrução Normativa SFC 
nº  03,  de  09/06/2017,  apresentamos  a  situação  atual  dos  indícios  de 
irregularidade/inconsistência  disponibilizados  no  sistema  e-Pessoal  do  Tribunal  de 
Contas da União (TCU).

Cabe destacar que a Secretaria de Fiscalização de Pessoal do Tribunal de Contas da 
União (Sefip/TCU) tem como uma das suas atribuições acompanhar os pagamentos 
efetuados aos agentes públicos federais,  a fim de assegurar a conformidade desses 
pagamentos  com  a  legislação  e  com  a  jurisprudência,  especialmente  a  do  TCU.  O 
acompanhamento é um dos instrumentos de fiscalização adotados pelo Tribunal.

O trabalho é feito de modo contínuo, por meio da análise de dados de diversas bases, 
principalmente de forma automatizada.  Quando o indício de pagamento irregular  é 
encontrado  pela  equipe  de  fiscalização,  solicita-se  à  Unidade  Jurisdicionada  (UJ) 
responsável  pelo pagamento que apure o  caso,  promovendo eventuais correções e 
apresentando esclarecimentos à equipe.

Diante disso, a Unidade de Auditoria Interna do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), como órgão técnico de controle interno, vinculado 
ao Conselho Superior do IFPE, nos termos do Art. 15º, § 3º, do Decreto nº 3.591, de 06 
de setembro de 2000, e  conforme definido no Regimento Geral do IFPE, artigo 37, 
inciso VIII,  previu, no planejamento anual da auditoria (PAINT 2020), ação  direta de 
verificação do cumprimento das diligências e determinações exaradas pelo Tribunal de 
Contas  da  União  (TCU),  incluindo  acompanhamento  das  demandas  dispostas  no 



sistema e-Pessoal.

2.  Resultados dos Exames

Conforme quadro abaixo,  apresentamos a quantidade de indícios por tipo e tempo 
médio  de  espera  pelos  esclarecimentos  sobre  as  deliberações  efetuadas  pelo  TCU, 
extraída do sistema e-Pessoal:

Tipo do indício Quantidad
e

Dias em Espera 
(média)

Descumprimento de jornada de trabalho 71 345

Dedicação exclusiva desrespeitada 54 215

Acumulação irregular de cargos 8 180

Proibidos de assumir cargo público em exercício 1 135

Pensionista enquadrada como filha maior 
solteira ocupando cargo público

2 129

Auxílio alimentação pago em duplicidade 1 89

Pensionista falecido com remuneração 1 6

* Posição em 03/02/2020

O detalhamento dos indícios encontra-se disponível no documento em anexo, dividido 
pelo tipo da irregularidade / inconsistência.

Diante dos indícios apontados pelo TCU, a Unidade de Auditoria Interna, ao longo do 
exercício  de  2019,  solicitou  esclarecimentos  à  Diretoria  de  Gestão  de  Pessoas, 
conforme  Solicitações  de  Auditoria  nº  001.001-2019;  001.002-2019,  001.003-2019, 
001.004-2019, 001.005-2019, 001.007-2019, 001.008-2019, 001.015-2019 e 001.016-
2019.

Os esclarecimentos apresentados pela Diretoria de Gestão de Pessoas foram inseridos, 
ao longo do exercício de 2019, no sistema e-Pessoal do TCU pela Unidade de Auditoria 
Interna.

3. Considerações Finais

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

presente  relatório,  com  orientação  de  encaminhamento  à  Diretoria  de  Gestão  de 

Pessoas, responsável pela gestão da folha de pagamento, para conhecimento e adoção 

das providências consideradas necessárias.

Por  fim,  informamos  que  a  Unidade  de  Auditoria  Interna  realizará,  ao  longo  do 
exercício de 2020, o acompanhamento das diligências dispostas no sistema e-pessoal 
do TCU,  conforme ação disposta no item 13 do Plano de Ação da Auditoria Interna 



(PAINT 2020).  A obstrução ao livre exercício das fiscalizações do TCU, bem como a 
sonegação  de processo,  documento  ou  informação,  poderá  ensejar  a  aplicação  de 
multa, nos termos do art. 268, V e VI,  e 3º, do RI/TCU e do art. 58, V e VI,  da Lei 
8.443/1992.
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