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1. INTRODUÇÃO

Conforme Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna

Governamental do Poder Executivo Federal, aprovado pela IN SFC nº 08, de 06 de

dezembro de 20171, 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

emitidas e também de aceitar formalmente o risco correspondente, caso decida não as

implementar. A propósito, para os casos de desatendimento persistente às
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https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/lai/auditoria/ciset/manuais-normativos-e-pop/manual_orien
t_tecnica_atividade_auditoria_interna_governamental.pdf



recomendações prioritárias/relevantes, o referido Manual imputa à Auditoria Interna o

dever de fazer o encaminhamento para providências às instâncias competentes,

conforme o caso.

Dito isto, em cumprimento ao item nº 4 do anexo II do Plano Anual de Atividades da

Auditoria Interna (PAINT) do exercício 2022, combinado com o descrito na Ordem de

Serviço nº 004/2022 - AUDI/CONSUP/IFPE, apresentamos o resultado do

monitoramento das recomendações da Nota de Auditoria nº 006/2021

AUDI/CONSUP/IFPE, que tratou da regularidade fiscal e tributária dos Campi do IFPE

com as prefeituras dos respectivos municípios.

O desenvolvimento dos trabalhos ocorreu de 15/03/2022 a 31/03/2022 por meio de

análise documental, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao

Serviço Público Federal.

2. RECOMENDAÇÕES MONITORADAS

Para promover o monitoramento das recomendações apontadas na mencionada Nota

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-Aud2.

As informações e os documentos analisados pela auditoria, quanto à regularidade fiscal

dos Campi do IFPE (Campi/Reitoria) junto às Prefeituras dos respectivos municípios,

estão consignados no Processo SEI nº  23294.006294/2022-31.

Com base nas informações obtidas, apresentamos a síntese das recomendações

monitoradas, conforme tabela abaixo:

Tabela 1 - Síntese das recomendações monitoradas

Recomendação Providência Tipo de posicionamento

Recomendação 001 (Campus
Abreu e Lima): promover a

regularidade fiscal e tributária
com a Prefeitura de Abreu e

Lima.

Recomendação Parcialmente
implementada

Reiteração

Recomendação 002 (Campus
Belo Jardim): promover a

regularidade fiscal e tributária
com a Prefeitura de Belo

Recomendação implementada Conclusão do monitoramento

2 O e-Aud é o sistema por meio do qual a CGU monitora a implementação das recomendações emitidas
às unidades por ela auditadas. Além disso, as Unidades de Auditoria Interna Governamentais podem
utilizar o sistema para registrar e monitorar as recomendações emitidas internamente ou recebidas de
outros órgãos (https://eaud.cgu.gov.br).

https://eaud.cgu.gov.br


Jardim.

Recomendação 003 (Campus
Caruaru): promover a

regularidade fiscal e tributária
com a Prefeitura de Caruaru.

Recomendação implementada Conclusão do monitoramento

Recomendação 004 (Campus
Garanhuns): promover a

regularidade fiscal e tributária
com a Prefeitura de Garanhuns.

Recomendação implementada Conclusão do monitoramento

Recomendação 005 (Campus
Ipojuca): promover a

regularidade fiscal e tributária
com a Prefeitura de Ipojuca.

Recomendação Parcialmente
implementada

Reiteração

Recomendação 006 (Campus
Olinda): promover a

regularidade fiscal e tributária
com a Prefeitura de Olinda.

Recomendação Parcialmente
implementada

Reiteração

Recomendação 007 (Campus
Paulista): promover a

regularidade fiscal e tributária
com a Prefeitura de Paulista.

Recomendação implementada Conclusão do monitoramento

Recomendação 008 (Campus
Recife): promover a

regularidade fiscal e tributária
com a Prefeitura de Recife

Recomendação implementada Conclusão do monitoramento

Recomendação 009 (Campus
Vitória de Santo Antão):

promover a regularidade fiscal
e tributária com a Prefeitura de

Vitória de Santo Antão.

Recomendação Parcialmente
implementada

Reiteração

Fonte: elaboração própria (2022).

Fato

A certidão negativa de tributos municipais é o documento oficial que confirma a

ausência de dívidas fiscais e tributárias ou mesmo pendências processuais em nome de

pessoa jurídica ou física ou ainda de um bem, ou seja, um atestado de situação regular

junto ao município.

Tributo é despesa vinculada e de prestação compulsória, não possuindo assim caráter

de voluntariedade ou facultatividade em relação ao seu cumprimento, causando, por

causa do não pagamento, prejuízo ao erário pela incidência de juros e multa.

Inicialmente, é importante esclarecer que em 07/06/2021, a Auditoria Interna tomou

conhecimento do Ofício Circular nº 43/2021/PROAD/IFPE, por meio do qual a

Pró-reitoria de Administração (PROAD) solicita a todas as unidades do IFPE, em síntese,



a apresentação de Certidão Negativa de Débitos junto a Prefeitura Municipal, no qual

cada Campus está localizado, ou o Extrato de Débitos.

Na ocasião, verificou-se que esse expediente foi encaminhado a partir de sugestão da

Procuradoria Federal junto ao IFPE, por meio da NOTA Nº 028/2021/PF-IFPE/PGF/AGU,

resultado da consulta do Campus Garanhuns sobre a legalidade da cobrança da “Taxa

de Limpeza Pública (TLP)” por parte do município de Garanhuns.

Considerando a relevância do tema, o risco de prejuízo ao erário e visando a efetiva

regularização de eventuais débitos do IFPE com as prefeituras municipais de localização

dos campi, bem como em apoio à Administração do IFPE, a Auditoria Interna julgou

conveniente conduzir um acompanhamento paralelo a fim de verificar o cumprimento

da demanda por ocasião da NOTA Nº 028/2021/PF-IFPE/PGF/AGU e do Ofício Circular

nº 43/2021/PROAD/IFPE, fato que culminou na elaboração da Nota de Auditoria nº

006/2021 AUDI/CONSUP/IFPE, de 12 de julho de 2021 .

Buscando dar prosseguimento ao monitoramento e acompanhamento das ações da

gestão sobre o tema, a Auditoria Interna em 18/03/2022, encaminhou a Solicitação de

Auditoria nº 004-01/2022, por meio da qual solicitou à PROAD a apresentação de

informações atualizadas sobre o cumprimento dos Campi em relação à apresentação

da Certidão Negativa de Débitos junto à Prefeitura Municipal de localização de cada

Campus.

Diante das informações e documentos dispostos no Processo SEI nº

23294.006294/2022-31, apresentamos a atual situação dos Campi e Reitoria, conforme

tabela a seguir:

Tabela 2 - Situação dos Campi e Reitoria

Nº
Unidade

(CAMPI e Reitoria)

SITUAÇÃO Informações disponibilizadas pela

PROAD (Doc SEI nº 0080800 e Doc SEI

0081861).REGULAR IRREGULAR

01 Afogados da Ingazeira X Vigente até 24/06/2022

02 Abreu e Lima X

O Campus informou que tem processo

de vistoria aberto junto à Prefeitura de

Abreu e Lima para regularização e

emissão da Certidão Negativa

03 Barreiros X Vigente até 14/042022

04 Belo Jardim X Vigente até 23/052022

05
Cabo de Santo
Agostinho

X Vigente até 16/05/2022

06 Caruaru X Vigente até 25/04/2022

07 Garanhuns X Vigente até 28/03/2022

08 Igarassu X Vigente até 07/04/2022

09 Ipojuca X

O Campus abriu processo junto à

Prefeitura de Ipojuca (nº

20210051900), com a solicitação de

regularização de algumas

irregularidades apontadas pelo referido

Órgão, por meio do Ofício nº



010/2022/DGCI/IFPE emitido e

encaminhado pela Direção Geral do

Campus Ipojuca.

A partir disso, a Prefeitura de Ipojuca se

posicionou com a admissão de

prescrição de alguns tributos e

cobrança de outras competências, que

estão sendo levantadas pelo Campus

para regularização e emissão de

Certidão Negativa.

Há de salientar que o Campus

submeteu o Processo SEI nº

23296.000603/2022-37 à análise da

PJUR.

10
Jaboatão dos

Guararapes
X

A prefeitura do Jaboatão dos

Guararapes exige a abertura de um

processo administrativo para retirada

de suas certidões. Juntamos a

documentação exigida e o processo foi

aberto, segue em anexo a

movimentação do processo.

11 Olinda X

O Campus está com processo junto à

Prefeitura de Olinda requerendo a

Inscrição Municipal, para então constar

como contribuinte e fazer o

acompanhamento da regularidade

fiscal e tributária junto ao Órgão.

12 Palmares X

O Campus justifica que está com

processo de regularização junto à

Prefeitura de Palmares, visto que, o

sistema adotado pelo Órgão não

processa automaticamente os

pagamentos recebidos e por isto,

precisarão encaminhar as Ordens

Bancárias geradas para que a SEFAZ do

município processe as informações,

com posterior emissão da certidão de

regularidade fiscal.

13 Paulista X Vigente até 09/04/2022

14 Pesqueira X Vigente até 08/04/2022

15 Recife X
Vigente até 08/04/2022 - Certidão

Positiva com Efeito Negativo

16 Reitoria X Vigente até 07/04/2022

17 Vitória de Santo Antão* x Vigente até 08/04/2022 - Certidão

Positiva com Efeito Negativo.

Fonte: https://sei.ifpe.edu.br. Processo SEI nº 23294.006294/2022-31 (Doc SEI nº 0080800 e Doc SEI

0081861). Data da verificação: 31/03/2022).

https://sei.ifpe.edu.br


3. CONCLUSÃO

Considerando que a gestão demonstrou a adoção de medidas para o atendimento das

recomendações dispostas na Nota de Auditoria no 006/2021 - AUDI/CONSUP/IFPE,

apresentamos a conclusão do monitoramento de 5 (cinco) recomendações e a

reiteração de 4 (quatro) recomendações, conforme demonstrado na Tabela 1 deste

relatório.

Convém a Pró-reitoria de Administração (PROAD) a promoção de monitoramento

contínuo acerca da regularidade fiscal e tributária das unidades do IFPE, observando os

prazos de vigência das certidões e a situação da unidade que dispõe de Certidão

Positiva com Efeito Negativo.

Por fim, a presente nota técnica foi elaborada pelo auditor Aércio José Pereira, SIAPE

nº 1357014 e revisada pelo auditor Fábio da Silva Pessôa, SIAPE nº 2178314.

Recife-PE, 10 de maio de 2022

David Lima Vilela

Titular da Unidade de Auditoria Interna Geral

SIAPE 1867177
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