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1 - Introdução

O presente relatório foi elaborado para auxiliar os gestores do IFPE no enfrentamento às 
consequências causadas pelo novo Coronavírus (COVID-19).

Com a chegada do Coronavírus  ao  Brasil,  o  Ministério  da Saúde estabeleceu uma série 
medidas de proteção que devem ser observadas pelos órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal para o enfrentamento da emergência de saúde decorrente dessa pandemia.

Nesse sentido, a gestão do IFPE elaborou o Plano de Contingência do IFPE, aprovado pela 
Portaria nº 571 de 22 de maio de 2020, que tem por finalidade assegurar a implementação 
de ações para enfrentamento e combate ao novo Coronavírus (COVID-19) e à redução do 
impacto  originado  pela  suspensão  das  suas  atividades  acadêmicas  e  administrativas 
presenciais para estudantes, servidores e sociedade.

Vale  ressaltar  que  as  diretrizes  apresentadas  no  Plano  de  Contingência  do  IFPE  são 
dinâmicas,  em  razão  do  surgimento  de  novas  informações  e  orientações  dos  órgãos 
sanitários federais, estaduais e municipais.

O art. 18 do Decreto nº 9.203 de 22 de novembro de 2017, dispõe que a auditoria interna 
governamental  deverá adicionar valor e melhorar as operações das organizações para o 



alcance de seus objetivos,  mediante abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e 
melhorar a eficácia dos processos da Instituição.

Dessa forma, foram estabelecidos os seguintes objetivos:  

1. Promover avaliação da adequação e suficiência das ações estabelecidas no Plano de 
Contingência do IFPE, observando os eixos propostos por cada macroprocesso;

2. Verificar se as iniciativas, estabelecidas por eixo, estão sendo executadas, sugerindo, 
no que couber, orientação e/ou recomendação para o aperfeiçoamento do Plano de 
Contingência do IFPE.

O desenvolvimento dos trabalhos ocorreu no período de 08 de junho de 2020 a 19 de junho 
de  2020,  por  meio  de  indagação  escrita,  análises  documentais  e  consolidação  de 
informações, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público 
Federal.

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames.

2 – Resultados dos exames

2.1 INFORMAÇÃO 
Informação a respeito da execução do eixo Assessoria de Assuntos Correicionais.

Fato: 
Por  meio  de  Solicitação  de Auditoria  nº  012-01/2020,  em 09/06/2020,  requisitou-se   a 
Assessoria de Assuntos Correicionais informações acerca do eixo “ Assessoria de Assuntos 
Correicionais”.

Para  tal,  buscou-se  esclarecimentos  sobre  o  desenvolvimento  da  iniciativa  “Atuar,  no 
âmbito  das  ações  propostas  pelo  Plano  de  Contingência,  na  análise  preliminar  das 
representações e/ou denúncias, incluindo questões éticas e conflitos de interesse, dos fatos 
supostamente irregulares em relação à execução das ações do referido plano”,  solicitando 
informações sobre seu atual status (“Planejada”, “Em andamento” e “Realizada”), seguindo 
a terminologia utilizada pela PRODIN. 

Quadro 1 - Status atual das iniciativas

Status Definição

Planejada Ação prevista no plano de contingência, mas não executada.

Em andamento Ação prevista no plano de contingência e que está sendo executada.

Realizada Ação prevista no plano de contingência e já executada.

Fonte: Geplanes

Em  resposta  à  SA  Nº 012-01/2020,  a  Assessoria  de  Assuntos  Correicionais  encaminhou 
esclarecimentos,  através  de  e-mail,  no  dia  15  de  junho,  conforme  os  pontos  abaixo 
relacionados:



1. Que o Status atual da iniciativa se encontra “realizada”, ou seja, a ação prevista no 
Plano de contingência está executada.

2. A Unidade Auditada não apresentou informações sobre as situações que possam 
dificultar, ou dificultaram, a execução da iniciativa.

3. A  Assessoria  de  Assuntos  Correicionais  informou  que  está  no  Cenário  Negativo 
(Ocorrência de fatos supostamente irregulares, que motivem representações e / ou 
denúncias  passíveis  de  análise  preliminar  por  parte  da  Assessoria  de  Assuntos 
Correicionais sem a devida identificação, registro e / ou o devido encaminhamento 
desses fatos à referida assessoria). 

4. A Unidade Auditada informou que indicou os responsáveis pela execução das ações 
previstas.

5. A Unidade Auditada informou que elaborou cronograma e dispõe de procedimento 
detalhado  para  execução  das  ações.  Para  tal,  apresentou  como  documentação 
comprobatória o Fluxo de processos disciplinares no âmbito da execução do plano 
de contingência.

6. A Unidade Auditada informou que definiu os responsáveis,  definiu os instrumentos 
e estabeleceu a periodicidade para a realização de monitoramentos. Informou que 
terá  como  documentação  comprobatória  o  envio  de  “e-mails  encaminhados; 
mensalmente; aos gestores da Reitoria e dos Campi, solicitando informações sobre a 
existência  de  fatos  supostamente  irregulares  e  processos  encaminhados  pelos 
gestores, quando houver”.

Diante  das  informações  obtidas  e  analisando  a  documentação  disponibilizada  pela 
Assessoria de Assuntos Correicionais, verificou-se que embora a unidade tenha afirmando 
que estabeleceu um cronograma para execução as ações contidas no Fluxo de Processos 
Disciplinares, no âmbito da execução do Plano de Contingência, a mesma  não apresentou a 
documentação comprobatória sobre a aplicação do referido fluxo junto aos setores e/ou 
gestores da Reitoria e dos Campi, para materialização da iniciativa. 

No mesmo sentido,  a  unidade  não  disponibilizou  as  cópia  dos  e-mails  enviados  para  a 
realização do monitoramento das informações correcionais das unidades mencionadas no 
Fluxo de Processos Disciplinares. 

Cabe  ressaltar  também  que  a  Assessoria  de  Assuntos  Correicionais  não  apresentou 
informações acerca do cronograma e do monitoramento dos processos em andamento.

3 – Considerações Finais

Esta ação de auditoria teve como objetivo avaliar  a  atuação da Assessoria de Assuntos 
Correicionais  no  âmbito  das  ações  propostas  pelo  Plano  de  Contingência,  na  análise 
preliminar  das  representações  e/ou  denúncias,  incluindo  questões  éticas  e  conflitos  de 
interesse, dos fatos supostamente irregulares em relação à execução das ações do referido 
plano.

Dessa forma,  em decorrência  dos  trabalhos  realizados,  sugere-se  que a  gestão avalie  a 
conveniência de providenciar um cronograma para o acompanhamento e monitoramento 



dos  processos  já  em  andamento,  bem  como  para  acompanhar  o  fluxo  de  processos 
disciplinares no âmbito da execução do plano de contingência.

Por fim, entendemos que a ação não está com status de “executada”, visto que não há 
elementos  comprobatórios  que  atestem  a  execução  completa  da  ação.  Desta  forma 
solicitamos  a  que   o  status  da  ação  seja  atualizado  nos  próximos  monitoramentos  de 
execução.

4  –  Avaliação  da  adequação  e  suficiência  das  ações  estabelecidas  no  Plano  de 
Contingência do IFPE

Eixo de atuação: Assessoria de Assuntos Correicionais.

Iniciativa: Atuar, no âmbito das ações propostas pelo Plano de Contingência, na análise

preliminar das representações e/ou denúncias, incluindo questões éticas e conflitos de interesse, 

dos fatos supostamente irregulares em relação à execução das ações do referido plano.

Evidência
(documentação 

apresentada)

Análise da Adequação

(verificar se a ação desenvolvida 
pela gestão possibilita materializar 

a iniciativa)

Análise da Suficiência
(a partir dos produtos/evidências, 

verificar se a iniciativa foi 
materializada)

Fluxo de processos 
disciplinares no 

âmbito da execução 
do plano de 

contingência.

A ação desenvolvida pela 
Assessoria de Assuntos 

Correicionais foi avaliada como 
adequada, considerando as 

informações (evidências) 
apresentadas.

A ação  desenvolvida pela  Assessoria 
de Assuntos Correicionais foi 
avaliada como insuficiente, 

considerando as informações 
(evidências) apresentadas e a não 

materialização da iniciativa.
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