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 1 – Introdução 

Em atendimento ao item nº 3 do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) do 

exercício 2022, à demanda prevista na Ordem de Serviço nº 002/2022 da Auditoria-Geral e 

consoante o estabelecido na Instrução Normativa – Secretaria Federal de Controle (IN/SFC) 

nº 03, de 09/06/2017, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre o 

Macroprocesso “Gestão Executiva, Política, Organizacional e Estratégica”, no âmbito do 

Processo de Trabalho “Prestação de Contas – Convênio (Fundações de Apoio)”. 

 

Inicialmente, é necessário esclarecer que o Tribunal de Contas da União (TCU) realizou, no 

exercício de 2016, auditoria com o objetivo de avaliar o cumprimento das normas sobre 

transparência na gestão de recursos públicos no âmbito do relacionamento entre as 

fundações de apoio e as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), incluindo as 

Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (IF’s). 

 

A fiscalização conduzida pelo TCU identificou deficiências no que diz respeito à transparência 

na gestão de recursos públicos, resultando na publicação do Acórdão nº 1178/2018 – TCU 

Plenário, proferido pela Ministra Ana Arraes, na Sessão de 23/05/2018. 

 

Oportuno frisar que as fundações de apoio só podem celebrar convênios e contratos com as 

IFES e Institutos Federais (IF’s), com respaldo na Lei 8.958/94 (art. 1º), na hipótese de terem 

sido instituídas com a finalidade de apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão, 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação dessas 

entidades. Portanto, é requisito fundamental que exista um projeto de interesse das 

Instituições Federais de Ensino. 

 

Além disso, as fundações que apoiam as Universidades Federais, as Instituições da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e as Instituições Científicas e 

Tecnológicas estão sujeitas ao prévio credenciamento por ato conjunto dos Ministérios da 

Educação (MEC) e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), nos termos do 

art. 2º, III, da Lei nº 8.958/1994. 
 

 2- Escopo dos Trabalhos de Auditoria 

A ação de auditoria teve como objetivo verificar se o Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia de Pernambuco (IFPE) observou os requisitos relativos à transparência nos 

relacionamentos com fundações de apoio, conforme determinações do Tribunal de Contas 

da União (TCU), contidas nos itens 9.3 e 9.4 e 9.5 do Acórdão nº 1178/2018 TCU Plenário.  

 

● As ações previstas no item 9.5 do Acórdão nº 1178/2018 TCU – Plenário é de 

responsabilidade da Auditoria Interna, relativas à inclusão no PAINT, por pelo menos quatro 

exercícios, de ações de auditoria para verificar o cumprimento dos requisitos elencados nos 

itens 9.3 e 9.4 do Acórdão nº 1178/2018 TCU - Plenário, quanto à transparência nos 

relacionamentos da Instituição com as fundações de apoio. 
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● As ações previstas no item 9.3 do Acórdão nº 1178/2018 TCU – Plenário é de 

responsabilidade da Instituição em disponibilizar informações atualizadas, de forma a 

permitir pesquisa, com uso de diversos filtros, emissão e gravação de relatórios, no que diz 

respeito a seus relacionamentos com as fundações de apoio, em observância à legislação 

relativa à transparência na Administração Pública. 

 

● As ações previstas no item 9.4 do Acórdão nº 1178/2018 TCU – Plenário são de 

responsabilidade das fundações de apoio em disponibilizar informações atualizadas, de forma 

a permitir pesquisa, com uso de diversos filtros, emissão e gravação de relatórios, 

relativamente aos projetos executados, agentes que deles participem, convênios, contratos 

e demais ajustes, relativos ao relacionamento com a Instituição, em observância à legislação 

relativa à transparência na Administração Pública. 

 

O desenvolvimento dos trabalhos ocorreu de 02/01/2022 a 31/03/2022 por meio de análise 

documental, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público 

Federal. 

 

Ressaltamos que esta ação de auditoria não avaliou a legalidade dos contratos de convênios 

entre o IFPE a as Fundações de Apoio, se restringiu, exclusivamente, a análise da 

transparência dos atos administrativos relacionados ao desenvolvimento de projetos de 

pesquisa com Fundações de Apoio no exercício 2022, conforme critérios estabelecidos nos 

itens 9.3 e 9.4 do Acórdão nº 1178/2018 - TCU - Plenário. 

Até a conclusão deste trabalho, observou-se que o IFPE possui 11 (onze) projetos em 

desenvolvimento com suas fundações (informações coletadas através do Processo Eletrônico 

nº 23294.004342/2022-64): 

1. Total de 6 (seis) projetos com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 

Universidade Federal de Pernambuco (FADE-UFPE): 

Tabela 1 - Projetos com a FADE:  

Projeto Valor do projeto 

Curso de Formação de Gestores Escolares - Princípios e Práticas para 

uma Gestão Democrática 

R$ 171.150,00 

Programa de Residência Profissional Agrícola - Capacitação Técnica 

para Fortalecimento da Agricultura no Nordeste do Brasil 

R$ 168.000,00 

Promover o programa Residência Profissional Agrícola do MAPA R$ 144.471,16 

Projeto: Detecção, Diagnóstico e Prognóstico de Falhas durante a 

Operação de Aerogeradores 

R$ 923.901,00 

Processamento de Linguagem Natural utilizando Redes Neurais 

Artificial 

R$ 43.848,00 
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"Desenvolver um protótipo de estação de monitoramento de 

qualidade da água de baixo custo usando plataforma Arduino/ESP" 

R$ 38.400,00 

Fonte: Processo SEI nº 23294.004342/2022-64 

2. Total de 5 (cinco) projetos com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência 

e Tecnologia (FACTO):  

Tabela 2 - Projetos com a FACTO:  

Projeto Valor do projeto 

Programação Aplicada nas Escolas Públicas Estaduais e Municipais 

de Jaboatão dos Guararapes e Região 

R$ 90.000,00 

Agrotech PLAY! R$ 90.000,00 

Oficinas Ingrediente X - Programando com Scratch R$ 90.000,00 

Sigabem App R$ 25.000,00 

Prototipação de um Hardware Modular de Baixo Custo para uma 

Estação de Monitoramento Remoto 

R$ 25.000,00 

Fonte: Processo SEI nº 23294.004342/2022-64 

Nenhuma limitação foi imposta à realização dos exames de Auditoria. 

Isso posto, apresentamos a seguir a metodologia dos trabalhos e os resultados dos exames. 

 3 – Metodologia  

Para o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria, foi adotado como referência o Acórdão 

TCU nº 1178/2018- Plenário, itens 9.3 e 9.4 e a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - 

Lei de Acesso à Informação (LAI). 

Foram emitidas solicitações de Auditoria (SA nº 002-01-2022 e SA nº 002-02/2022) que 

buscaram complementar e/ou atualizar as informações obtidas durante os testes de 

observação nos sítios do Instituto Federal de Pernambuco IFPE (https://www.ifpe.edu.br/), 

bem como, nos sítios da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia – 

FACTO (https://facto.org.br/) e da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE-FADE 

(https://fade.org.br/).  

Cabe destacar que foram solicitadas informações sobre a existência de um (a) servidor (a) 

responsável pelo acompanhamento e atualização tempestiva das ações relacionadas à 

transparência da relação do IFPE com as Fundações de Apoio conveniadas. 

4 – Resultados dos exames 
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4.1 – Informação: Baixo nível de atendimento dos requisitos relativos à transparência do IFPE 

nos relacionamentos com fundações de apoio, conforme determinações do Tribunal de 

Contas da União (TCU), contidas nos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão nº 1178/2018 TCU Plenário. 

 Fato:  
  
 Realizados os procedimentos descritos na metodologia, apresentamos a seguir os resultados 

das análises relativas à transparência, considerando o item 9.3 do Acórdão nº 1178/2018 TCU 

Plenário. 
●  

Tabela 3 - Determinações do Acórdão nº 1178/2018 - TCU - Plenário para o IFPE. 

9.3. determinar ao Ministério da Educação que oriente as IFES e IF a observarem a legislação relativa à 

transparência na Administração Pública no que diz respeito a seus relacionamentos com fundações de apoio, com 

explicitação a essas instituições federais da necessidade de adotar as seguintes medidas: 

Determinação 

Exercício 

2022 
Análise da Auditoria 

Interna 
O IFPE 

atendeu? 

Sim Não 

9.3.1. implantar registro centralizado de projetos de ampla publicidade, 

assim entendido como um único sistema informatizado, de acesso 

público na internet, que permita acompanhamento concomitante da 

tramitação interna e da execução físico-financeira de cada projeto e 

que contemple todos os projetos, independentemente da finalidade, 

geridos por quaisquer fundações que apoiem a IFES ou IF, com 

divulgação de informações sobre os projetos. 

     x 

Em consulta ao sítio do 

IFPE 

(https://portal.ifpe.edu

.br/o-ifpe/pesquisa-

pos-graduacao-e-

inovacao/projetos-p-d-

1/projetos-p-d); 

(https://www.ifpe.edu.

br/o-ifpe/pesquisa-

pos-graduacao-e-

inovacao/grupos-de-

pesquisa) e 

(https://www.ifpe.edu.

br/o-

ifpe/extensao/program

aseprojetos), nos dias 

09 e 10 de março, 

verificou-se que 

embora a gestão tenha 

disponibilizado um 

“painel” com 

informações  para 

acompanhamento dos 

projetos em execução 

no Sítio do Instituto, o 

mesmo não  permite o  

acompanhamento 

concomitante da 

tramitação interna e da 

execução físico-

9.3.2. adotar, na divulgação das informações, em especial daquelas 

referentes ao registro centralizado de projetos e aos agentes que deles 

participem, os seguintes parâmetros: 

  

9.3.2.1. disponibilização na forma de relação, lista ou planilha que 

contemplem todos os projetos/agentes, de todas as fundações, para 

atender aos princípios da completude, da interoperabilidade e da 

granularidade; 

 x 

9.3.2.2. possibilidade de filtrar, inclusive mediante pesquisa textual, de 

ordenar e de totalizar a relação de projetos e agentes por parâmetros; 
x  

9.3.2.3. possibilidade de gravação de relatórios a partir de lista ou 

relação, em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não 

proprietários, de modo a facilitar a análise das informações; 

 x 

9.3.2.4. atualização tempestiva das informações disponíveis em seus 

sítios eletrônicos na internet. 
 x 

9.3.3. divulgar em seus sítios eletrônicos na internet no que diz respeito 

a seus relacionamentos com fundações de apoio: 
  

9.3.3.1. informações institucionais e organizacionais que explicitem 

regras e condições do relacionamento com suas fundações de apoio; 
x  

9.3.3.2. seleções para concessão de bolsas, abrangidos seus resultados 

e valores, de forma a atender ao princípio da publicidade; 
 x 

https://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/pesquisa-pos-graduacao-e-inovacao/projetos-p-d-1/projetos-p-d
https://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/pesquisa-pos-graduacao-e-inovacao/projetos-p-d-1/projetos-p-d
https://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/pesquisa-pos-graduacao-e-inovacao/projetos-p-d-1/projetos-p-d
https://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/pesquisa-pos-graduacao-e-inovacao/projetos-p-d-1/projetos-p-d
https://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/pesquisa-pos-graduacao-e-inovacao/projetos-p-d-1/projetos-p-d
https://www.ifpe.edu.br/o-ifpe/pesquisa-pos-graduacao-e-inovacao/grupos-de-pesquisa
https://www.ifpe.edu.br/o-ifpe/pesquisa-pos-graduacao-e-inovacao/grupos-de-pesquisa
https://www.ifpe.edu.br/o-ifpe/pesquisa-pos-graduacao-e-inovacao/grupos-de-pesquisa
https://www.ifpe.edu.br/o-ifpe/pesquisa-pos-graduacao-e-inovacao/grupos-de-pesquisa
https://www.ifpe.edu.br/o-ifpe/pesquisa-pos-graduacao-e-inovacao/grupos-de-pesquisa
https://www.ifpe.edu.br/o-ifpe/extensao/programaseprojetos
https://www.ifpe.edu.br/o-ifpe/extensao/programaseprojetos
https://www.ifpe.edu.br/o-ifpe/extensao/programaseprojetos
https://www.ifpe.edu.br/o-ifpe/extensao/programaseprojetos
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9.3.3.3. informações sobre agentes participantes dos projetos 

executados pela fundação de apoio; 
 x 

financeira de cada 

projeto. 

 

O “painel” não lista e 

contempla todos os 

projetos/agentes, não 

são discriminadas as 

fundações conveniadas 

na execução do 

projeto. 

 

Necessidade de 

atualização das 

instituições e projetos 

conveniados no sítio do 

IFPE. Verificou-se que o 

IFPE não atualizou as 

informações do 

exercício corrente (ano 

de 2022) e que consta 

apenas a FACTO, 

faltando informações 

dos projetos da FADE-

UFPE. 

 

Cabe destacar a 

ausência de relatórios 

das fiscalizações 

realizadas em suas 

fundações de apoio. 

 

Por fim, foi constatado 

que o ACORDO DE 

PARCERIA Nº 17/20 

FADE/UFPE/IFPE/RIO 

AMAZONAS. 

(https://portal.ifpe.edu

.br/o-ifpe/pesquisa-

pos-graduacao-e-

inovacao/projetos-p-d-

1/projetos-p-d), em 

10/03/2022, não  

disponibiliza a Portaria 

que autoriza o 

convênio com a FADE. 

9.3.3.4. metas propostas e indicadores de resultado e de impacto que 

permitam avaliar a gestão do conjunto de projetos, e não de cada um 

individualmente; 

 x 

9.3.3.5. relatórios de avaliações de desempenho exigidas para instrução 

do pedido de renovação de registro e credenciamento, baseadas em 

indicadores e parâmetros objetivos, com demonstração dos ganhos de 

eficiência obtidos na gestão de projetos realizados com a colaboração da 

fundação de apoio; 

 x 

9.3.3.6. relatórios das fiscalizações realizadas em suas fundações de 

apoio. 
 x 

Fonte: Elaborado pela Auditoria Interna. 

Conforme demonstrado na “Tabela 1”, após aplicados os procedimentos de auditoria, foi 

possível concluir que a gestão não observa a legislação relativa à transparência na 

Administração Pública no que diz respeito a seus relacionamentos com fundações de apoio. 
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Sobre a análise da aplicabilidade dos itens propostos pelo TCU, verificou-se que 9 itens foram 

considerados “não atendidos” (82%) e que apenas 2 itens foram considerados “atendidos” 

(18%).  

Dando continuidade às análises, apresentamos duas tabelas contendo os apontamentos que 

foram identificados para o item 9.4 do Acórdão nº 1178/2018 - TCU - Plenário. 

 

Tabela 4 - Determinações do Acórdão nº 1178/2018 - TCU - Plenário para o FACTO. 

●  

9.4. determinar ao Ministério da Educação que oriente as IFES e IF a instruírem as fundações de apoio com as 

quais tenham relacionamento estabelecido a observarem os requisitos relativos à transparência, aos quais se 

submetem aquelas entidades por dever de observar o princípio da publicidade e por expressa disposição de lei, 

atendidas as seguintes exigências, relacionadas à divulgação de informações em seus sítios eletrônicos na 

internet: 

Determinação 

Exercício  

2022 
Análise da Auditoria 

Interna 
A FACTO 

atendeu? 

Sim Não 

9.4.1. obrigação de ofertar os seguintes recursos:  
 

Em consulta ao sítio da 

FACTO 

(https://facto.org.br/), no 

período de 14/03 a 16/03, 

verificou-se que a 

Fundação de apoio não 

consegue atender a 

essência exigida no item 

9.4 do Acórdão TCU nº 

1178/2018, embora exista 

acessibilidade à 

informação, as mesmas 

não são disponibilizadas de 

forma facilitada para os 

diversos usuários, bem 

como a completude e 

totalidade das 

informações. 

 

A filtragem e 

disponibilidade e listagem 

dos dados não ocorre de 

forma completa. 

 

Nem todos os dados e 

informações podem ser 

gravados por meio de um 

comando específico. 

 

9.4.1.1. seção de respostas a perguntas mais frequentes da 

sociedade;  
x  

9.4.1.2. acessibilidade a todos os interessados e facilidade de uso, 

independentemente de exigência de senha, cadastramento 

prévio ou requerimento; 

 x 

9.4.1.3. gravação de relatórios, em diversos formatos eletrônicos, 

inclusive abertos e não proprietários; 
 x 

9.4.1.4. ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita acesso 

a informação de forma objetiva, transparente, clara e em 

linguagem de fácil compreensão;  

 x 

9.4.1.5. adoção de medidas para garantir acessibilidade de 

conteúdo a pessoas com deficiência. 
x  

9.4.2. em especial quanto à divulgação de projetos executados, 

agentes que deles participem, convênios, contratos e demais 

ajustes celebrados, registros das despesas e das seleções públicas 

e contratações diretas, adoção dos seguintes parâmetros:  

 

9.4.2.1. disponibilização dessas informações na forma de 

relações, listas ou planilhas que contemplem a totalidade dos 

projetos, agentes, ajustes, despesas e seleções públicas, 

atendendo aos princípios da completude, da granularidade e da 

interoperabilidade;  

 x 

9.4.2.2. possibilidade de filtrar, inclusive mediante pesquisa 

textual, de ordenar e de totalizar as relações por parâmetros;  
 x 

https://facto.org.br/
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9.4.2.3. possibilidade de gravação de relatórios a partir de lista 

ou relação, em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e 

não proprietários, de modo a facilitar a análise das informações; 

 x 

Também não foram 

localizadas no site da 

FACTO as informações 

sobre os registros das 

despesas realizadas com 

recursos públicos e outras 

receitas auferidas de 

recursos humanos e 

materiais conforme o 

Acórdão nº 2.731/2008-

Plenário. 

 

A publicação das metas e 

indicadores de resultado 

não se encontram 

atualizadas e nem de fácil 

acesso. 

 

Os relatórios anuais não 

estão atualizados. 

 

Não foram localizados 

relatórios de desempenho, 

baseados em indicadores e 

parâmetros objetivos, com 

demonstração de ganhos 

de eficiência. 

 

Não estão localizados em 

local específico e de fácil 

acesso os registros 

contábeis segregados e o 

detalhamento de ingresso 

de recursos e do uso de 

bens intangíveis. 

 

Não foram localizados, em 

local específico e de fácil 

acesso os relatórios de 

fiscalizações, auditorias, 

inspeções e avaliações de 

desempenho. 

 

Não foi localizada uma   

sistemática de 

classificação da 

informação quanto ao grau 

de confidencialidade e aos 

prazos de sigilo. 

9.4.2.4. atualização tempestiva das informações disponíveis em 

seus sítios eletrônicos na internet. 
 x 

9.4.3.  divulgação de todos os projetos de todas as instituições 

apoiadas, de forma a permitir acompanhamento concomitante 

da execução físico-financeira de cada um. 

 x 

9.4.4. disponibilização dos registros das despesas realizadas com 

recursos públicos, abrangidos não apenas os recursos financeiros 

aplicados nos projetos executados, mas também toda e qualquer 

receita auferida com utilização de recursos humanos e materiais 

da IFES/IF (Acórdão 2.731/2008-Plenário). 

 x 

9.4.5. divulgação de informações sobre agentes participantes 

de projetos executados pela fundação de apoio, atendidos os 

seguintes requisitos: identificação do agente, especificação por 

projeto e detalhamento de pagamentos recebidos. 

 x 

9.4.6. publicação das principais informações sobre seleções 

públicas e contratações diretas para aquisição de bens e 

contratação de obras e serviços, com dados sobre o certame e o 

contrato. 

 x 

9.4.7. acesso à íntegra dos processos de seleção pública e 

contratação direta para aquisição de bens e a contratação de 

obras e serviços, bem como aos respectivos contratos e aditivos. 

 x 

9.4.8.  acesso à íntegra das prestações de contas dos 

instrumentos contratuais firmados com respaldo na Lei 

8.958/1994. 

 x 

9.4.9.  divulgação de informações institucionais e 

organizacionais que explicitem regras e condições de seu 

relacionamento com as instituições apoiadas. 

x  

9.4.10. publicação de metas propostas e indicadores de resultado 

e de impacto que permitam avaliar a gestão do conjunto de 

projetos, e não de cada um individualmente. 

 x 

9.4.11. divulgação dos relatórios de gestão anuais. x  

9.4.12. divulgação de relatórios das avaliações de desempenho, 

exigidas para instrução do pedido de renovação de registro e 

credenciamento, baseadas em indicadores e parâmetros 

objetivos, com demonstração de ganhos de eficiência obtidos na 

gestão de projetos realizados com a colaboração da fundação de 

apoio. 

 x 

9.4.13. acesso à íntegra das demonstrações contábeis.  x 

9.4.14. adoção dos seguintes critérios em seus registros 

contábeis: 
 

9.4.14.1. registros contábeis segregados, de forma que se 

permita a apuração de informações para prestação de contas 

exigidas por entidades governamentais, aportadores, 

 x 
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reguladores e usuários em geral; 

9.4.14.2. ingressos de recursos públicos, inclusive daqueles 

obtidos de entes privados cuja aplicação envolva utilização de 

recursos humanos, materiais e intangíveis das IFES e IF, e 

respectivas despesas, que devem ser registrados em contas 

próprias, inclusive as patrimoniais, segregadas das demais contas 

da entidade; 

 x 

9.4.14.3. uso de recursos humanos, bens e serviços próprios da 

instituição apoiada, bem como de seu patrimônio intangível, que 

devem ser considerados como recursos públicos na 

contabilização da contribuição de cada uma das partes na 

execução do contrato ou convênio, para fins de registro e 

ressarcimento. 

 x 

9.4.15. publicação dos relatórios de fiscalizações, auditorias, 

inspeções e avaliações de desempenho a que se tenha submetido 

e das avaliações de desempenho a que se submetam; 

 x 

9.4.16. criação de sistemática de classificação da informação 

quanto ao grau de confidencialidade e aos prazos de sigilo; 
 x 

9.4.17. designação de responsável por assegurar o cumprimento 

das normas relativas ao acesso à informação. 
 x 

Fonte: Elaborado pela Auditoria Interna. 

Tabela 5 - Determinações do Acórdão nº 1178/2018 - TCU - Plenário para a FADE. 

9.4. determinar ao Ministério da Educação que oriente as IFES e IF a instruírem as fundações de apoio com as 

quais tenham relacionamento estabelecido a observarem os requisitos relativos à transparência, aos quais se 

submetem aquelas entidades por dever de observar o princípio da publicidade e por expressa disposição de lei, 

atendidas as seguintes exigências, relacionadas à divulgação de informações em seus sítios eletrônicos na 

internet: 

Determinação 

Exercício 

2022 
Análise da Auditoria 

Interna 
A FADE 

atendeu? 

Sim Não 

9.4.1. obrigação de ofertar os seguintes recursos:  
 Em consulta ao sítio da 

FADE 

(https://fade.org.br/), 

no período de 21/03 a 

22/03, verificou-se que 

a área de projetos 

ainda não está 

acessível. 

 

Embora exista a aba 

"Relatórios", não existe 

acesso e nem tão 

pouco relatórios 

disponibilizados para 

acesso público. 

9.4.1.1. seção de respostas a perguntas mais frequentes da sociedade;  x  

9.4.1.2. acessibilidade a todos os interessados e facilidade de uso, 

independentemente de exigência de senha, cadastramento prévio ou 

requerimento; 

 x 

9.4.1.3. gravação de relatórios, em diversos formatos eletrônicos, 

inclusive abertos e não proprietários; 
 x 

9.4.1.4. ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita acesso a 

informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de 

fácil compreensão;  

 x 

9.4.1.5. adoção de medidas para garantir acessibilidade de conteúdo a 

pessoas com deficiência. 
 x 
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9.4.2. em especial quanto à divulgação de projetos executados, agentes 

que deles participem, convênios, contratos e demais ajustes celebrados, 

registros das despesas e das seleções públicas e contratações diretas, 

adoção dos seguintes parâmetros:  

  

Não foram localizadas 

as publicações das 

principais informações 

sobre seleções públicas 

e contratações diretas 

para aquisição de bens 

e contratação de obras 

e serviços, com dados 

sobre o certame e o 

contrato. 

 

Não foram 

disponibilizados no site 

os registros das 

despesas realizadas 

com recursos públicos. 

 

Não foram localizadas 

no site da FADE-UFPE a 

adoção de medidas 

para garantir 

acessibilidade de 

conteúdo a pessoas 

com deficiência. 

 

Foram diagnosticadas 

diversas fragilidade no 

tocante a não 

disponibilização,  

divulgação, acesso, 

publicação de 

registros, informações, 

processos de seleção; 

 

Não foram localizadas 

as metas e indicadores 

de resultados. 

Verificou-se que o 

relatório anual mais 

recente, constante no 

sítio, é datado de 2017. 

 

O acesso às 

demonstrações 

contábeis não ocorre 

de fácil acesso e não 

tem completude.  

 

Não foi localizada uma 

sistemática de 

classificação da 

informação quanto ao 

grau de 

9.4.2.1. disponibilização dessas informações na forma de relações, listas 

ou planilhas que contemplem a totalidade dos projetos, agentes, 

ajustes, despesas e seleções públicas, atendendo aos princípios da 

completude, da granularidade e da interoperabilidade;  

 x 

9.4.2.2. possibilidade de filtrar, inclusive mediante pesquisa textual, de 

ordenar e de totalizar as relações por parâmetros;  
 x 

9.4.2.3. possibilidade de gravação de relatórios a partir de lista ou 

relação, em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não 

proprietários, de modo a facilitar a análise das informações; 

 x 

9.4.2.4. atualização tempestiva das informações disponíveis em seus 

sítios eletrônicos na internet. 
 x 

9.4.3.  divulgação de todos os projetos de todas as instituições 

apoiadas, de forma a permitir acompanhamento concomitante da 

execução físico-financeira de cada um. 

 x 

9.4.4. disponibilização dos registros das despesas realizadas com 

recursos públicos, abrangidos não apenas os recursos financeiros 

aplicados nos projetos executados, mas também toda e qualquer 

receita auferida com utilização de recursos humanos e materiais da 

IFES/IF (Acórdão 2.731/2008-Plenário). 

 x 

9.4.5. divulgação de informações sobre agentes participantes de 

projetos executados pela fundação de apoio, atendidos os seguintes 

requisitos: identificação do agente, especificação por projeto e 

detalhamento de pagamentos recebidos. 

 x 

9.4.6. publicação das principais informações sobre seleções públicas e 

contratações diretas para aquisição de bens e contratação de obras e 

serviços, com dados sobre o certame e o contrato. 

 x 

9.4.7. acesso à íntegra dos processos de seleção pública e contratação 

direta para aquisição de bens e a contratação de obras e serviços, bem 

como aos respectivos contratos e aditivos. 

 x 

9.4.8.  acesso à íntegra das prestações de contas dos instrumentos 

contratuais firmados com respaldo na Lei 8.958/1994. 
 x 

9.4.9.  divulgação de informações institucionais e organizacionais 

que explicitem regras e condições de seu relacionamento com as 

instituições apoiadas. 

 x 

9.4.10. publicação de metas propostas e indicadores de resultado e de 

impacto que permitam avaliar a gestão do conjunto de projetos, e não 

de cada um individualmente. 

 x 

9.4.11. divulgação dos relatórios de gestão anuais.  x 

9.4.12. divulgação de relatórios das avaliações de desempenho, exigidas 

para instrução do pedido de renovação de registro e credenciamento, 

baseadas em indicadores e parâmetros objetivos, com demonstração 

 x 
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de ganhos de eficiência obtidos na gestão de projetos realizados com a 

colaboração da fundação de apoio. 

confidencialidade e aos 

prazos de sigilo. 

9.4.13. acesso à íntegra das demonstrações contábeis.  x 

9.4.14. adoção dos seguintes critérios em seus registros contábeis:  

9.4.14.1. registros contábeis segregados, de forma que se permita a 

apuração de informações para prestação de contas exigidas por 

entidades governamentais, aportadores, reguladores e usuários em 

geral; 

 x 

9.4.14.2. ingressos de recursos públicos, inclusive daqueles obtidos de 

entes privados cuja aplicação envolva utilização de recursos humanos, 

materiais e intangíveis das IFES e IF, e respectivas despesas, que devem 

ser registrados em contas próprias, inclusive as patrimoniais, 

segregadas das demais contas da entidade; 

 x 

9.4.14.3. uso de recursos humanos, bens e serviços próprios da 

instituição apoiada, bem como de seu patrimônio intangível, que devem 

ser considerados como recursos públicos na contabilização da 

contribuição de cada uma das partes na execução do contrato ou 

convênio, para fins de registro e ressarcimento. 

 x 

9.4.15. publicação dos relatórios de fiscalizações, auditorias, inspeções 

e avaliações de desempenho a que se tenha submetido e das avaliações 

de desempenho a que se submetam; 

 x 

9.4.16. criação de sistemática de classificação da informação quanto ao 

grau de confidencialidade e aos prazos de sigilo; 
 x 

9.4.17. designação de responsável por assegurar o cumprimento das 

normas relativas ao acesso à informação. 
 x 

Fonte: Elaborado pela Auditoria Interna. 

Conforme demonstrado nas tabelas 4 e 5, após aplicados às verificações de conformidade, 

constatou-se que a Fundação de apoio ao desenvolvimento da ciência e Tecnologia - FACTO 

e a Fundação de apoio ao desenvolvimento da universidade federal de Pernambuco - FADE 

não observaram a legislação relativa à transparência na Administração Pública. 

Sobre a análise da aplicabilidade dos itens propostos, verificou-se que a FACTO possui 22 itens 

(85,2%) “não atendidos” e apenas 4 itens “atendidos” (14,8%).  

A FADE ainda se encontra em uma situação mais delicada, onde tem apenas 1 item 

considerado “atendido” (3,7%) e 25 itens “não atendidos” (96,3%), este fato se agrava 

também pela ausência de acessibilidade no sítio e carência na funcionalidade para a obtenção 

de informação. 

 4.2 – Constatação: Ausência de servidor responsável em instruir a gestão do IFPE e as 

fundações de apoio a observarem os requisitos relativos à transparência e ao princípio da 

publicidade, conforme itens 9.3 e 9.4 do Acórdão nº 1178/2018 TCU Plenário. 

 

Fato: 
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No exercício de 2021, a equipe de auditoria emitiu o Relatório de Auditoria nº 007/2021 

AUDI/CONSUP/IFPE, que também tratou do tema objeto do presente relatório (itens 9.3 e 9.4 

do Acórdão nº 1178/2018 TCU Plenário). 

Importa mencionar que o resultado e o detalhamento dos trabalhos de auditoria interna 

estão disponíveis no site: 

https://www.ifpe.edu.br/acesso_a_informacao/auditorias/relatorios-anual-de-atividades-

de-auditoria-interna.  

Na ocasião, a auditoria interna já havia constatado fragilidade no cumprimento da legislação 

relativa à transparência dos atos administrativos entre o instituto e as Fundações de Apoio. 

Pelo exposto no Relatório de Auditoria nº 007/2021 AUDI/CONSUP/IFPE, constatou-se 

ausência da definição do setor responsável pelas ações de transparência do IFPE com as 

Fundações de Apoio, apesar de haver sido emitida portaria designando um Assessor para 

desempenhar ações relacionadas à transparência (Assessoria de Relações com as Fundações 

de Apoio). 

 Na época, a auditoria emitiu a Recomendação 01 do Relatório de Auditoria nº 007/2021 

AUDI/CONSUP/IFPE, dispondo: “Estabelecer, formalmente, as competências e 

responsabilidades pelo cumprimento das normas relativas à transparência das ações que 

envolvem o IFPE a suas Fundações de Apoio.”. 
  
 Para o exercício de 2022, a situação agravou. Conforme respostas apresentadas pela gestão 

do IFPE (doc SEI nº 0073606), verificou-se que o servidor responsável pela Assessoria de 

Relações com as Fundações de Apoio foi recentemente redistribuído para outra Instituição e 

que a gestão do IFPE está adotando as medidas cabíveis à nomeação de outro servidor para 

a referida Assessoria. 
  

Neste sentido, destacamos também as respostas apresentadas pela Pró- reitoria de extensão 

- PROEXT e Pró- reitoria de pesquisa, pós-graduação e inovação - PROPESQ, conforme 

seguem: 

Resposta da PROEXT (documento SEI nº 0064913): 

[...] 

Em resposta ao OFÍCIO Nº 004/2022-AUDI/CONSUP/IFPE, informamos que desde da saída do Professor Victor 

da Costa Wanderley, da PROEXT, não temos mais nenhum servidor (a) responsável ou ligado diretamente às 

Fundações de apoio. (Resposta à Solicitação de Auditoria 002-02/2022). 

[...] 

 

 

Resposta da PROPESQ (documento SEI nº 0066316): 

[...] 

Em resposta ao OFÍCIO Nº 004/2022-AUDI/CONSUP/IFPE, esclarecemos que não temos nenhum (a) servidor (a) 

responsável ou ligado diretamente às Fundações de Apoio. 

[...] 
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Causa (s): 

Ausência de responsável pela Assessoria de Relações com as Fundações de Apoio. 

Manifestação da Unidade Examinada: 

A manifestação da gestão se encontra no campo “Fato”. 

Análise da Auditoria Interna: 

 

A equipe de Auditoria Interna, por força de determinação do TCU, avalia, desde 2019, o 

cumprimento das determinações contidas no Acórdão nº 1178/2018 - TCU – Plenário.  

Para o corrente exercício, observou-se que a ausência de um novo assessor de Relações com 

as Fundações de Apoio contribuiu para o baixo percentual de atendimento das determinações 

do TCU. 

Destacamos que a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação 

(LAI), estabelece que “as informações de interesse coletivo ou geral devem ser divulgadas de 

ofício pelos órgãos públicos, espontânea e proativamente, independentemente de 

solicitações. ”  

Neste sentido, vale lembrar que a premissa básica da transparência ativa é a divulgação de 

informações por iniciativa do próprio órgão público, sem que sequer tenha sido solicitada 

pelo administrado.  

Recomendações: 

Recomendação 01 (Gabinete) 

Designar um (a) servidor (a) para a Assessoria de Relações com as Fundações de Apoio, com 

o objetivo de acompanhar e orientar a gestão do IFPE e as fundações de apoio a cumprirem 

os requisitos relativos à transparência e ao princípio da publicidade, conforme itens 9.3 e 9.4 

do Acórdão nº 1178/2018 TCU Plenário. 

Prazo para atendimento  

31/05/2022 

 5 – Ocorrências com dano ou prejuízo  

Não foram verificadas ocorrências de danos ou prejuízos ao erário. 

 6 – Informação sobre o cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU  

Não foram encontradas recomendações do TCU relacionadas ao tema objeto desta avaliação 

de auditoria. 
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 7 – Informação sobre o cumprimento das Recomendações da CGU 

Não foram encontradas recomendações da CGU relacionadas ao tema objeto desta avaliação 

de auditoria. 

 8 – Avaliação do cumprimento das Recomendações da Auditoria Interna do IFPE 

 Recomendação 01 do Relatório de Auditoria nº 007/2021 AUDI/CONSUP/IFPE, que dispõe: 

“Estabelecer, formalmente, as competências e responsabilidades pelo cumprimento das 

normas relativas à transparência das ações que envolvem o IFPE e suas Fundações de Apoio.”. 
  
 9 – Avaliação dos controles internos 

A avaliação dos controles internos não foi objeto desta avaliação de auditoria. 

 10 – Benefícios da atuação do Órgão de Controle Interno, conforme orientações dispostas 

na Portaria CGU nº 1.117/2020 

Os trabalhos realizados pela auditoria interna trazem benefícios financeiros e não financeiros. 

Pela análise efetuada para elaboração deste relatório, espera-se que, com a implementação 

das recomendações da Auditoria Interna, sejam obtidos benefícios não financeiros, com o 

aperfeiçoamento da capacidade do gestor em identificar e analisar os riscos inerentes às suas 

atividades. 

 11 – Conclusões  

Esta ação de auditoria teve como objetivo avaliar a atuação da gestão quanto ao atendimento 

do Acórdão TCU nº 1178/2018 – Plenário. 

Durante a realização deste trabalho, verificamos que o IFPE não possui uma sistemática capaz 

de atualizar de forma tempestiva os projetos conveniados, seja em seu sítio eletrônico, seja 

nos sítios das fundações conveniadas.  

Neste sentido, sugerimos que a gestão observe os itens definidos pelo TCU para o exercício 

da transparência na gestão de recursos públicos no seu relacionamento com as fundações de 

apoio.  

Este trabalho de avaliação permitiu concluir que a gestão ainda não conseguiu cumprir todas 

as determinações contidas nos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão TCU nº 1178/2018. 

Relatório elaborado pelo auditor Aércio José Pereira, SIAPE 1357014, e revisado pelo auditor 

Fábio da Silva Pessôa, SIAPE 2178314. Encaminhe-se ao Magnífico Reitor do IFPE, na condição 

de Presidente do Conselho Superior, e à Controladoria. 

 

 

Relatório visto e aprovado. Encaminhe-se ao Magnífico Reitor do IFPE, na condição de 

Presidente do Conselho Superior, e à Controladoria. 
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Recife-PE, 29 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Aércio José Pereira, 

Auditor 

 SIAPE 1357014 

 

 

 

 

David Lima Vilela 

Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFPE 

SIAPE 1867177 
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