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1. INTRODUÇÃO
 
Conforme Manual de Orientações Técnicas da A vidade de Auditoria Interna Governamental do Poder

Execu vo Federal, aprovado pela IN SFC nº 08, de 06 de dezembro de 2017
[1]

, o monitoramento se
caracteriza como etapa fundamental da auditoria, haja vista que um trabalho apenas pode ser considerado
encerrado após o cumprimento das recomendações. Por meio do monitoramento, a Auditoria Interna
verifica se as medidas implementadas pela Unidade Auditada estão de acordo com as recomendações
emitidas e se tais medidas foram suficientes para solucionar a situação apontada como inadequada.
 
Ainda de acordo com o supracitado Manual, a responsabilidade pelo atendimento às recomendações
compete aos gestores das Unidades Auditadas. Cabe à Auditoria Interna, o estabelecimento, a manutenção
e a supervisão do processo de monitoramento da implementação das recomendações. Nesse contexto, a
Unidade Auditada tem a responsabilidade de zelar pelo cumprimento das recomendações emi das e
também de aceitar formalmente o risco correspondente, caso decida não as implementar.
 
Dito isto, em cumprimento ao item nº 4 do anexo II do Plano Anual de A vidades da Auditoria Interna
(PAINT) do exercício 2022, combinado com o descrito na Ordem de Serviço nº 006/2022 -
AUDI/CONSUP/IFPE, apresentamos os resultados do monitoramento da recomendação disposta no
Relatório de Auditoria nº 009/2021 - AUDI/CONSUP/IFPE, que trata da catalogação e indexação dos
Macroprocessos com as Polí cas Ins tucionais Permanentes do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Pernambuco (IFPE).

 
2. RECOMENDAÇÕES MONITORADAS

 
Para promover o monitoramento da recomendação a nente à constatação apontada no mencionado
relatório de auditoria, adotou-se como referência a Orientação SFC nº 2/2015/DC/SFC/CGU-PR, de 25 de



maio de 2015, e a própria formatação do sistema e-Aud
[2]

.
 
Com base nos instrumentos norteadores, apresentamos a síntese da recomendação monitorada, conforme
tabela abaixo:

 
Tabela 1 - Síntese da recomendação monitorada

Recomendação Providência Tipo de posicionamento

Recomendação 001 (PRODIN): garantir a inclusão de ações
direcionadas à elaboração e atualização das Políticas

Institucionais Permanentes nos planos de ação do IFPE para
atendimento à Resolução CGRC nº 19/2019..

Recomendação
Parcialmente

implementada
Reiteração

Fonte: Relatório de Auditoria nº 009/2021 - AUDI/CONSUP/IFPE.

 
Fato

A recomendação monitorada resultou da fragilidade iden ficada pela auditoria interna, (Relatório de
Auditoria nº 009/2021 - AUDI/CONSUP/IFPE) que constatou a baixa aderência da gestão do IFPE à
Resolução nº 19/2019, do Comitê de Governança, Riscos e Controles do IFPE (CGRC). O obje vo da
auditoria consiste no acompanhamento da catalogação e indexação dos Macroprocessos com as Polí cas
Institucionais Permanentes do IFPE.

 
Convém informar que a Cadeia de Valor Público do IFPE, aprovada através da Resolução nº 06/2019 do
CGRC, definiu os principais macroprocessos do IFPE, além de apresentar à sociedade sua missão, visão e
valores. Sua estrutura é composta por 13 (treze) macroprocessos, sendo 04 (quatro) gerenciais, 03 (três)
finalísticos e 06 (seis) de apoio.

 
Em que pese a existência de 13 (treze) macroprocessos, definidos na Cadeia de Valor Público do IFPE, a
análise do Relatório de Auditoria nº 009/2021 AUDI/CONSUP/IFPE demonstrou que apenas 03 (três)
Polí cas Permanentes foram elaboradas e dessas, apenas 1 (uma) encontrava-se atualizada, demonstrando
a baixa aderência à Resolução nº 19/2019 do CGRC.

 
Buscando dar prosseguimento ao monitoramento e acompanhamento das ações da gestão sobre o tema, a
Auditoria Interna em 04/04/2022, encaminhou a Solicitação de Auditoria nº 006-01/2022, por meio da qual
solicitou à Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Ins tucional (PRODIN) informações atualizadas
sobre a elaboração e atualização das Polí cas Ins tucionais Permanentes do IFPE (as informações foram
consignadas através do Processo SEI nº 23294.008306/2022-27).

Em resposta à Solicitação de Auditoria, a PRODIN informou que o planejamento estratégico do IFPE prevê
para o ano de 2022 a aprovação de 30% das Políticas previstas ao IFPE, conforme tabela abaixo:

Tabela 2 - Informações do planejamento estratégico do IFPE.

 Perspectiva: Processos Internos

Macroprocesso: Gestão executiva, política organizacional e estratégica

Objetivo Estratégico (OE-PI 06): Fortalecer a governança institucional.



Descrição do Objetivo Estratégico: Incrementar medidas de melhorias organizacionais baseadas em desenvolvimento
das políticas, regimentos e melhores práticas de governança pública.

 

Indicador 01 Fórmula Anos 2022 2023 2024 2025 2026 Fonte

Aprovação das
políticas dos

Macroprocessos

(Quantidade total de
políticas

aprovadas/quantidade
total de políticas
necessárias)*100

Meta
anual

30% 60% 100% - - PRODIN

Este indicador apresenta o resultado percentual referente à
implementação das políticas das diversas áreas do IFPE.

Polaridade:
quanto maior

melhor

Área Resp. GESTEXE

Fonte: Resposta da PRODIN (Doc SEI nº 014737).
 
Em complemento, a PRODIN informou que a gestão do IFPE, ainda no ano de 2021, definiu as seguintes
políticas como prioritárias para elaboração no exercício de 2022:

1) Políticas de Governança;
2) Política de Integridade; e
3) Política de Ensino.

 
Buscando auxiliar os gestores do IFPE, o Gabinete da Reitoria elaborou e publicou a Portaria IFPE nº 355, de
25 de abril de 2022, que aprovou o Manual para elaboração de polí cas no âmbito de atuação dos
macroprocessos do IFPE (vide documento SEI nº 0139646).
 
Ainda sobre o tema, verificou-se que as ações foram cadastradas nos planos de ação dos respec vos
Macroprocessos, conforme documentos do SEI 0114741, 0114749 e 0114752.
 
Por fim, embora o IFPE ainda não tenha ins tuído novas polí cas, cabe destacar a publicação da Portaria
IFPE nº 355/2022 e a inserção de ações relacionadas à elaboração de polí cas no âmbito dos
macroprocessos do IFPE, representando um razoável avanço na formulação das Polí cas Ins tucionais do
IFPE.

 
3. CONCLUSÃO

 
As polí cas ins tucionais estão relacionadas às diretrizes e princípios que norteiam a gestão administra va,
guiando a atuação e a tomada de decisão, minimizando os efeitos da descon nuidade administra va,
estabelecendo a base para a governança.

 
Diante do todo o exposto, considerando que a gestão ainda não adotou medidas para o atendimento pleno
da recomendação disposta no Relatório de Auditoria nº 009/2021 - AUDI/CONSUP/IFPE , reitere -se o
monitoramento da referida recomendação em face do seu não atendimento.
 
Nota Técnica elaborada pelo auditor Fábio da Silva Pessôa de Moura, SIAPE nº 2178314 e revisada pelo
auditor Aércio José Pereira, SIAPE nº 1357014.



 
Encaminhe-se ao Reitor do IFPE, na condição de Presidente do Conselho Superior.

 
 

Recife-PE, 24 de maio de 2022.
 

 
 
 

David Lima Vilela
Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFPE

SIAPE 1867177
 

 

[1]
 h ps://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/lai/auditoria/ciset/manuais-norma vos-e-

pop/manual_orient_tecnica_atividade_auditoria_interna_governamental.pdf
[2]

 O e-Aud é o sistema por meio do qual a CGU monitora a implementação das recomendações emi das às unidades por ela

auditadas. Além disso, as Unidades de Auditoria Interna Governamentais podem u lizar o sistema para registrar e monitorar

as recomendações emitidas internamente ou recebidas de outros órgãos (https://eaud.cgu.gov.br).

Documento assinado eletronicamente por David Lima Vilela, Auditor, em 24/05/2022, às 15:48,
conforme art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0164860 e o
código CRC FFFDF72D.

https://eaud.cgu.gov.br

