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MATRIZ DE ACHADOS - MONITORAMENTO

Unidade: IFPE - Campus Barreiros

Objetivo: Validar as providências implementadas pela administração e avaliar a qualidade das ações corretivas implementadas.

Nº
Número do Relatório/

Constatação/
Recomendação/ ID

Situação da
Recomendação

(ESTADO)
Manifestação da Unidade Evidência Informação Extraída da Evidência

(Análise da Auditoria)

1 RA 07/2016; Constatação 1.1.1.6;
Recomendação 02

(ID 932160):
Atender a Recomendação 1, da

Constatação 2.1.2.2 do Relatório
de Auditoria nº: 201504209 da
CGU: “Promover os ajustes no

sistema SUAP de modo a garantir
o registro da depreciação,

amortização ou exaustão de seus
bens patrimoniais, incorporando

esses resultados ao SIAFI”.

Cancelada

*Cancelar
também no e-Aud
os ID’s  935430 e

936289.

Não se aplica Sistema e-Aud,
ID 808027.

Tendo em vista a racionalização das ações de controle, a
recomendação será cancelada, uma vez que já está sendo

monitorada pela CGU, com o ID 808027, no qual apresenta a
seguinte providência “Recomendação não implementada:

Ação inadequada ou insuficiente”, conforme consulta e-Aud
em 07.07.2021.

Observação: Considerando que esta recomendação do
Relatório de Auditoria nº 07/2016 também foi destinada aos

Campi Belo Jardim (ID 935430) e Vitória de Santo Antão (ID
936289), estas serão canceladas tendo em vista a mesma

justificativa.

2 RA 06/2014; Constatação 1.1.1.7;
Recomendação 01

(ID 924613):
Promover a celeridade na execução

do contrato dos serviços de
elaboração de projetos básicos e

executivos de topografia e de
acessibilidade, assim como, a

contratação de serviços de
confecção e instalação do projeto

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

*Redireciona-
mento à

DOPE/IFPE, no
sistema e-Aud.

Não se aplica Não se aplica Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Não

Atendida”.

Todavia, conforme entendimento da CGU descrito na
Orientação SFC nº 2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de

25/05/2015, item “d”, subitem “h”, deve ser finalizado o
monitoramento para “recomendações [...] com mais de três

anos de emitidas, [...], sendo prioritárias/relevantes (que não
se enquadram nas diretrizes para cancelamento/finalização de
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de sinalização, a fim de dar início à
implantação da política de
acessibilidade, através da

adequação física do Campus
Barreiros às leis e normas da

ABNT relativas à acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e

equipamentos urbanos.

monitoramento indicadas anteriormente) [...]”.  Nesse sentido,
ainda de acordo com a supracitada Orientação, deve-se

“Finalizar Monitoramento e encaminhar a outras instâncias
[...]”.

Assim, diante do exposto e em observância ao Manual
"e-Aud: orientações de uso processo de monitoramento de

recomendações", a equipe de auditoria decidiu pela
conclusão do monitoramento, ainda que a implementação
da recomendação não tenha sido finalizada. Neste caso, em

razão do teor da recomendação, propõe-se o encaminhamento
ao Departamento de Obras e Projetos (DOPE), haja vista o

entendimento da necessidade do tratamento pela instância
superior competente.

3 RA 09/2015; Constatação 1.1.1.4;
Recomendação 01

(ID 926118):
Convalidar os dados inseridos no
SIAPE, especialmente no período

de recadastramento, adotando
rotinas de acompanhamento das

informações registradas, no intuito
de mitigar as divergências, no que
concerne aos valores calculados no

sistema.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

Não se aplica Não se aplica Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Não

Atendida”.
Todavia, de acordo com o entendimento da CGU, descrito na

Orientação SFC nº 2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de
25/05/2015, item “d”, subitem “a”, deve ser finalizado o
monitoramento de “recomendações relacionadas ao mero

cumprimento de normas ou melhorias excessivamente
genéricas”.

Além disso, ainda de acordo com a supracitada Orientação,
item “d”, subitem “b”, deve ser finalizado o monitoramento
de “recomendações cujo teor [...] tenha caráter de alerta, tais

como recomendações para evitar que se cometa a
impropriedade/irregularidade novamente (doravante...)”.

Assim, diante do exposto e em observância ao Manual
"e-Aud: orientações de uso processo de monitoramento de

recomendações", a equipe de auditoria decidiu pela
conclusão do monitoramento, ainda que a implementação

da recomendação não tenha sido finalizada. Neste caso, cessa
o acompanhamento pela Auditoria Interna, mas é importante
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salientar que a recomendação continua passível de
implementação pela unidade auditada, ou seja, o gestor
assume o risco de não proceder com a implementação.

4 RA 09/2015; Constatação 1.1.1.6;
Recomendação 03

(ID 926147):
Promover a análise crítica dos

formulários de requerimento ou de
recadastramento de

auxílio-transporte, assim como,
seus anexos, com o objetivo de

comprovar a efetiva utilização do
benefício.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

Não se aplica Não se aplica Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Não

Atendida”.

Todavia, de acordo com o entendimento da CGU, descrito na
Orientação SFC nº 2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de

25/05/2015, item “d”, subitem “b”, deve ser finalizado o
monitoramento de “recomendações cujo teor [...] tenha

caráter de alerta, tais como recomendações para evitar que se
cometa a impropriedade/irregularidade novamente

(doravante...)”.

Assim, diante do exposto e em observância ao Manual
"e-Aud: orientações de uso processo de monitoramento de

recomendações", a equipe de auditoria decidiu pela
conclusão do monitoramento, ainda que a implementação

da recomendação não tenha sido finalizada.  Neste caso, cessa
o acompanhamento pela Auditoria Interna, mas é importante

salientar que a recomendação continua passível de
implementação pela unidade auditada, ou seja, o gestor
assume o risco de não proceder com a implementação.

5 RA 09/2015; Constatação 1.1.1.8;
Recomendação 02

(ID 926157):
Efetuar o desconto relativo ao

auxílio-transporte do dia em que
for verificada ocorrência que vede
o seu pagamento, nos termos da

Medida Provisória n° 2.165-36, de
2001 no art. 4º e no art. 5º § 1º.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

Não se aplica Não se aplica Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Não

Atendida”.

Todavia, de acordo com o entendimento da CGU, descrito na
Orientação SFC nº 2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de

25/05/2015, item “d”, subitem “a”, deve ser finalizado o
monitoramento de “recomendações relacionadas ao mero

cumprimento de normas ou melhorias excessivamente
genéricas”.
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Além disso, ainda de acordo com a supracitada Orientação,
item “d”, subitem “b”, deve ser finalizado o monitoramento
de “recomendações cujo teor [...] tenha caráter de alerta, tais

como recomendações para evitar que se cometa a
impropriedade/irregularidade novamente (doravante...)”.

Assim, diante do exposto e em observância ao Manual
"e-Aud: orientações de uso processo de monitoramento de

recomendações", a equipe de auditoria decidiu pela
conclusão do monitoramento, ainda que a implementação

da recomendação não tenha sido finalizada.  Neste caso, cessa
o acompanhamento pela Auditoria Interna, mas é importante

salientar que a recomendação continua passível de
implementação pela unidade auditada, ou seja, o gestor
assume o risco de não proceder com a implementação.

6 RA 09/2015; Constatação 1.1.1.3;
Recomendação 01

(ID 926657):
Promover, nos atos de concessão

do benefício do auxílio-transporte,
análise crítica dos comprovantes de
residência, verificando a existência
de endereço fidedigno em nome do

requerente (conta elétrica,
telefônica etc), conforme atestado

na mais recente Declaração de
Imposto de Renda, nos termos do
Acórdão nº 485/2008 - TCU - 1ª

Câmara.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

Não se aplica Não se aplica Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Não

Atendida”.

Todavia, de acordo com o entendimento da CGU, descrito na
Orientação SFC nº 2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de

25/05/2015, item “d”, subitem “b”, deve ser finalizado o
monitoramento de “recomendações cujo teor [...] tenha

caráter de alerta, tais como recomendações para evitar que se
cometa a impropriedade/irregularidade novamente

(doravante...)”.

Assim, diante do exposto e em observância ao Manual
"e-Aud: orientações de uso processo de monitoramento de

recomendações", a equipe de auditoria decidiu pela
conclusão do monitoramento, ainda que a implementação

da recomendação não tenha sido finalizada.  Neste caso, cessa
o acompanhamento pela Auditoria Interna, mas é importante

salientar que a recomendação continua passível de
implementação pela unidade auditada, ou seja, o gestor
assume o risco de não proceder com a implementação.
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7 RA 09/2015; Constatação 1.1.1.5;
Recomendação 02

(ID 926125):
Promover a suspensão do benefício

de auxílio-transporte dos
servidores que estiverem

recebendo o auxílio de forma
indevida.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

*Redireciona-
mento à

CORREG/IFPE,
no sistema e-Aud.

Não houve manifestação. 1. E-mail de
02.07.21, da Audi

-Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna - CGPE

Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Não
Atendida”, tendo como fundamento a  Nota Técnica

025/2015, que apresentou a seguinte análise da Auditoria
Interna:

“Dos servidores que tiveram o benefício de
auxílio-transporte suspenso por ausência de

recadastramento, apenas o servidor A. G. A., matrícula
1802058, fazia parte da amostra analisada pela auditoria.

Portanto, verificou-se que a suspensão foi promovida,
apenas, aos servidores que não realizaram o

recadastramento do benefício, não havendo manifestação da
CGPE de suspensão do auxílio nos casos dos servidores que

o receberam de forma indevida, fato demonstrado no
relatório pela incompatibilidade entre os horários dos

ônibus da Auto Viação Cruzeiro e os horários dos
servidores.”

Na perspectiva de monitorar novamente a recomendação, foi
realizada uma reunião com a gestão, em específico, com o
Diretor-Geral do Campus Barreiros, em 02/07/2021. Na
ocasião, apresentou-se o panorama das recomendações

pertencentes à Unidade e requereu-se a disponibilização de
informações acompanhadas de evidências acerca do

saneamento das pendências identificadas.

No mesmo dia foi encaminhado para a Coordenação de
Gestão de Pessoas (CGPE) o modelo de Plano de

Providências Permanente (PPP), acompanhado do Relatório
de Auditoria correlato. Todavia, em específico para a

recomendação em análise, não houve  manifestação da
Unidade Auditada.

Diante o exposto e considerando que já se passaram mais de 5
(cinco) anos de encaminhamento do relatório, esta Auditoria
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Interna promoverá a finalização do monitoramento da
recomendação, com amparo no item  “d”, subitem “h”, da

Orientação Normativa nº 02/2015, da Controladoria-Geral da
União (CGU), que sugere finalizar o monitoramento para
recomendações, com mais de três anos de emitidas, sem que

tenha havido iniciativa do gestor para seu atendimento, sendo
prioritárias/relevantes.

Nesse sentido, ainda de acordo com a supracitada Orientação,
deve-se “finalizar Monitoramento e encaminhar a outras

instâncias [...]”. Desta feita, em razão do teor da
recomendação, propõe-se o encaminhamento à Comissão

Permanente de Correição do IFPE.

8 RA 09/2015; Constatação 1.1.1.6;
Recomendação 01

(ID 926141):
Promover o recadastramento

semestral do auxílio-transporte
para os servidores docentes,

recebendo, juntamente com o
formulário de recadastramento, os
planos de trabalho e os horários de
aula, de forma que seja concedido

o benefício levando em
consideração os dias em que for

comprovadamente utilizado.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

Por meio do e-mail da
Coordenação Geral de Pessoas,

do dia 15/07/2021, foi
encaminhado o Plano de

Providências através do Ofício nº
32/2021-CGPE, informando o

seguinte:

“Providências a serem
implantadas: a) Informo que
anualmente esta CGPE vem

realizado o recadastramento dos
servidores que recebem o

benefício do Auxílio-transporte,
o último foi realizado em 2018
de acordo com o Processo nº

23300.016929.2018-17(anexo I),
e em função da Pandemia, não
foi realizado do ano de 2020,
visto que os benefícios foram

suspensão em função do trabalho
remoto;

1. E-mail, de
15.07.21- CGPE -

Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna;

1.1 ANEXO:
PLANO DE

PROVIDÊNCIAS
CGPE.

Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Não
Atendida”, tendo como fundamento a  Nota Técnica

025/2015.

Na perspectiva de monitorar novamente a recomendação, foi
realizada uma reunião com a gestão, em específico, com o
Diretor-Geral do Campus Barreiros, em 02/07/2021. Na
ocasião, apresentou-se o panorama das recomendações

pertencentes à Unidade e requereu-se a disponibilização de
informações acompanhadas de evidências acerca do

saneamento das pendências identificadas. No mesmo dia foi
encaminhado para a Coordenação de Gestão de Pessoas
(CGPE) o modelo de Plano de Providências Permanente
(PPP), acompanhado do Relatório de Auditoria correlato.

Em análise ao Plano de Providências enviado no dia
15/07/2021, através do Ofício nº 32/2021-CGPE, verificou-se

que, conforme anexo I do referido documento, o último
recadastramento foi realizado no ano de 2018. Em que pese a

Coordenação de Gestão de Pessoas (CGPE) ter informado
que “em função da Pandemia, não foi realizado do ano de

2020”, não houve justificativa para o ano de 2019, bem como

10



b) Vale salientar que com da
implantação do sistema sougov
modulo de requerimento não se
faz necessário o(a) servidor(a)
requerer o benefício de forma

física e sim diretamente no
sistema, com todas as

informações necessárias, após
este procedimento e sistema

automaticamente, fará os acertos
financeiros no contracheque do

solicitante (anexo II);

c) Com referência ao
recadastramento em reunião com

a DGPE se pronunciou em
realizar o recadastramento de
forma unificada, para todos os
servidores do IFPE que usam

este benefício, após o retorno das
atividades normais.

Prazo de Atendimento: Em
andamento (Após Manifestação

do DGPE quanto ao
recadastramento após as

atividades normais no IFPE).”

para os casos dos docentes que continuaram realizando suas
atividades presencialmente e, portanto, não tiveram a

suspensão do pagamento do auxílio-transporte.

Quanto à utilização do sistema “SouGov” para solicitar o
auxílio-transporte, conforme anexo II do Ofício, a

informação da CGPE de que “após este procedimento e
sistema automaticamente, fará os acertos financeiros no

contracheque do solicitante” não assegura o atendimento à
recomendação, especialmente no que se refere à análise dos
planos de trabalho e dos horários de aula dos docentes, de

forma que seja concedido o benefício levando em
consideração os dias em que for comprovadamente utilizado.

Ademais, apesar da CGPE ter informado que “a DGPE se
pronunciou em realizar o recadastramento de forma unificada,

para todos os servidores do IFPE que usam este benefício,
após o retorno das atividades normais”, tal relato não justifica

o não atendimento da recomendação em análise, tendo em
vista que independentemente de um recadastramento
unificado pelo IFPE, a demanda em análise requer o

tratamento pelo próprio Campus, pois está relacionada ao
caso de docentes da Unidade.

Diante o exposto e considerando que já se passaram mais de 5
(cinco) anos de encaminhamento do relatório, inclusive, já
tendo ocorrido duas ações de acompanhamento deste, esta

Auditoria Interna promoverá a finalização do monitoramento
da recomendação.

Neste caso, cessa o acompanhamento pela Auditoria Interna,
mas é importante salientar que a recomendação continua
passível de atendimento pela unidade auditada, ou seja, o

gestor assume o risco de não proceder com a sua
implementação.
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9 RA 17/2016; Constatação 1.1.1.4;
Recomendação 02

(ID 930725):
Divulgar, em local visível e de

grande circulação dos usuários dos
serviços, bem como no sítio da

Instituição, quadro
permanentemente atualizado com

os dias e horários de
funcionamento de todos os setores,

em sinal de boa praxe
administrativa.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

Por meio do e-mail da
Coordenação Geral de Pessoas,

do dia 15/07/2021, foi
encaminhado o Plano de

Providências através do Ofício nº
32/2021-CGPE, informando o

seguinte:

“Providências a serem
implantadas: Entendemos que

esta demanda deveria ser
encaminhado ao DAP, por se
tratar de logística do Campus,

mais em consulta ao Diretor do
referido Departamento fomos

informando que já tem um
processo administrativo de nº

23300.014561-2929-69 –
Empresa Cardoso Indústria e

Comércio Ltda. com este
objetivo em andamento. (anexo

III).

Prazo de Atendimento: Em
andamento”

1. E-mail, de
15.07.21- CGPE -

Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna;

1.1 ANEXO:
PLANO DE

PROVIDÊNCIAS
CGPE.

Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Não

Atendida”.

Na perspectiva de monitorar novamente a recomendação, foi
realizada uma reunião com a gestão, em específico, com o
Diretor-Geral do Campus Barreiros, em 02/07/2021. Na
ocasião, apresentou-se o panorama das recomendações

pertencentes à Unidade e requereu-se a disponibilização de
informações, acompanhadas de evidências acerca do

saneamento das pendências identificadas. No mesmo dia foi
encaminhado para a Coordenação de Gestão de Pessoas
(CGPE) o modelo de Plano de Providências Permanente
(PPP), acompanhado do Relatório de Auditoria correlato.

Em análise ao Plano de Providências enviado no dia
15/07/2021, através do Ofício nº 32/2021-CGPE, verificou-se

que a recomendação ainda se encontra pendente de
atendimento, apesar de ter sido encaminhado, conforme

anexo III do referido ofício, a capa do processo junto com o
ofício para emissão de nota de empenho para o aquisição de

sinalização tátil e visual.

Destaca-se que tal aquisição não garante o atendimento do
que fora recomendado, uma vez que foi solicitada a

divulgação no Campus e no site da Instituição de quadro
permanentemente atualizado com os dias e horários de
funcionamento de todos os setores. Esta recomendação se

faz ainda mais necessária na situação que o IFPE vem
vivenciando de servidores em trabalho presencial em dias e

horários reduzidos. Assim, a comunidade precisa ter
conhecimento dessa informação de modo que, caso seja

preciso solicitar presencialmente algum serviço do Campus,
não seja surpreendida por um setor fechado, por exemplo.

Diante o exposto e considerando que já se passaram mais de 5

12



(cinco) anos de encaminhamento do relatório, inclusive, já
tendo ocorrido duas ações de acompanhamento deste, esta

Auditoria Interna promoverá a finalização do monitoramento
da recomendação.

Neste caso, cessa o acompanhamento pela Auditoria Interna,
mas é importante salientar que a recomendação continua
passível de atendimento pela unidade auditada, ou seja, o

gestor assume o risco de não proceder com a sua
implementação.

10 RA 06/2017; Constatação 1.1.1.2;
Recomendação 1

(ID 929962):
Se abster em realizar o lançamento

na folha de pagamento dos
servidores Técnicos

Administrativos sem observar as
ocorrências do boletim de

frequência, observando as regras
contidas no art. 13 da Portaria nº
333/2014-GR, inclusive no que
refere ao desconto por falta e

atraso, quando cabível.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

Por meio do e-mail da
Coordenação Geral de Pessoas,

do dia 15/07/2021, foi
encaminhado o Plano de

Providências através do Ofício nº
32/2021-CGPE, informando o

seguinte:

“Providências a serem
implantadas: a) Informo que
atualmente para os servidores

que estão em trabalho presencial
e semipresencial que a

frequência está sendo realizada
pelo “Google formulário)
enviado mensalmente pelo

DGPE para fins de
preenchimento da chefia

Imediata com repercussão
financeira diretamente na folha

de pagamento após homologação
pelo DGPE (anexo IV)
fundamentos na IN nº

109/2020/ME e o art . 8 º do
Decreto nº 1.590/1995.

b) Procedimento este que terá a

1. E-mail, de
15.07.21- CGPE -

Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna;

1.1 ANEXO:
PLANO DE

PROVIDÊNCIAS
CGPE.

Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Em

Execução (Não Monitorada)”.

Na expectativa de verificar o atendimento da recomendação,
foi realizada uma nova reunião com a gestão, em específico,
com o Diretor-Geral do Campus Barreiros, em 02/07/2021.
Na ocasião, apresentou-se o panorama das recomendações
pertencentes à Unidade e requereu-se a disponibilização de

informações acompanhadas de evidências acerca do
saneamento das pendências identificadas. No mesmo dia foi

encaminhado para a Coordenação de Gestão de Pessoas
(CGPE) o modelo de Plano de Providências Permanente
(PPP), acompanhado do Relatório de Auditoria correlato.

Em análise ao Plano de Providências enviado no dia
15/07/2021, através do Ofício nº 32/2021-CGPE, verificou-se
que, apesar de ter informado que o controle da frequência dos

servidores está sendo realizado por meio de preenchimento
pela chefia imediata do “Google formulário” e que este tem
“repercussão financeira diretamente na folha de pagamento
após homologação pelo DGPE (anexo IV)”, as evidências

não foram suficientes para demonstrar a efetividade da
utilização do referido formulário.

Todavia, de acordo com o entendimento da CGU, descrito na
Orientação SFC nº 2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de
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possibilidade de ser implantado
definitivamente junto ao IFPE

segundo a DGPE.

Prazo de Atendimento: Em
andamento (parcialmente vigente
e posteriormente em definitivo).”

25/05/2015, item “d”, subitem “a”, deve ser finalizado o
monitoramento de “recomendações relacionadas ao mero

cumprimento de normas”.  Além disso, ainda de acordo com
a supracitada Orientação, item “d”, subitem “b”, deve ser

finalizado o monitoramento de “recomendações cujo teor [...]
tenha caráter de alerta, tais como recomendações para evitar

que se cometa a impropriedade/irregularidade novamente
(doravante...)”.

Assim, a equipe de auditoria decidiu pela conclusão do
monitoramento, ainda que a implementação da

recomendação não tenha sido finalizada. Neste caso, cessa o
acompanhamento pela Auditoria Interna, mas é importante

salientar que a recomendação continua passível de
atendimento pela unidade auditada, ou seja, o gestor assume o

risco de não proceder com a sua implementação.

11 RA 06/2017; Constatação 1.1.1.2;
Recomendação 2

(ID 929964):
Aos Setores de Recursos Humanos

do IFPE: Se abster em realizar o
lançamento na folha de pagamento

dos servidores Docentes, sem
documentos que comprovem a

execução das atividades docentes,
observando as ocorrências das

faltas e atrasos, conforme
determina a Resolução IFPE de nº

41/2012 - CONSUP.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

Por meio do e-mail da
Coordenação Geral de Pessoas,

do dia 15/07/2021, foi
encaminhado o Plano de

Providências através do Ofício nº
32/2021-CGPE, informando o

seguinte:

“Providências a serem
implantadas: a) Informo que
atualmente para os servidores

que estão em trabalho presencial
e semipresencial que a

frequência está sendo realizada
pelo “Google formulário)
enviado mensalmente pelo

DGPE para fins de
preenchimento da chefia

Imediata com repercussão
financeira diretamente na folha

1. E-mail, de
15.07.21- CGPE -

Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna;

1.1 ANEXO:
PLANO DE

PROVIDÊNCIAS
CGPE.

Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Em

Execução (Não Monitorada)”.

Na expectativa de verificar o atendimento da recomendação,
foi realizada uma nova reunião com a gestão, em específico,
com o Diretor-Geral do Campus Barreiros, em 02/07/2021.
Na ocasião, apresentou-se o panorama das recomendações
pertencentes à Unidade e requereu-se a disponibilização de

informações acompanhadas de evidências acerca do
saneamento das pendências identificadas. No mesmo dia foi

encaminhado para a Coordenação de Gestão de Pessoas
(CGPE) o modelo de Plano de Providências Permanente
(PPP), acompanhado do Relatório de Auditoria correlato.

Em análise ao Plano de Providências enviado no dia
15/07/2021, através do Ofício nº 32/2021-CGPE, verificou-se
que, apesar de ter informado que o controle da frequência dos

servidores está sendo realizado por meio de preenchimento
pela chefia imediata do “Google formulário” e que este tem
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de pagamento após homologação
pelo DGPE (anexo IV)
fundamentos na IN nº

109/2020/ME e o art . 8 º do
Decreto nº 1.590/1995.

b) Procedimento este que terá a
possibilidade de ser implantado
definitivamente junto ao IFPE

segundo a DGPE.

Prazo de Atendimento: Em
andamento (parcialmente vigente
e posteriormente em definitivo).”

“repercussão financeira diretamente na folha de pagamento
após homologação pelo DGPE (anexo IV)”, as evidências

não foram suficientes para demonstrar a efetividade da
utilização do referido formulário.

Todavia, de acordo com o entendimento da CGU, descrito na
Orientação SFC nº 2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de

25/05/2015, item “d”, subitem “a”, deve ser finalizado o
monitoramento de “recomendações relacionadas ao mero

cumprimento de normas”.  Além disso, ainda de acordo com
a supracitada Orientação, item “d”, subitem “b”, deve ser

finalizado o monitoramento de “recomendações cujo teor [...]
tenha caráter de alerta, tais como recomendações para evitar

que se cometa a impropriedade/irregularidade novamente
(doravante...)”.

Assim, a equipe de auditoria decidiu pela conclusão do
monitoramento, ainda que a implementação da

recomendação não tenha sido finalizada. Neste caso, cessa o
acompanhamento pela Auditoria Interna, mas é importante

salientar que a recomendação continua passível de
atendimento pela unidade auditada, ou seja, o gestor assume o

risco de não proceder com a sua implementação.

12 RA 06/2018; Constatação 1.1.1.1;
Recomendação 9

(ID 932369):
Realizar ações de

capacitação/treinamento para os
servidores designados para atuar na

atividade de Conformidade dos
Registros de Gestão, na condição

de Titular e Substituto,
contemplando, entre outras áreas,

noções básicas da “execução
orçamentária, financeira e

patrimonial”, além da própria

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

Por meio do e-mail da
Coordenação Geral de Pessoas,

do dia 15/07/2021, foi
encaminhado o Plano de

Providências através do Ofício nº
32/2021-CGPE, informando o

seguinte:

“Providências a serem
implantadas: Informo que os
servidores Titular e Substituto,

tiveram orientação para
desempenhar as atividades de

1. E-mail, de
15.07.21- CGPE -

Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna;

1.1 ANEXO:
PLANO DE

PROVIDÊNCIAS
CGPE.

Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Em

Execução (Não Monitorada)”.

Na expectativa de verificar o atendimento da recomendação,
foi realizada uma nova reunião com a gestão, em específico,
com o Diretor-Geral do Campus Barreiros, em 02/07/2021.
Na ocasião, apresentou-se o panorama das recomendações
pertencentes à Unidade e requereu-se a disponibilização de

informações acompanhadas de evidências acerca do
saneamento das pendências identificadas. No mesmo dia foi

encaminhado para a Coordenação de Gestão de Pessoas
(CGPE) o modelo de Plano de Providências Permanente
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“atuação” da atividade de
Conformista (fluxos,

operacionalização no SIAFI, etc.).

Conformidade dos Registros de
Gestão, porém não houve um

treinamento específico.

Cabendo a PROAD/Reitoria,
propor um treinamento a nível do

IFPE, para os servidores que
desempenham as atividades de
Conformistas, e por fim, para

atender esta demanda foi
solicitado a PROAD/Reitoria um
treinamento com este objetivo.

(anexo V).

Prazo de Atendimento: Em
andamento”

(PPP), acompanhado do Relatório de Auditoria correlato.

Em análise ao Plano de Providências enviado no dia
15/07/2021, através do Ofício nº 32/2021-CGPE, a Unidade

relatou que os servidores (titular e substituto) receberam
orientações para desempenhar as atividades de Conformidade
dos Registros de Gestão, em que pese não ter sido realizado

um treinamento específico. Além disso, justificou que a
capacitação deve ser proposta pela PROAD/Reitoria.

Assim, diante da natureza da recomendação, e considerando
que esta também foi destinada à Pró-Reitoria de

Administração (PROAD), dada a sua competência sistêmica,
esta equipe de Auditoria optou por finalizar o monitoramento

para o Campus Barreiros, visando racionalizar as ações de
controle, sendo que a recomendação permanecerá em análise

no âmbito da PROAD (ID 934814).

13 RA 07/2016; Constatação 1.1.1.1;
Recomendação 1

(ID 929851):
Elaborar o mapeamento de

processo da Coordenação Geral de
Produção, por meio de

fluxogramas, como forma de
identificar como os processos da

Coordenação são realizados,
representando o tempo e as

responsabilidades na execução.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

O Memorando nº 04/2017 CGP -
Campus Barreiros, de
08/03/2017 (obs.: no

Memorando consta 08/03/2016,
porém percebe-se que houve erro

de digitação), informou que o
Plano de Providência

Permanente havia sido
encaminhado por e-mail.

No documento “RESPOSTA AO
PLANO DE PROVIDÊNCIA

2017.docx”, anexo ao e-mail da
Coordenação Geral de Produção,
de 08/03/2017, foi apresentado o

seguinte:

“Providências a serem
implementadas: Elaborar o

fluxograma de cada setor

1. Memorando nº
04.2017 CGP -

Campus
Barreiros;

2. E-mail
CGP_08/03/2017;

2.1. ANEXO:
RESPOSTA AO

PLANO DE
PROVIDÊNCIA

2017.docx

3. Atas que
comprovam as

reuniões
realizadas;

Por meio do Plano de Providências encaminhado pela
Unidade no dia 08/03/2017, foi indicado o prazo de

31/08/2017 para que as providências fossem implementadas.

Destaca-se que foram realizadas reuniões individuais por
Campus e também de forma conjunta com os outros Campi

Agrícolas de Belo Jardim e Vitória de Santo Antão, com
vistas a apresentar o relatório e alinhar as medidas para

atendimento das recomendações.

Na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Plano de Providências e acordadas nas reuniões
entre gestores e equipe de auditoria, foi realizada uma nova

reunião com a gestão, em específico, com o Diretor-Geral do
Campus Barreiros, em 02/07/2021. Na ocasião, apresentou-se

o panorama das recomendações pertencentes à Unidade e
requereu-se a disponibilização de informações acompanhadas

de evidências acerca do saneamento das pendências
identificadas. No mesmo dia, foi encaminhado à Coordenação
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(entradas e saídas), baseando-se
na realidade atual, visando

inclusive atender outras
recomendações apontadas nesta

auditoria.

Prazo de atendimento:
31/08/2017”

Em resposta à demanda da
equipe de Auditoria de
02/07/2021, a Unidade

encaminhou e-mail, do dia
26/07/2021, com um novo Plano

de Providências, no qual foi
informado o seguinte:

“Providências a serem
implementadas: No dia 23 de
agosto de 2019 foi realizado o
primeiro encontro de CGPs,
DDEs, DAPs, AUDITORIA,

PROEXT, PROPESQ E
PRODEN com o propósito de
encaminhar as providências

solicitadas pela AUDITORIA
INTERNA DO IFPE, Com

relação a esta recomendação foi
discutido a necessidade de

criação de um grupo de trabalho
para materializar de forma

documental o passo a passo das
atividades desenvolvidas em
cada laboratório pedagógico.

Ficou evidenciado que qualquer
documento norteador das ações

4. E-mail, de
26.07.21 -
DAP-CGP,

Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna;

4.1 ANEXO:
Plano de

Providências -
Relatório de

Auditoria 007-
CGP - IFPE -

Campus
Barreiros.

Geral de Produção (CGP) o modelo de Plano de Providências
Permanente, acompanhado do Relatório de Auditoria

correlato.

Em resposta à demanda da equipe de Auditoria, a Unidade
encaminhou e-mail, no dia 26/07/2021, contendo um novo
Plano de Providências, no qual foi relatado, dentre outras

coisas, que a CGP está aguardando posicionamento da
Reitoria quanto à organização de grupos de trabalho para

construção de um mapeamento de processos comum a todos
campi agrícolas. Para tanto, foi apresentada a data de

31/12/2021 como novo prazo para atendimento.

Assim, confirma-se que a recomendação permanece pendente
de atendimento. Nesse caso, cabe destacar que os Campi
agrícolas já deveriam ter se organizado para a criação de

grupos de trabalho, dado o tempo transcorrido da
apresentação do relatório.

Diante o exposto e considerando que já se passaram
aproximadamente 5 (cinco) anos de encaminhamento do

relatório, inclusive, já tendo ocorrido outras ações de
acompanhamento deste por meio de reuniões com a presença

da Auditoria Interna, iremos promover a finalização do
monitoramento da recomendação.

Neste caso, cessa o acompanhamento pela Auditoria Interna,
mas é importante salientar que a recomendação continua
passível de atendimento pela unidade auditada, ou seja, o

gestor assume o risco de não proceder com a sua
implementação.
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desenvolvidas nos setores de
atividades técnicas devem estar

articulados com os planos
pedagógicos dos cursos dos
eixos Recursos Naturais e

Alimentação. Estamos
aguardando posicionamento da

Reitoria no tocante a organização
dos GTS no sentido de

trabalharmos na construção de
um mapeamento de processos

comum a todos campi de
modalidade agrícola exigidos

pela auditoria interna.

Prazo de Atendimento:
31.12.2021

Situação: Em andamento.”

14 RA 07/2016; Constatação 1.1.1.2;
Recomendação 1

(ID 931384):
Elaborar, com a participação dos
três Campi Agrícolas do IFPE,

manual de procedimentos relativo
aos controles de bens

agropecuários.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

O Memorando nº 04/2017 CGP -
Campus Barreiros, de
08/03/2017 (obs.: no

Memorando consta 08/03/2016,
porém percebe-se que houve erro

de digitação), informou que  o
Plano de Providência

Permanente havia sido
encaminhado por e-mail.

No documento “RESPOSTA AO
PLANO DE PROVIDÊNCIA

2017.docx”, anexo ao e-mail da
Coordenação Geral de Produção,
de 08/03/2017, foi apresentado o

seguinte:

1. Memorando nº
04.2017 CGP -

Campus
Barreiros;

2. E-mail
CGP_08/03/2017;

2.1. ANEXO:
RESPOSTA AO

PLANO DE
PROVIDÊNCIA

2017.docx

3. Atas que
comprovam as

Por meio do Plano de Providências encaminhado pela
Unidade no dia 08/03/2017, foi indicado o prazo de

31/12/2017 para que as providências fossem implementadas.

Destaca-se que foram realizadas reuniões individuais por
campus e também de forma conjunta com os outros Campi
Agrícolas de Belo Jardim e Vitória de Santo Antão, com
vistas a apresentar o relatório e alinhar as medidas para

atendimento das recomendações.

De modo especial, na reunião conjunta realizada no dia
24/08/2017, no Campus Vitória de Santo Antão, deliberou-se
que seria realizado entre os Campi Agrícolas a “Elaboração

do 'manual de procedimentos e métodos das ações'”.

Na expectativa de verificar o cumprimento das ações
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“Providências a serem
implementadas: Elaborar os
manuais de procedimentos,

indicando os responsáveis por
cada atividade desenvolvida no
setor, com vistas à melhora o

controle dos bens agropecuários.
Prazo: 12 meses.

Prazo de atendimento:
31/12/2017”

Em resposta à demanda da
equipe de Auditoria de
02/07/2021, a Unidade

encaminhou e-mail, do dia
26/07/2021, com um novo Plano

de Providências, no qual foi
informado o seguinte:

“Providências a serem
implementadas: A necessidade
de aprimoramento contínuo dos

procedimentos relativos aos
controles de bens agropecuários
devidamente formalizados foi

um dos itens debatidos no
encontro do dia 23 de agosto de
2019, onde ficou constatado a

limitação do sistema de
informatização praticado

atualmente no IFPE, sugerindo,
assim, a construção de um

programa especifico para tal
recomendação. Ficou

reuniões
realizadas;

4. E-mail, de
26.07.21 -
DAP-CGP,

Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna;

4.1 ANEXO:
Plano de

Providências -
Relatório de

Auditoria 007-
CGP - IFPE -

Campus
Barreiros.

dispostas no Plano de Providências e acordadas nas reuniões
entre gestores e equipe de auditoria, foi realizada uma nova

reunião com a gestão, em específico, com o Diretor-Geral do
Campus Barreiros, em 02/07/2021. Na ocasião, apresentou-se

o panorama das recomendações pertencentes à Unidade e
requereu-se a disponibilização de informações acompanhadas

de evidências acerca do saneamento das pendências
identificadas. No mesmo dia, foi encaminhado à Coordenação

Geral de Produção o modelo de Plano de Providências
Permanente (PPP), acompanhado do Relatório de Auditoria

correlato.

Da análise da manifestação encaminhada pela Unidade em
26/07/2021, verificou-se que a recomendação permanece

pendente de atendimento. Nesse caso, cabe destacar que os
Campi agrícolas já deveriam ter se organizado para a criação

de grupos de trabalho, dado o tempo transcorrido da
apresentação do relatório.

Diante o exposto e considerando que já se passaram
aproximadamente 5 (cinco) anos de encaminhamento do

relatório, inclusive, já tendo ocorrido outras ações de
acompanhamento deste por meio de reuniões com a presença

da Auditoria Interna, iremos promover a finalização do
monitoramento da recomendação.

Neste caso, cessa o acompanhamento pela Auditoria Interna,
mas é importante salientar que a recomendação continua
passível de atendimento pela unidade auditada, ou seja, o

gestor assume o risco de não proceder com a sua
implementação.
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encaminhado a sugestão para a
DADT (setor de tecnologia do
IFPE) construir um programa

especifico no sentido de
adaptarmos ao sistema SUAP.
Porém, o sistema SUAP está
sendo substituído por outro

programa. Estamos aguardando
um novo posicionamento por

parte da Reitoria para
retomarmos, através de novos

encontros, construção a partir da
criação de GTs (Grupos de

trabalho) para construção do
referido instrumento de

procedimento.

Prazo de Atendimento:
31.12.2021

Situação: Em andamento”

15 RA 07/2016; Constatação 1.1.1.3;
Recomendação 1

(ID 931395):
Mapear os processos, bem como

formalizar e implementar
procedimento que oriente o

alinhamento entre a programação
de produção e o planejamento

pedagógico, no que concerne ao
ensino, pesquisa e extensão,
visando a racionalização da

produção a fim de restringi-la às
finalidades didáticas.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

O Memorando nº 04/2017 CGP -
Campus Barreiros, de

08/03/2017 (obs.: no memorando
consta 08/03/2016, porém

percebe-se que houve erro de
digitação), informou que  o

Plano de Providência
Permanente havia sido

encaminhado por e-mail.
No documento “RESPOSTA AO

PLANO DE PROVIDÊNCIA
2017.docx”, anexo ao e-mail da
Coordenação Geral de Produção,
de 08/03/2017, foi apresentado o

1. Memorando nº
04.2017 CGP -

Campus
Barreiros;

2. E-mail
CGP_08/03/2017;

2.1. ANEXO:
RESPOSTA AO

PLANO DE
PROVIDÊNCIA

2017.docx

Por meio do Plano de Providências encaminhado pela
Unidade no dia 08/03/2017, foi informado que a

recomendação já havia sido implantada, através do
“FORMULÁRIO DE REGISTRO DE ATIVIDADE DE

CAMPO”. Apesar disso, este formulário não foi encaminhado
a esta Auditoria, tampouco foi comprovada a sua utilização.

Destaca-se que foram realizadas reuniões individuais por
campus e também de forma conjunta com os outros Campi
Agrícolas de Belo Jardim e Vitória de Santo Antão, com
vistas a apresentar o relatório e alinhar as medidas para

atendimento das recomendações.

De modo especial, na reunião conjunta realizada no dia
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seguinte:

“Providências a serem
implementadas: Implantar um
formulário de planejamento das
atividades de ensino, pesquisa e
extensão (FORMULÁRIO DE
REGISTRO DE ATIVIDADE

DE CAMPO), de forma a
direcionar as atividades de

campo.

Prazo de atendimento: Já
implantado.”

Em resposta à demanda da
equipe de Auditoria de
02/07/2021, a Unidade

encaminhou e-mail, do dia
26/07/2021, com um novo Plano

de Providências, no qual foi
informado o seguinte:

“Providencias a serem
implementadas: Devido ao

processo de reformulação dos
PPCs dos eixos dos recursos

naturais e alimentos do campus,
que se encontra em fase de

conclusão, estamos aguardando a
finalização desta reformulação
para poder integrar ao mapa de
procedimentos do setor durante

sua construção, levando em
consideração cada objetivo e

estratégia de ensino no processo

3. Atas que
comprovam as

reuniões
realizadas;

4. E-mail, de
26.07.21 -
DAP-CGP,

Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna;

4.1 ANEXO:
Plano de

Providências -
Relatório de

Auditoria 007-
CGP - IFPE -

Campus
Barreiros.

24/08/2017, no Campus Vitória de Santo Antão, deliberou-se
o seguinte: “Enviar o modelo de alinhamento de aula

prática/produção, do Campus Vitória, para os demais Campi;”
e “Informação do planejamento das aulas práticas, anterior ao

início do semestre;”
Na expectativa de verificar o cumprimento das ações

dispostas no Plano de Providências e acordadas nas reuniões
entre gestores e equipe de auditoria, foi realizada uma nova

reunião com a gestão, em específico, com o Diretor-Geral do
Campus Barreiros, em 02/07/2021. Na ocasião, apresentou-se

o panorama das recomendações pertencentes à Unidade e
requereu-se a disponibilização de informações acompanhadas

de evidências acerca das medidas adotadas para sanear as
pendências identificadas. No mesmo dia, foi encaminhado à

Coordenação Geral de Produção o modelo de Plano de
Providências Permanente (PPP), acompanhado do Relatório

de Auditoria correlato.

Em resposta à demanda da equipe de Auditoria, a Unidade
encaminhou e-mail no dia 26/07/2021 contendo um novo
Plano de Providências, apresentando a data de 31/12/2021

como novo prazo para atendimento.

Assim, confirma-se que a recomendação permanece pendente
de atendimento. Nesse caso, cabe destacar que os Campi
agrícolas já deveriam ter se organizado para a criação de

grupos de trabalho, dado o tempo transcorrido da
apresentação do relatório.

Diante o exposto e considerando que já se passaram
aproximadamente 5 (cinco) anos de encaminhamento do

relatório, inclusive, já tendo ocorrido outras ações de
acompanhamento deste por meio de reuniões com a presença

da Auditoria Interna, iremos promover a finalização do
monitoramento da recomendação.

Neste caso, cessa o acompanhamento pela Auditoria Interna,
mas é importante salientar que a recomendação continua
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de relação entre a produção e
planejamento pedagógico.

Aguardamos, também,
posicionamento da Reitoria para
que seja retomado os encontros
dos campi agrícolas iniciado em

2019 para a construção de
mecanismos de melhoria através

da criação dos GTs.

Prazo de Atendimento:
31.12.2021

Situação: Em andamento”

passível de atendimento pela unidade auditada, ou seja, o
gestor assume o risco de não proceder com a sua

implementação.

16 RA 07/2016; Constatação 1.1.1.3;
Recomendação 3

(ID 931402):
Demandar da Reitoria a criação de
um fórum que atue na instituição e

acompanhamento de políticas
específicas para os Campi

Agrícolas, com a participação de
todas as pró-reitorias.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

O Memorando nº 04/2017 CGP -
Campus Barreiros, de

08/03/2017 (obs.: no memorando
consta 08/03/2016, porém

percebe-se que houve erro de
digitação), informou que  o

Plano de Providência
Permanente havia sido

encaminhado por e-mail.
No documento “RESPOSTA AO

PLANO DE PROVIDÊNCIA
2017.docx”, anexo ao e-mail da
Coordenação Geral de Produção,
de 08/03/2017, foi apresentado o

seguinte:

“Providências a serem
implementadas: Esta

recomendação é atribuição das
DGs. Desta forma, a DG do

IFPE Barreiros será provocada

1. Memorando nº
04.2017 CGP -

Campus
Barreiros;

2. E-mail
CGP_08/03/2017;

2.1. ANEXO:
RESPOSTA AO

PLANO DE
PROVIDÊNCIA

2017.docx

3. Atas que
comprovam as

reuniões
realizadas;

4. E-mail, de
26.07.21 -

Por meio do Plano de Providências encaminhado pela
Unidade no dia 08/03/2017, foi indicado o prazo de

31/06/2017 para que as providências fossem implementadas.

Destaca-se que foram realizadas reuniões individuais por
campus e também de forma conjunta com os outros Campi
Agrícolas de Belo Jardim e Vitória de Santo Antão, com
vistas a apresentar o relatório e alinhar as medidas para

atendimento das recomendações.

De modo especial, na reunião conjunta realizada no dia
24/08/2017, no Campus Vitória de Santo Antão, deliberou-se

o seguinte: “Criar documento com assinatura de todos os
Campi, reforçando e apoiando o Memo 153/2017/DG, ao

Gabinete da Reitora;”; “Criação do Fórum de discussão dos
Campi Agrícolas;”.

Na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Plano de Providências e acordadas nas reuniões
entre gestores e equipe de auditoria, foi realizada uma nova

reunião com a gestão, em específico, com o Diretor-Geral do
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quanto à criação do referido
fórum.

Prazo de atendimento:
31/06/2017”

Em resposta à demanda da
equipe de Auditoria de
02/07/2021, a Unidade

encaminhou e-mail, do dia
26/07/2021, com um novo Plano

de Providências, no qual foi
informado o seguinte:

“Providências a serem
tomadas: Estamos aguardando

por parte da Reitoria a
continuidade dos encontros que
teve origem em 2019, quando na
oportunidade ficou determinado
que a Reitoria, através de suas
pró reitorias, estabeleceriam

novos encontros para a
construção de espaços de debates
e criação de GTs para produção

de procedimentos para a
atividades das CGPs, bem como

a discussão sobre o ensino
agrícola no IFPE.

Prazo de atendimento:
31.12.2021

Situação: Em andamento”

DAP-CGP,
Providências

Recomendações
da Auditoria

Interna;

4.1 ANEXO:
Plano de

Providências -
Relatório de

Auditoria 007-
CGP - IFPE -

Campus
Barreiros.

Campus Barreiros, em 02/07/2021. Na ocasião, apresentou-se
o panorama das recomendações pertencentes à Unidade e

requereu-se a disponibilização de informações acompanhadas
de evidências acerca do saneamento das pendências

identificadas. No mesmo dia, foi encaminhado à Coordenação
Geral de Produção o modelo de Plano de Providências

Permanente (PPP), acompanhado do Relatório de Auditoria
correlato.

Em resposta à demanda da equipe de Auditoria, a Unidade
encaminhou por e-mail, no dia 26/07/2021, um novo Plano de

Providências e, consequentemente, um novo prazo para
atendimento: 31/12/2021.

.
Da análise da manifestação encaminhada, constatou-se que a
recomendação permanece pendente de atendimento. Além

disso, verificou-se que não houve comprovação da
formalização quanto à solicitação de criação de um fórum

específico para os Campi Agrícolas.

Diante o exposto e considerando que já se passaram
aproximadamente 5 (cinco) anos de encaminhamento do

relatório, inclusive, já tendo ocorrido outras ações de
acompanhamento deste por meio de reuniões com a presença

da Auditoria Interna, iremos promover a finalização do
monitoramento da recomendação.

Neste caso, cessa o acompanhamento pela Auditoria Interna,
mas é importante salientar que a recomendação continua
passível de atendimento pela unidade auditada, ou seja, o

gestor assume o risco de não proceder com a sua
implementação.
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17 RA 07/2016; Constatação 1.1.1.4;
Recomendação 1

(ID 931405):
Promover o planejamento de

aquisição das máquinas,
equipamentos e veículos,

observando as reais necessidades
dos Campi, a relação

custo-benefício e as condições de
guarda e armazenamento.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

O Memorando nº 04/2017 CGP -
Campus Barreiros, de
08/03/2017 (obs.: no

Memorando consta 08/03/2016,
porém percebe-se que houve erro

de digitação), informou que  o
Plano de Providência

Permanente havia sido
encaminhado por e-mail.

No documento “RESPOSTA AO
PLANO DE PROVIDÊNCIA

2017.docx”, anexo ao e-mail da
Coordenação Geral de Produção,
de 08/03/2017, foi apresentado o

seguinte:

“Providências a serem
implementadas: Com a

implantação do FORMULÁRIO
DE REGISTRO DE

ATIVIDADE DE CAMPO será
possível fazer o registro de todas
atividades desenvolvidas durante

o ano letivo, permitindo desta
forma, mapear as demandas por

serviços do campo por
determinado período. Com base
nesses dados, será elaborado o

PLANEJAMENTO ANUAL DE
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS, conforme
as necessidades reais do campus.

Prazo de atendimento:
31/12/2017”

1. Memorando nº
04.2017 CGP -

Campus
Barreiros;

2. E-mail
CGP_08/03/2017;

2.1. ANEXO:
RESPOSTA AO

PLANO DE
PROVIDÊNCIA

2017.docx

3. Atas que
comprovam as

reuniões
realizadas;

4. E-mail, de
26.07.21 -
DAP-CGP,

Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna;

4.1 ANEXO:
Plano de

Providências -
Relatório de

Auditoria 007-
CGP - IFPE -

Campus
Barreiros.

Por meio do Plano de Providências encaminhado pela
Unidade no dia 08/03/2017, foi indicado o prazo de

31/12/2017 para que as providências fossem implementadas.

Destaca-se que foram realizadas reuniões individuais por
campus e também de forma conjunta com os outros Campi
Agrícolas de Belo Jardim e Vitória de Santo Antão, com
vistas a apresentar o relatório e alinhar as medidas para

atendimento das recomendações.

Na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Plano de Providências e acordadas nas reuniões
entre gestores e equipe de auditoria, foi realizada uma nova

reunião com a gestão, em específico, com o Diretor-Geral do
Campus Barreiros, em 02/07/2021. Na ocasião, apresentou-se

o panorama das recomendações pertencentes à Unidade e
requereu-se a disponibilização de informações acompanhadas

de evidências acerca do saneamento das pendências
identificadas. No mesmo dia, foi encaminhado para a

Coordenação Geral de Produção o modelo de Plano de
Providências Permanente, acompanhado do Relatório de

Auditoria correlato.

Em resposta à demanda da equipe de Auditoria, a Unidade
encaminhou e-mail no dia 26/07/2021 contendo um novo
Plano de Providências, apresentando a data de 31/12/2021

como novo prazo para atendimento.

Da análise da manifestação encaminhada, constatou-se que
algumas ações foram iniciadas, porém, ainda sem o condão de

considerar a recomendação plenamente atendida.

Diante o exposto e considerando que já se passaram
aproximadamente 5 (cinco) anos de encaminhamento do

relatório, inclusive, já tendo ocorrido outras ações de
acompanhamento deste por meio de reuniões com a presença
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Em resposta à demanda da
equipe de Auditoria de
02/07/2021, a Unidade

encaminhou e-mail, do dia
26/07/2021, com um novo Plano

de Providências, no qual foi
informado o seguinte:

“Providências a serem
implementadas: O processo de

aquisição, assim como as
condições de guarda e

armazenamento de máquinas,
equipamentos e veículos tem

sido uma preocupação constante
por parte da gestão do campus.
Nos últimos cinco anos não foi

feito nenhuma aquisição de
máquinas e veículos por parte da

instituição. Com relação ao
espaço de guarda dos

maquinários e veículos foi feito
um readequação dos espaços no
sentido de melhorar o acesso e o
manejo dos mesmos no setor de

mecanização. Continuamos
desenvolvendo ações no setor
com relação a recuperação de

máquinas e veículos.

[Registros de fotos]

Prazo de atendimento:
31.12.2021

da Auditoria Interna, iremos promover a finalização do
monitoramento da recomendação.

Neste caso, cessa o acompanhamento pela Auditoria Interna,
mas é importante salientar que a recomendação continua
passível de atendimento pela unidade auditada, ou seja, o

gestor assume o risco de não proceder com a sua
implementação.
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Situação: Em andamento.”

18 RA 07/2016; Constatação 1.1.1.4;
Recomendação 2

(ID 931407):
Elaborar e implementar

plano/política de manutenção dos
laboratórios/unidades educativas
de produção que contemple as

máquinas, equipamentos, veículos
e instalações, conforme determina

a Resolução do CONSUP nº
16/2014, bem como criar rotina de
registros de qualquer irregularidade

ocorrida com esses bens, em
atenção ao que dispõe os itens 10.1

e 10.2 da IN 205/88.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

O Memorando nº 04/2017 CGP -
Campus Barreiros, de
08/03/2017 (obs.: no

Memorando consta 08/03/2016,
porém percebe-se que houve erro

de digitação), informou que  o
Plano de Providência

Permanente havia sido
encaminhado por e-mail.

No documento “RESPOSTA AO
PLANO DE PROVIDÊNCIA

2017.docx”, anexo ao e-mail da
Coordenação Geral de Produção,
de 08/03/2017, foi apresentado o

seguinte:

“Providências a serem
implementadas: Será inserido

no FORMULÁRIO DE
REGISTRO DE ATIVIDADE
DE CAMPO um campo para a

indicação da necessidade de
manutenção de máquinas e

equipamentos utilizados. Será
constituída comissão interna para
elaboração do plano/política de

manutenção dos
laboratórios/unidades educativas

de produção.

Prazo de atendimento:
31/12/2017”

Em resposta à demanda da

1. Memorando nº
04.2017 CGP -

Campus
Barreiros;

2. E-mail
CGP_08/03/2017;

2.1. ANEXO:
RESPOSTA AO

PLANO DE
PROVIDÊNCIA

2017.docx

3. Atas que
comprovam as

reuniões
realizadas;

4. E-mail, de
26.07.21 -
DAP-CGP,

Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna;

4.1 ANEXO:
Plano de

Providências -
Relatório de

Auditoria 007-
CGP - IFPE -

Campus

Por meio do Plano de Providências encaminhado pela
Unidade no dia 08/03/2017, foi indicado o prazo de

31/12/2017 para que as providências fossem implementadas.

Destaca-se que foram realizadas reuniões individuais por
campus e também de forma conjunta com os outros Campi
Agrícolas de Belo Jardim e Vitória de Santo Antão, com
vistas a apresentar o relatório e alinhar as medidas para

atendimento das recomendações.

De modo especial, na reunião conjunta realizada no dia
24/08/2017, no Campus Vitória de Santo Antão, deliberou-se

o seguinte: “Plano diretor de manutenção de laboratórios e
políticas de uso;”

Na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Plano de Providências e acordadas nas reuniões
entre gestores e equipe de auditoria, foi realizada uma nova

reunião com a gestão, em específico, com o Diretor-Geral do
Campus Barreiros, em 02/07/2021. Na ocasião, apresentou-se

o panorama das recomendações pertencentes à Unidade e
requereu-se a disponibilização de informações acompanhadas

de evidências acerca do saneamento das pendências
identificadas. No mesmo dia, foi encaminhado para a

Coordenação Geral de Produção (CGP) o modelo de Plano de
Providências Permanente, acompanhado do Relatório de

Auditoria correlato.

Em resposta à demanda da equipe de Auditoria, a Unidade
encaminhou por e-mail, no dia 26/07/2021, um novo Plano de

Providências. Em análise a manifestação encaminhada,
constatou-se que a recomendação permanece pendente de

atendimento, tendo sido apresentado um novo prazo:
31/12/2021.
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equipe de Auditoria de
02/07/2021, a Unidade

encaminhou e-mail, do dia
26/07/2021, com um novo Plano

de Providências, no qual foi
informado o seguinte:

“Providências a serem
implementadas: Quanto à

recomendação de elaborar um
plano ou uma política de

manutenção dos laboratórios e
equipamentos do setores ligados
a CGP, já estamos requalificando

os espaços, assim como, a
recuperação de alguns

equipamentos. Com relação a
criação de mecanismos de

registros, aguarda-se um posição
por parte da Reitoria para criação
de GT dos campi agrícolas para a

construção de mecanismo de
registro comum a todas as

unidades de ensino agrícola do
IFPE.

Prazo de atendimento:
31.12.2021

Situação: Em andamento”

Barreiros.
Ainda sobre a manifestação, cabe destacar que apesar da

Unidade informar que está requalificando os
laboratórios/unidades educativas de produção e recuperando
alguns equipamentos, isto não se configura como um plano

ou uma política de manutenção dos laboratórios e
equipamentos. Ademais, a criação de rotina de registros de

qualquer irregularidade no âmbito dos bens em uso pela CGP
não enseja um trabalho em comum dos Campi Agrícolas.

Diante o exposto e considerando que já se passaram
aproximadamente 5 (cinco) anos de encaminhamento do

relatório, inclusive, já tendo ocorrido outras ações de
acompanhamento deste por meio de reuniões com a presença

da Auditoria Interna, iremos promover a finalização do
monitoramento da recomendação.

Neste caso, cessa o acompanhamento pela Auditoria Interna,
mas é importante salientar que a recomendação continua
passível de atendimento pela unidade auditada, ou seja, o

gestor assume o risco de não proceder com a sua
implementação.

19 RA 07/2016; Constatação 1.1.1.5;
Recomendação 4

(ID 931452):
Promover nas compras

compartilhadas, enquanto Órgão

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

O Memorando nº 04/2017 CGP -
Campus Barreiros, de
08/03/2017 (obs.: no

Memorando consta 08/03/2016,
porém percebe-se que houve erro

1. Memorando nº
04.2017 CGP -

Campus
Barreiros;

Por meio do Plano de Providências encaminhado pela
Unidade no dia 08/03/2017, foi indicado o prazo de

31/06/2017  para que as providências fossem implementadas.

Destaca-se que foram realizadas reuniões individuais por
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Gerenciador, a articulação entre os
Campi agrícolas, de forma que seja

elaborado um planejamento em
conjunto que resulte na eficácia do
processo licitatório e, consequente,

economicidade dos recursos
públicos.

de digitação), informou que  o
Plano de Providência

Permanente havia sido
encaminhado por e-mail.

No documento “RESPOSTA AO
PLANO DE PROVIDÊNCIA

2017.docx”, anexo ao e-mail da
Coordenação Geral de Produção,
de 08/03/2017, foi apresentado o

seguinte:

“Providências a serem
implementadas: Instituir

calendário de reuniões periódicas
com representantes das CGPs
dos três campi com vistas a
discussão dos temas afins.

Prazo de atendimento:
31/06/2017”

Em resposta à demanda da
equipe de Auditoria de
02/07/2021, a Unidade

encaminhou e-mail, do dia
26/07/2021, com um novo Plano

de Providências, no qual foi
informado o seguinte:

“Providências a serem
implementadas: Estamos

aguardando a finalização do
processo de discussão entre os

Departamentos de Administração
e Planejamento dos campi que

integram o IFPE para a

2. E-mail
CGP_08/03/2017;

2.1. ANEXO:
RESPOSTA AO

PLANO DE
PROVIDÊNCIA

2017.docx

3. Atas que
comprovam as

reuniões
realizadas;

4. E-mail, de
26.07.21 -
DAP-CGP,

Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna;

4.1 ANEXO:
Plano de

Providências -
Relatório de

Auditoria 007-
CGP - IFPE -

Campus
Barreiros.

campus e também de forma conjunta com os outros Campi
Agrícolas de Belo Jardim e Vitória de Santo Antão, com
vistas a apresentar o relatório e alinhar as medidas para

atendimento das recomendações.
De modo especial, na reunião conjunta realizada no dia

24/08/2017, no Campus Vitória de Santo Antão, deliberou-se
o seguinte: “Incluir no item ‘mapeamento de processos’, a

questão de compras compartilhadas;”; Criação de
procedimento para pedido e (re)distribuição de insumos entre

os três Campi e ampliação do diálogo entre os mesmos, de
modo que os produtos agropecuários, em bom estado de

conservação, que já não foram aproveitados pela
agroindústria e refeitório, possam ser doados aos outros

Campi, mediante oferta e divisão, desde que haja intenção dos
dois outros campi;”

Na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Plano de Providências e acordadas nas reuniões
entre gestores e equipe de auditoria, foi realizada uma nova

reunião com a gestão, em específico, com o Diretor-Geral do
Campus Barreiros, em 02/07/2021. Na ocasião, apresentou-se

o panorama das recomendações pertencentes à Unidade e
requereu-se a disponibilização de informações acompanhadas

de evidências acerca do saneamento das pendências
identificadas. No mesmo dia, foi encaminhado para a

Coordenação Geral de Produção o modelo de Plano de
Providências Permanente (PPP), acompanhado do Relatório

de Auditoria correlato.

Em resposta à demanda da equipe de Auditoria, a Unidade
encaminhou por e-mail, no dia 26/07/2021, um novo Plano de

Providências. Em análise a manifestação encaminhada,
constatou-se que a recomendação permanece pendente de

atendimento, tendo sido apresentado um novo prazo:
31/12/2021.
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implantação do processo de
compras compartilhada para que
seja feita um planejamento em
conjunto entre os três campi

agrícolas visando mais eficácia
no processo licitatório.

Prazo de atendimento:
31.12.2021

Situação: Em andamento”

Diante o exposto e considerando que já se passaram
aproximadamente 5 (cinco) anos de encaminhamento do

relatório, inclusive, já tendo ocorrido outras ações de
acompanhamento deste por meio de reuniões com a presença

da Auditoria Interna, iremos promover a finalização do
monitoramento da recomendação.

Neste caso, cessa o acompanhamento pela Auditoria Interna,
mas é importante salientar que a recomendação continua
passível de atendimento pela unidade auditada, ou seja, o

gestor assume o risco de não proceder com a sua
implementação.

20 RA 07/2016; Constatação 1.1.1.5;
Recomendação 5

(ID 931459):
Criar mecanismos para

gerenciamento, envolvendo a CGP
e o Almoxarifado, dos insumos que

justificadamente não possam ser
armazenados no almoxarifado,

provendo os registros no SUAP,
quando da destinação às UEP’s, de

forma a identificar o consumo
médio, estoque mínimo e máximo,

entre outros necessários para
subsidiar o planejamento das

compras.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

O Memorando nº 04/2017 CGP -
Campus Barreiros, de

08/03/2017 (obs.: no memorando
consta 08/03/2016, porém

percebe-se que houve erro de
digitação), informou que  o

Plano de Providência
Permanente havia sido

encaminhado por e-mail.
No documento “RESPOSTA AO

PLANO DE PROVIDÊNCIA
2017.docx”, anexo ao e-mail da
Coordenação Geral de Produção,
de 08/03/2017, foi apresentado o

seguinte:

“Providências a serem
implementadas: No caso da

ração, foi instituída a
responsabilidade da distribuição

da ração para um profissional
competente, tendo como

corresponsabilidade o
profissional capacitado para

1. Memorando nº
04.2017 CGP -

Campus
Barreiros;

2. E-mail
CGP_08/03/2017;

2.1. ANEXO:
RESPOSTA AO

PLANO DE
PROVIDÊNCIA

2017.docx

3. Atas que
comprovam as

reuniões
realizadas;

4. E-mail, de
26.07.21 -
DAP-CGP,

Providências
Recomendações

Por meio do Plano de Providências encaminhado pela
Unidade no dia 08/03/2017, foi indicado que as providências
a serem implementadas haviam sido iniciadas, no entanto não

foi encaminhada documentação comprobatória.

Destaca-se que foram realizadas reuniões individuais por
campus e também de forma conjunta com os outros Campi
Agrícolas de Belo Jardim e Vitória de Santo Antão, com
vistas a apresentar o relatório e alinhar as medidas para

atendimento das recomendações.

De modo especial, na reunião conjunta realizada no dia
24/08/2017, no Campus Vitória de Santo Antão, deliberou-se
o seguinte: “Atribuir ao Almoxarifado, o papel que lhe cabe,
efetivamente, ao processo de trabalho correlato;”; “Criar uma

planilha única, utilizada para registro diário de insumos e
gerenciamento de resíduos (modelo Campus Vitória);”

Na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Plano de Providências e acordadas nas reuniões
entre gestores e equipe de auditoria, foi realizada uma nova

reunião com a gestão, em específico, com o Diretor-Geral do
Campus Barreiros, em 02/07/2021. Na ocasião, apresentou-se

o panorama das recomendações pertencentes à Unidade e
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indicar a quantidade destinada à
cada setor, bem como serão
responsáveis por alimentar o

sistema SUAPE de informações
e acompanhar a distribuição da
ração solicitada pelos setores. A
retirada de ração estará regulada

por formulário próprio,
REQUISIÇÃO DE RAÇÃO, que
permite discriminar a quantidade

e o tipo de ração solicitada e
quantidade de animais atendidos.
A referida requisição é emitida
duas vias que contemplam três

assinaturas, de forma que a
informação circule as mãos de

três servidores distintos, o
solicitante, o despachante e a
coordenação da CGP, antes de

chegar à UEP de destino. Para os
demais insumos, a solicitação é
feita diretamente pelo sistema

SUAP, pelo servidor cadastrado,
seguindo o padrão de coleta de

dados do sistema.

Prazo de atendimento:
Iniciado”

Em resposta à demanda da
equipe de Auditoria de
02/07/2021, a Unidade

encaminhou e-mail, do dia
26/07/2021, com um novo Plano

de Providências, no qual foi
informado o seguinte:

da Auditoria
Interna;

4.1 ANEXO:
Plano de

Providências -
Relatório de

Auditoria 007-
CGP - IFPE -

Campus
Barreiros.

requereu-se a disponibilização de informações acompanhadas
de evidências acerca do saneamento das pendências

identificadas. No mesmo dia, foi encaminhado para a
Coordenação Geral de Produção (CGP) o modelo de Plano de
Providências Permanente (PPP), acompanhado do Relatório

de Auditoria correlato.

Em resposta à demanda da equipe de Auditoria, a Unidade
encaminhou por e-mail, no dia 26/07/2021, um novo Plano de

Providências. Em análise a manifestação encaminhada,
constatou-se que a recomendação permanece pendente de

atendimento, tendo sido apresentado um novo prazo:
31/12/2021. Inclusive, cabe destacar que o fato de se estar

aguardando um novo sistema, não impede que a CGP realize
ações de controle tais como as que foram apontadas no

primeiro PPP encaminhado.

Diante da ausência de comprovação das providências
constantes na primeira manifestação, bem como do que fora
deliberado em conjunto com as demais Unidades Agrícolas,

e, considerando que já se passaram aproximadamente 5
(cinco) anos de encaminhamento do relatório, inclusive, já
tendo ocorrido outras ações de acompanhamento deste por

meio de reuniões com a presença da Auditoria Interna, iremos
promover a finalização do monitoramento da recomendação.

Neste caso, cessa o acompanhamento pela Auditoria Interna,
mas é importante salientar que a recomendação continua
passível de atendimento pela unidade auditada, ou seja, o

gestor assume o risco de não proceder com a sua
implementação.
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“Providencias a serem
implementadas: Estamos

aguardando a implantação de um
novo sistema, por parte do setor

de tecnologia do IFPE, em
substituição ao sistema SUAP.

Ao ser implantado
apresentaremos sugestões no

sentido de desenvolver registros
dos insumos que não são

armazenado no almoxarifado.

Prazo de atendimento:
31.12.2021:

Situação: Em andamento.”

21 RA 07/2016; Constatação 1.1.1.5;
Recomendação 6

(ID 931472):
Promover a reparação das
fragilidades físicas no que

concerne à segurança, organização
e integridade dos insumos,

localizados no Almoxarifado,
UEP’s ou outros locais de guarda.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

O Memorando nº 04/2017 CGP -
Campus Barreiros, de
08/03/2017 (obs.: no

Memorando consta 08/03/2016,
porém percebe-se que houve erro

de digitação), informou que  o
Plano de Providência

Permanente havia sido
encaminhado por e-mail.

No documento “RESPOSTA AO
PLANO DE PROVIDÊNCIA

2017.docx”, anexo ao e-mail da
Coordenação Geral de Produção,
de 08/03/2017, foi apresentado o

seguinte:

“Providências a serem
implementadas: Para insumos

sob guarda da CGP, a

1. Memorando nº
04.2017 CGP -

Campus
Barreiros;

2. E-mail
CGP_08/03/2017;

2.1. ANEXO:
RESPOSTA AO

PLANO DE
PROVIDÊNCIA

2017.docx

3. Atas que
comprovam as

reuniões
realizadas;

Por meio do Plano de Providências encaminhado pela
Unidade no dia 08/03/2017, foi indicado que as providências
a serem implementadas haviam sido iniciadas, no entanto não

foram encaminhadas evidências comprobatórias.

Destaca-se que foram realizadas reuniões individuais por
campus e também de forma conjunta com os outros Campi
Agrícolas de Belo Jardim e Vitória de Santo Antão, com
vistas a apresentar o relatório e alinhar as medidas para

atendimento das recomendações.

De modo especial, na reunião conjunta realizada no dia
24/08/2017, no Campus Vitória de Santo Antão, deliberou-se
o seguinte: “Atribuir ao Almoxarifado, o papel que lhe cabe,

efetivamente, ao processo de trabalho correlato;”

Na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Plano de Providências e acordadas nas reuniões
entre gestores e equipe de auditoria, foi realizada uma nova
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recomendação vem sendo
atendida, conforme as demandas

que surgem no dia a dia.

Prazo de atendimento:
Iniciado”

Em resposta à demanda da
equipe de Auditoria de
02/07/2021, a Unidade

encaminhou e-mail, do dia
26/07/2021, com um novo Plano

de Providências, no qual foi
informado o seguinte:

“Providencias a serem
implementadas: Foi feito uma

restruturação no almoxarifado do
campus, no qual os produtos já

se encontram separados e
armazenados adequadamente.

Entretanto por falta de recursos
orçamentários não estamos

conseguindo ampliar o referido
almoxarifado.

[Registros de fotos]

Prazo de atendimento:
31.12.2021

Situação: Em andamento.”

4. E-mail, de
26.07.21 -
DAP-CGP,

Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna;

4.1 ANEXO:
Plano de

Providências -
Relatório de

Auditoria 007-
CGP - IFPE -

Campus
Barreiros.

reunião com a gestão, em específico, com o Diretor-Geral do
Campus Barreiros, em 02/07/2021. Na ocasião, apresentou-se

o panorama das recomendações pertencentes à Unidade e
requereu-se a disponibilização de informações acompanhadas

de evidências acerca do saneamento das pendências
identificadas. No mesmo dia, foi encaminhado para a

Coordenação Geral de Produção (CGP) o modelo de Plano de
Providências Permanente, acompanhado do Relatório de

Auditoria correlato.

Em resposta à demanda da equipe de Auditoria, a Unidade
encaminhou por e-mail, no dia 26/07/2021, um novo Plano de

Providências. Em análise a manifestação encaminhada,
constatou-se que a recomendação permanece pendente de

atendimento, tendo sido apresentado um novo prazo:
31/12/2021. Além disso, verificou-se que não houve

apresentação de providências quanto às Unidades Educativas
de Produção e aos outros locais de guarda dos insumos

utilizados pela CGP.

Diante o exposto e considerando que já se passaram
aproximadamente 5 (cinco) anos de encaminhamento do

relatório, inclusive, já tendo ocorrido outras ações de
acompanhamento deste por meio de reuniões com a presença

da Auditoria Interna, iremos promover a finalização do
monitoramento da recomendação.

Neste caso, cessa o acompanhamento pela Auditoria Interna,
mas é importante salientar que a recomendação continua
passível de atendimento pela unidade auditada, ou seja, o

gestor assume o risco de não proceder com a sua
implementação.

22 RA 07/2016; Constatação 1.1.1.5;
Recomendação 7

(ID 931474):

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

O Memorando nº 04/2017 CGP -
Campus Barreiros, de
08/03/2017 (obs.: no

1. Memorando nº
04.2017 CGP -

Campus

Por meio do Plano de Providências encaminhado pela
Unidade no dia 08/03/2017, foi indicado que as providências
a serem implementadas haviam sido iniciadas, no entanto não
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Implementar mecanismos de
controle no gerenciamento dos

insumos pelo Almoxarifado, CGP
e/ou Coordenadores das UEP’s, de

forma a considerar o prazo de
validade, evitando o

envelhecimento dos materiais e
possível desperdício.

Memorando consta 08/03/2016,
porém percebe-se que houve erro

de digitação), informou que  o
Plano de Providência

Permanente havia sido
encaminhado por e-mail.

No documento “RESPOSTA AO
PLANO DE PROVIDÊNCIA

2017.docx”, anexo ao e-mail da
Coordenação Geral de Produção,
de 08/03/2017, foi apresentado o

seguinte:

“Providências a serem
implementadas: O
monitoramento do

armazenamento da ração é feito
regularmente, de forma a garantir

a integridade do produto
fornecido aos animais.
Semanalmente é feita a

distribuição da ração para os
setores conforme recomendação
do zootecnista do campus. Bem

como é feito o monitoramento do
prazo de validade, forma de
armazenamento, limpeza e

controle de roedores no galpão.
Os demais insumos ficam sob
guarda e monitoramento do

almoxarifado.

Prazo de atendimento:
Iniciado”

Em resposta à demanda da

Barreiros;

2. E-mail
CGP_08/03/2017;

2.1. ANEXO:
RESPOSTA AO

PLANO DE
PROVIDÊNCIA

2017.docx

3. Atas que
comprovam as

reuniões
realizadas;

4. E-mail, de
26.07.21 -
DAP-CGP,

Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna;

4.1 ANEXO:
Plano de

Providências -
Relatório de

Auditoria 007-
CGP - IFPE -

Campus
Barreiros.

foi encaminhada documentação comprobatória.

Destaca-se que foram realizadas reuniões individuais por
campus e também de forma conjunta com os outros Campi
Agrícolas de Belo Jardim e Vitória de Santo Antão, com
vistas a apresentar o relatório e alinhar as medidas para

atendimento das recomendações.

De modo especial, na reunião conjunta realizada no dia
24/08/2017, no Campus Vitória de Santo Antão, deliberou-se
o seguinte: “Atribuir ao Almoxarifado, o papel que lhe cabe,
efetivamente, ao processo de trabalho correlato;”; “Criar uma

planilha única, utilizada para registro diário de insumos e
gerenciamento de resíduos (modelo Campus Vitória);”

Na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Plano de Providências e acordadas nas reuniões
entre gestores e equipe de auditoria, foi realizada uma nova

reunião com a gestão, em específico, com o Diretor-Geral do
Campus Barreiros, em 02/07/2021. Na ocasião, apresentou-se

o panorama das recomendações pertencentes à Unidade e
requereu-se a disponibilização de informações,

acompanhadas de evidências, relativas às pendências
identificadas. No mesmo dia, foi encaminhado para a

Coordenação Geral de Produção o modelo de Plano de
Providências Permanente (PPP), acompanhado do Relatório

de Auditoria correlato.

Em resposta à demanda da equipe de Auditoria, a Unidade
encaminhou por e-mail, no dia 26/07/2021, um novo Plano de

Providências. Em análise a manifestação encaminhada,
constatou-se que a recomendação permanece pendente de

atendimento, tendo sido apresentado um novo prazo:
31/12/2021.

Diante da ausência de comprovação das providências
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equipe de Auditoria de
02/07/2021, a Unidade

encaminhou e-mail, do dia
26/07/2021, com um novo Plano

de Providências, no qual foi
informado o seguinte:

“Providencias a serem
implementadas: Já foi

determinado junto aos setores de
laboratórios e almoxarifado a
recomendação de liberação de

insumos, conforme data de
chegada dos produtos.

Outrossim, informamos que a
presente recomendação estará na

produção de manual de
procedimentos dos setores na

ocasião de sua elaboração.

Prazo de atendimento:
31.12.2021

Situação: Em andamento”

constantes nas manifestações, bem como do que fora
deliberado em conjunto com as demais Unidades Agrícolas,

e, considerando que já se passaram aproximadamente 5
(cinco) anos de encaminhamento do relatório, inclusive, já
tendo ocorrido outras ações de acompanhamento deste por

meio de reuniões com a presença da Auditoria Interna, iremos
promover a finalização do monitoramento da recomendação.

Neste caso, cessa o acompanhamento pela Auditoria Interna,
mas é importante salientar que a recomendação continua
passível de atendimento pela unidade auditada, ou seja, o

gestor assume o risco de não proceder com a sua
implementação.

23 RA 07/2016; Constatação 1.1.1.5;
Recomendação 8

(ID 931478):
Promover os registros diários dos
insumos utilizados no processo

produtivo, bem como os registros
das informações sobre descartes,
perdas, ocasionadas ou não, por

falhas de controle.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

O Memorando nº 04/2017 CGP -
Campus Barreiros, de
08/03/2017 (obs.: no

Memorando consta 08/03/2016,
porém percebe-se que houve erro

de digitação), informou que  o
Plano de Providência

Permanente havia sido
encaminhado por e-mail.

No documento “RESPOSTA AO
PLANO DE PROVIDÊNCIA

2017.docx”, anexo ao e-mail da

1. Memorando nº
04.2017 CGP -

Campus
Barreiros;

2. E-mail
CGP_08/03/2017;

2.1. ANEXO:
RESPOSTA AO

PLANO DE
PROVIDÊNCIA

Por meio do Plano de Providências encaminhado pela
Unidade no dia 08/03/2017, foi indicado que a recomendação

havia sido atendida por meio do “FORMULÁRIO DE
REGISTRO DE ATIVIDADE DE CAMPO”. Apesar disso,

este formulário não foi encaminhado a esta Auditoria,
tampouco foi comprovada a sua utilização.

Destaca-se que foram realizadas reuniões individuais por
campus e também de forma conjunta com os outros Campi
Agrícolas de Belo Jardim e Vitória de Santo Antão, com
vistas a apresentar o relatório e alinhar as medidas para

atendimento das recomendações.
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Coordenação Geral de Produção,
de 08/03/2017, foi apresentado o

seguinte:

“Providências a serem
implementadas: Recomendação
atendida com a implantação do

FORMULÁRIO DE REGISTRO
DE ATIVIDADE DE CAMPO.

Prazo de atendimento:
31/03/2017”

Em resposta à demanda da
equipe de Auditoria de
02/07/2021, a Unidade

encaminhou e-mail, do dia
26/07/2021, com um novo Plano

de Providências, no qual foi
informado o seguinte:

“Providencias a serem
implementadas: Os três campi

agrícolas do IFPE estão
trabalhando na confecção de

modelos de registros para serem
utilizados no processo produtivo,

porém estamos no aguardo de
um novo encontro promovido
pela reitoria para que se possa

construir um programa
especifico para tal demanda.

Prazo de atendimento:
31.12.2021

2017.docx

3. Atas que
comprovam as

reuniões
realizadas;

4. E-mail, de
26.07.21 -
DAP-CGP,

Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna;

4.1 ANEXO:
Plano de

Providências -
Relatório de

Auditoria 007-
CGP - IFPE -

Campus
Barreiros.

De modo especial, na reunião conjunta realizada no dia
24/08/2017, no Campus Vitória de Santo Antão, deliberou-se
o seguinte:  “Criar uma planilha única, utilizada para registro

diário de insumos e gerenciamento de resíduos (modelo
Campus Vitória);”

Na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Plano de Providências e acordadas nas reuniões
entre gestores e equipe de auditoria, foi realizada uma nova

reunião com a gestão, em específico, com o Diretor-Geral do
Campus Barreiros, em 02/07/2021. Na ocasião, apresentou-se

o panorama das recomendações pertencentes à Unidade e
requereu-se a disponibilização de informações,

acompanhadas de evidências, relativas às pendências
identificadas. No mesmo dia, foi encaminhado para a

Coordenação Geral de Produção o modelo de Plano de
Providências Permanente (PPP), acompanhado do Relatório

de Auditoria correlato.

Em resposta à demanda da equipe de Auditoria, a Unidade
encaminhou e-mail, no dia 26/07/2021, contendo um novo
Plano de Providências, apresentando a data de 31/12/2021

como novo prazo para atendimento. Assim, constatou-se que
a recomendação permanece pendente de atendimento. Sobre
isso, cabe destacar que os Campi agrícolas já deveriam ter se

organizado para a criação de grupos de trabalho, dado o
tempo transcorrido da apresentação do relatório.

Diante da ausência de comprovação das providências
constantes nas manifestações, bem como do que fora

deliberado em conjunto com as demais Unidades Agrícolas,
e, considerando que já se passaram aproximadamente 5

(cinco) anos de encaminhamento do relatório, inclusive, já
tendo ocorrido outras ações de acompanhamento deste por

meio de reuniões com a presença da Auditoria Interna, iremos
promover a finalização do monitoramento da recomendação.

35



Situação: Em andamento”
Neste caso, cessa o acompanhamento pela Auditoria Interna,

mas é importante salientar que a recomendação continua
passível de atendimento pela unidade auditada, ou seja, o

gestor assume o risco de não proceder com a sua
implementação.

24 RA 07/2016; Constatação 1.1.1.5;
Recomendação 9

(ID 932121):
Definir e implementar política de
tratamento dos resíduos/descartes

gerados na produção.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

O Memorando nº 04/2017 CGP -
Campus Barreiros, de
08/03/2017 (obs.: no

Memorando consta 08/03/2016,
porém percebe-se que houve erro

de digitação), informou que  o
Plano de Providência

Permanente havia sido
encaminhado por e-mail.

No documento “RESPOSTA AO
PLANO DE PROVIDÊNCIA

2017.docx”, anexo ao e-mail da
Coordenação Geral de Produção,
de 08/03/2017, foi apresentado o

seguinte:

“Providências a serem
implementadas: A política de

tratamento dos resíduos
sólidos/descartes é institucional.
Será provocada a implantação

desta política no campus.
Contudo, o campus Barreiros em

parceria com a Prefeitura
Municipal desenvolve ações de
separação do material reciclável

e executa a doação de todo
material à Associação de
Catadores do município.

1. Memorando nº
04.2017 CGP -

Campus
Barreiros;

2. E-mail
CGP_08/03/2017;

2.1. ANEXO:
RESPOSTA AO

PLANO DE
PROVIDÊNCIA

2017.docx

3. Atas que
comprovam as

reuniões
realizadas;

4. E-mail, de
26.07.21 -
DAP-CGP,

Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna;

4.1 ANEXO:
Plano de

Providências -

Por meio do Plano de Providências encaminhado pela
Unidade no dia 08/03/2017, foi indicado que as providências
a serem implementadas haviam sido iniciadas, no entanto não

foi encaminhada documentação comprobatória.

Destaca-se que foram realizadas reuniões individuais por
campus e também de forma conjunta com os outros Campi
Agrícolas de Belo Jardim e Vitória de Santo Antão, com
vistas a apresentar o relatório e alinhar as medidas para

atendimento das recomendações.

Na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Plano de Providências, foi realizada uma nova

reunião com a gestão, em específico, com o Diretor-Geral do
Campus Barreiros, em 02/07/2021. Na ocasião, apresentou-se

o panorama das recomendações pertencentes à Unidade e
requereu-se a disponibilização de informações,

acompanhadas de evidências, relativas às pendências
identificadas. No mesmo dia, foi encaminhado para a

Coordenação Geral de Produção o modelo de Plano de
Providências Permanente (PPP), acompanhado do Relatório

de Auditoria correlato.

Em resposta à demanda da equipe de Auditoria, a Unidade
encaminhou e-mail, no dia 26/07/2021, contendo um novo
Plano de Providências, apresentando a data de 31/12/2021

como novo prazo para atendimento. Assim, constatou-se que
a recomendação permanece pendente de atendimento. Sobre
isso, cabe destacar que os Campi agrícolas já deveriam ter se

organizado para a criação de grupos de trabalho, dado o
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Prazo de atendimento:
Iniciado”

Em resposta à demanda da
equipe de Auditoria de
02/07/2021, a Unidade

encaminhou e-mail, do dia
26/07/2021, com um novo Plano

de Providências, no qual foi
informado o seguinte:

“Providências a serem
implementadas: Estamos

aguardando a realização de um
novo encontro para que se possa
no GT dos campus agrícolas ser
discutido um manual de ações

para o tratamento de
resíduos/descartes na produção.

Prazo de atendimento:
31.12.2021

Situação: Em andamento”

Relatório de
Auditoria 007-
CGP - IFPE -

Campus
Barreiros.

tempo transcorrido da apresentação do relatório.

Diante do exposto e considerando que já se passaram
aproximadamente 5 (cinco) anos de encaminhamento do

relatório, inclusive, já tendo ocorrido outras ações de
acompanhamento deste por meio de reuniões com a presença

da Auditoria Interna, iremos promover a finalização do
monitoramento da recomendação.

Neste caso, cessa o acompanhamento pela Auditoria Interna,
mas é importante salientar que a recomendação continua
passível de atendimento pela unidade auditada, ou seja, o

gestor assume o risco de não proceder com a sua
implementação.

.

25 RA 07/2016; Constatação 1.1.1.5;
Recomendação 10

(ID 932123):
Promover o devido

acompanhamento e registro da
evolução dos animais, bem como

os controles e manejos zootécnicos
dos semoventes.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

O Memorando nº 04/2017 CGP -
Campus Barreiros, de
08/03/2017 (obs.: no

Memorando consta 08/03/2016,
porém percebe-se que houve erro

de digitação), informou que  o
Plano de Providência

Permanente havia sido
encaminhado por e-mail.

No documento “RESPOSTA AO
PLANO DE PROVIDÊNCIA

2017.docx”, anexo ao e-mail da

1. Memorando nº
04.2017 CGP -

Campus
Barreiros;

2. E-mail
CGP_08/03/2017;

2.1. ANEXO:
RESPOSTA AO

PLANO DE
PROVIDÊNCIA

Por meio do Plano de Providências encaminhado pela
Unidade no dia 08/03/2017, foi indicado o prazo de

31/06/2017 para que as providências fossem implementadas.

Destaca-se que foram realizadas reuniões individuais por
campus e também de forma conjunta com os outros Campi
Agrícolas de Belo Jardim e Vitória de Santo Antão, com
vistas a apresentar o relatório e alinhar as medidas para

atendimento das recomendações.

Na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Plano de Providências, foi realizada uma nova
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Coordenação Geral de Produção,
de 08/03/2017, foi apresentado o

seguinte:

“Providências a serem
implementadas: Criar

formulário padrão (prontuário)
de informações contendo registro
de toda evolução do animal, de
forma que essas informações

possam ser arquivadas pela CGP.

Prazo de atendimento:
31/06/2017”

Apesar da Unidade ter
encaminhado e-mail, no dia

26/07/2021, com um novo Plano
de Providências, não houve

manifestação para esta
recomendação.

2017.docx

3. Atas que
comprovam as

reuniões
realizadas;

4. E-mail, de
26.07.21 -
DAP-CGP,

Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna;

4.1 ANEXO:
Plano de

Providências -
Relatório de

Auditoria 007-
CGP - IFPE -

Campus
Barreiros.

reunião com a gestão, em específico, com o Diretor-Geral do
Campus Barreiros, em 02/07/2021. Na ocasião, apresentou-se

o panorama das recomendações pertencentes à Unidade e
requereu-se a disponibilização de informações,

acompanhadas de evidências, relativas às pendências
identificadas. No mesmo dia, foi encaminhado para a

Coordenação Geral de Produção o modelo de Plano de
Providências Permanente (PPP), acompanhado do Relatório

de Auditoria correlato. Todavia, apesar da Unidade ter
encaminhado e-mail, no dia 26/07/2021, com um novo Plano

de Providências, não houve manifestação para esta
recomendação.

Diante o exposto e considerando que já se passaram
aproximadamente 5 (cinco) anos de encaminhamento do

relatório, inclusive, já tendo ocorrido outras ações de
acompanhamento deste por meio de reuniões com a presença

da Auditoria Interna, iremos promover a finalização do
monitoramento da recomendação.

Neste caso, cessa o acompanhamento pela Auditoria Interna,
mas é importante salientar que a recomendação continua
passível de atendimento pela unidade auditada, ou seja, o

gestor assume o risco de não proceder com a sua
implementação.

26 RA 07/2016; Constatação 1.1.1.5;
Recomendação 11

(ID 932124):
Criar mecanismos para

fortalecimento dos Controles de
saída dos produtos das UEP’s,

realizando no mínimo:
· Registro diário de toda a

produção das UEP’s no SUAP;
· Promoção da compatibilidade das
informações dos setores envolvidos

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

O Memorando nº 04/2017 CGP -
Campus Barreiros, de
08/03/2017 (obs.: no

Memorando consta 08/03/2016,
porém percebe-se que houve erro

de digitação), informou que  o
Plano de Providência

Permanente havia sido
encaminhado por e-mail.

No documento “RESPOSTA AO
PLANO DE PROVIDÊNCIA

1. Memorando nº
04.2017 CGP -

Campus
Barreiros;

2. E-mail
CGP_08/03/2017;

2.1. ANEXO:
RESPOSTA AO

PLANO DE

Por meio do Plano de Providências encaminhado pela
Unidade no dia 08/03/2017, foi informado que a

recomendação não cabia a Coordenação Geral de Produção
(CGP), “tendo em vista que a produção se trata de excedentes

obtidos em aulas práticas”. Apesar disso, esta Auditoria
discorda da resposta apresentada, uma vez que, conforme
evidenciado no Relatório de Auditoria nº 07/2016, cabe

também à CGP, em parceria com outros setores envolvidos,
como por exemplo, o Almoxarifado, o controle da saída dos

produtos das Unidades Educativas de Produção.
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direta ou indiretamente com
o processo produtivo, em especial

o DDE, CGP, Almoxarifado,
Patrimônio e Contabilidade, de

forma que seja possível
acompanhar os resultados da

produção gerada pelo Campus;
· Elaboração de relatório ou

informativo acerca da
produtividade esperada ou

atingida, sobre riscos
ou perspectivas, evolução da
produção, do consumo e das

vendas, bem como a criação de
indicadores de produção, que

possam orientar o planejamento de
cada UEP e também contribuir
com as atividades de ensino,

pesquisa e extensão;
· Registros sobre perdas,

ocasionadas por falhas de produção
ou por perecimento antes do

consumo e/ou comercialização.

2017.docx”, anexo ao e-mail da
Coordenação Geral de Produção,
de 08/03/2017, foi apresentado o

seguinte:

“Providências a serem
implementadas: Estas

recomendações não cabem à
CGP, tendo em vista que a

produção se trata de excedentes
obtidos em aulas práticas,

durante a produção do
conhecimento, portanto as

providências que não se aplicam
às atividades de educação.

Prazo de atendimento:”

Em resposta à demanda da
equipe de Auditoria de
02/07/2021, a Unidade

encaminhou e-mail, do dia
26/07/2021, com um novo Plano

de Providências, no qual foi
informado o seguinte:

“Providências a serem
implementadas: A

recomendação das criação de
mecanismo de controle da

produção das UEP’s
(Laboratórios) encontra-se em

fase de construção, assim como a
renovação de alguns modelos de

registros, com o propósito de
apresentar no próximo encontros

PROVIDÊNCIA
2017.docx

3. Atas que
comprovam as

reuniões
realizadas;

4. E-mail, de
26.07.21 -
DAP-CGP,

Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna;

4.1 ANEXO:
Plano de

Providências -
Relatório de

Auditoria 007-
CGP - IFPE -

Campus
Barreiros.

Ademais, destaca-se que foram realizadas reuniões
individuais por campus e também de forma conjunta com os
outros Campi Agrícolas de Belo Jardim e Vitória de Santo

Antão, com vistas a apresentar o relatório e alinhar as
medidas para atendimento das recomendações.

De modo especial, na reunião conjunta realizada no dia
24/08/2017, no Campus Vitória de Santo Antão, deliberou-se

o seguinte: “Elaborar, com assinatura dos três Campi, um
documento solicitando a DADT a inclusão no SUAPE, a dos

itens ligados à CGP (animais e vegetais direcionados ao
consumo do Campus);

Na expectativa de verificar o cumprimento das ações
acordadas nas reuniões entre gestores e equipe de auditoria,
foi realizada uma nova reunião com a gestão, em específico,
com o Diretor-Geral do Campus Barreiros, em 02/07/2021.
Na ocasião, apresentou-se o panorama das recomendações
pertencentes à Unidade e requereu-se a disponibilização de

informações, acompanhadas de evidências, relativas às
pendências identificadas. No mesmo dia, foi encaminhado

para a Coordenação Geral de Produção o modelo de Plano de
Providências Permanente (PPP), acompanhado do Relatório

de Auditoria correlato.

Em resposta à demanda da equipe de Auditoria, a Unidade
encaminhou e-mail, no dia 26/07/2021, contendo um novo
Plano de Providências, apresentando a data de 31/12/2021

como novo prazo para atendimento. Assim, constatou-se que
a recomendação permanece pendente de atendimento. Sobre

isso, cabe destacar que, dado o tempo transcorrido da
apresentação do relatório, os Campi agrícolas já deveriam ter

se organizado para criação dos mecanismos de controles,
conforme descritos na recomendação em comento.

Diante o exposto e considerando que já se passaram

39



dos campi agrícolas, visando
modelos únicos e comuns a todos

os campi.

Prazo de atendimento:
31.12.2021

Situação: Em andamento.”

aproximadamente 5 (cinco) anos de encaminhamento do
relatório, inclusive, já tendo ocorrido outras ações de

acompanhamento deste por meio de reuniões com a presença
da Auditoria Interna, iremos promover a finalização do

monitoramento da recomendação.

Neste caso, cessa o acompanhamento pela Auditoria Interna,
mas é importante salientar que a recomendação continua
passível de atendimento pela unidade auditada, ou seja, o

gestor assume o risco de não proceder com a sua
implementação.

27 RA 07/2016; Constatação 1.1.1.5;
Recomendação 12

(ID 932141):
Acompanhar e controlar os dados

relativos à produção de cada
UEP’s, por meio de relatórios

demonstrativos dos
custos/despesas referentes aos

projetos agrícolas, agroindustriais e
zootécnicos, avaliando a

possibilidade de criação de um
setor para essa finalidade.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

O Memorando nº 04/2017 CGP -
Campus Barreiros, de
08/03/2017 (obs.: no

Memorando consta 08/03/2016,
porém percebe-se que houve erro

de digitação), informou que  o
Plano de Providência

Permanente havia sido
encaminhado por e-mail.

No documento “RESPOSTA AO
PLANO DE PROVIDÊNCIA

2017.docx”, anexo ao e-mail da
Coordenação Geral de Produção,
de 08/03/2017, foi apresentado o

seguinte:

“Providências a serem
implementadas: Não se aplica”

Em resposta à demanda da
equipe de Auditoria de
02/07/2021, a Unidade

encaminhou e-mail, do dia
26/07/2021, com um novo Plano

de Providências, no qual foi

1. Memorando nº
04.2017 CGP -

Campus
Barreiros;

2. E-mail
CGP_08/03/2017;

2.1. ANEXO:
RESPOSTA AO

PLANO DE
PROVIDÊNCIA

2017.docx

3. Atas que
comprovam as

reuniões
realizadas;

4. E-mail, de
26.07.21 -
DAP-CGP,

Providências
Recomendações

da Auditoria

Por meio do Plano de Providências encaminhado pela
Unidade no dia 08/03/2017, foi informado que a

recomendação não era aplicável à Coordenação Geral de
Produção (CGP). Apesar disso, esta Auditoria discorda da

resposta apresentada, uma vez que, conforme evidenciado no
Relatório de Auditoria nº 07/2016, cabe também à CGP, em

parceria com outros setores envolvidos, como por exemplo, o
Almoxarifado, acompanhar e controlar os dados relativos à

produção de cada Unidade Educativa de Produção.

Ademais, destaca-se que foram realizadas reuniões
individuais por campus e também de forma conjunta com os
outros Campi Agrícolas de Belo Jardim e Vitória de Santo

Antão, com vistas a apresentar o relatório e alinhar as
medidas para atendimento das recomendações.

Na expectativa de verificar o cumprimento da recomendação,
foi realizada uma nova reunião com a gestão, em específico,
com o Diretor-Geral do Campus Barreiros, em 02/07/2021.
Na ocasião, apresentou-se o panorama das recomendações
pertencentes à Unidade e requereu-se a disponibilização de

informações, acompanhadas de evidências, relativas às
pendências identificadas. No mesmo dia, foi encaminhado

para a Coordenação Geral de Produção o modelo de Plano de
Providências Permanente (PPP), acompanhado do Relatório
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informado o seguinte:

“Providências a serem
implementadas: Encontra-se em

avaliação a possibilidade da
criação de um setor especifico

para o atendimento desta
recomendação.

Prazo de atendimento:
31.12.2021

Situação: Em andamento.”

Interna;

4.1 ANEXO:
Plano de

Providências -
Relatório de

Auditoria 007-
CGP - IFPE -

Campus
Barreiros.

de Auditoria correlato.

Em resposta à demanda da equipe de Auditoria, a Unidade
encaminhou por e-mail, no dia 26/07/2021, um novo Plano de

Providências. Em análise a manifestação encaminhada,
constatou-se que a recomendação permanece pendente de

atendimento, tendo sido apresentado um novo prazo:
31/12/2021.

Diante do exposto e considerando que já se passaram
aproximadamente 5 (cinco) anos de encaminhamento do

relatório, inclusive, já tendo ocorrido outras ações de
acompanhamento deste por meio de reuniões com a presença

da Auditoria Interna, iremos promover a finalização do
monitoramento da recomendação.

Neste caso, cessa o acompanhamento pela Auditoria Interna,
mas é importante salientar que a recomendação continua
passível de atendimento pela unidade auditada, ou seja, o

gestor assume o risco de não proceder com a sua
implementação.

28 RA 07/2016; Constatação 1.1.1.5;
Recomendação 13

(ID 932144):
Cumprir a determinação do TCU,
nos termos do Acórdão 3287/2006
Segunda Câmara, visando a efetiva

participação do Almoxarifado
quanto à gestão, guarda e
distribuição dos produtos

originados nas UEPs, observando o
princípio de segregação de
funções. 9.5.7.1. controlar e

registrar os produtos e/ou bens que
são gerados nas Unidades

Educativas de Produção UEPs,

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

O Memorando nº 04/2017 CGP -
Campus Barreiros, de

08/03/2017 (obs.: no memorando
consta 08/03/2016, porém

percebe-se que houve erro de
digitação), informou que  o

Plano de Providência
Permanente havia sido

encaminhado por e-mail.
No documento “RESPOSTA AO

PLANO DE PROVIDÊNCIA
2017.docx”, anexo ao e-mail da
Coordenação Geral de Produção,
de 08/03/2017, foi apresentado o

seguinte:

1. Memorando nº
04.2017 CGP -

Campus
Barreiros;

2. E-mail
CGP_08/03/2017;

2.1. ANEXO:
RESPOSTA AO

PLANO DE
PROVIDÊNCIA

2017.docx

3. Atas que

Por meio do Plano de Providências encaminhado pela
Unidade no dia 08/03/2017, foi indicado o prazo de

31/06/2017  para que as providências fossem implementadas.

Destaca-se que foram realizadas reuniões individuais por
campus e também de forma conjunta com os outros Campi
Agrícolas de Belo Jardim e Vitória de Santo Antão, com
vistas a apresentar o relatório e alinhar as medidas para

atendimento das recomendações.
De modo especial, na reunião conjunta realizada no dia

24/08/2017, no Campus Vitória de Santo Antão, deliberou-se
o seguinte: “Com solicitação dos três diretores dos Campi,
observar e solicitar a DADT, em um único documento, o

atendimento do item 5, solicitação do TCU, para inclusão no
plano de ação do setor, a criação do sistema/programa de
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procedendo aos registros no
almoxarifado da Escola e

observando os procedimentos da
legislação referente à espécie (línea

“c”, item 7.4.1 da IN/SEDAP nº
205/88 c/c o art. 93 da Lei nº

4.320/64);

“Providências a serem
implementadas: Todos os
registros de controle dos
produtos das Unidades

Educativas de Produção serão
encaminhados ao almoxarifado.

Prazo de atendimento:
31/06/2017”

Em resposta à demanda da
equipe de Auditoria de
02/07/2021, a Unidade

encaminhou e-mail, do dia
26/07/2021, com um novo Plano

de Providências, no qual foi
informado o seguinte:

“Providências a serem
implementadas: Apesar dos

registros serem feitos nos
próprios laboratórios de forma
escrita, o controle de entrada é

feito pelo posto de recepção que
é destinado preferencialmente

para o atendimento do
economato, e, em caso de

excedente comercializado, sendo
feito a operação financeira, via

GRU com pagamento em
agência bancária. Estamos

aguardando a substituição do
sistema SUAP por um outro

sistema que possibilite o registro
gerado nos laboratórios de

comprovam as
reuniões

realizadas;

4. E-mail, de
26.07.21 -
DAP-CGP,

Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna;

4.1 ANEXO:
Plano de

Providências -
Relatório de

Auditoria 007-
CGP - IFPE -

Campus
Barreiros.

acompanhamento;”; “Atribuir ao Almoxarifado, o papel que
lhe cabe, efetivamente, ao processo de trabalho correlato;”.

Na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Plano de Providências e acordadas nas reuniões
entre gestores e equipe de auditoria, foi realizada uma nova

reunião com a gestão, em específico, com o Diretor-Geral do
Campus Barreiros, em 02/07/2021. Na ocasião, apresentou-se

o panorama das recomendações pertencentes à Unidade e
requereu-se a disponibilização de informações,

acompanhadas de evidências, relativas às pendências
identificadas. No mesmo dia, foi encaminhado para a

Coordenação Geral de Produção o modelo de Plano de
Providências Permanente (PPP), acompanhado do Relatório

de Auditoria correlato.

Em resposta à demanda da equipe de Auditoria, a Unidade
encaminhou por e-mail, no dia 26/07/2021, um novo Plano de

Providências. Em análise a manifestação encaminhada,
constatou-se que a recomendação permanece pendente de

atendimento, tendo sido apresentado um novo prazo:
31/12/2021. Sobre isso, cabe destacar que as providências

apresentadas não fizeram referência à participação do
Almoxarifado na  gestão, guarda e distribuição dos produtos
originados nas Unidades Educativas de Produção, objeto da

determinação do TCU.

Diante do exposto e tendo em vista a ausência de
comprovação das providências quanto ao que fora deliberado

em conjunto com as demais Unidades Agrícolas, e, ainda,
considerando que já se passaram aproximadamente 5 (cinco)

anos de encaminhamento do relatório, inclusive, já tendo
ocorrido outras ações de acompanhamento deste por meio de

reuniões com a presença da Auditoria Interna, iremos
promover a finalização do monitoramento da recomendação.
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produção/didático para melhorar
recepção e distribuição dos

produtos.

Prazo de atendimento:
31.12.2021

Situação: Em andamento”

Neste caso, cessa o acompanhamento pela Auditoria Interna,
mas é importante salientar que a recomendação continua
passível de atendimento pela unidade auditada, ou seja, o

gestor assume o risco de não proceder com a sua
implementação.

29 RA 07/2016; Constatação 1.1.1.6;
Recomendação 1

(ID 932150):
Promover o registro e o

acompanhamento nos sistemas
utilizados pelas Unidades, no que
concerne à incorporação, baixa e
evolução dos semoventes, bem

como os registros de toda produção
consumida internamente ou

destinada à venda.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

O Memorando nº 04/2017 CGP -
Campus Barreiros, de
08/03/2017 (obs.: no

Memorando consta 08/03/2016,
porém percebe-se que houve erro

de digitação), informou que  o
Plano de Providência

Permanente havia sido
encaminhado por e-mail.

No documento “RESPOSTA AO
PLANO DE PROVIDÊNCIA

2017.docx”, anexo ao e-mail da
Coordenação Geral de Produção,
de 08/03/2017, foi apresentado o

seguinte:

“Providências a serem
implementadas: Proceder à

recomendação através da
produção de um termo de

compromisso que será assinado
pelo técnico responsável pelo

setor visando garantir a
atualização das informações e o
preenchimento os formulários

padrão.

Prazo de atendimento:

1. Memorando nº
04.2017 CGP -

Campus
Barreiros;

2. E-mail
CGP_08/03/2017;

2.1. ANEXO:
RESPOSTA AO

PLANO DE
PROVIDÊNCIA

2017.docx

3. Atas que
comprovam as

reuniões
realizadas;

4. E-mail, de
26.07.21 -
DAP-CGP,

Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna;

4.1 ANEXO:

Por meio do Plano de Providências encaminhado pela
Unidade no dia 08/03/2017, foi indicado o prazo de

31/06/2017 para que as providências fossem implementadas.

Destaca-se que foram realizadas reuniões individuais por
campus e também de forma conjunta com os outros Campi
Agrícolas de Belo Jardim e Vitória de Santo Antão, com
vistas a apresentar o relatório e alinhar as medidas para

atendimento das recomendações.

De modo especial, na reunião conjunta realizada no dia
24/08/2017, no Campus Vitória de Santo Antão, deliberou-se

o seguinte: “Elaborar, com assinatura dos três Campi, um
documento solicitando a DADT a inclusão no SUAPE, a dos

itens ligados à CGP (animais e vegetais direcionados ao
consumo do Campus);”

Na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Plano de Providências e acordadas nas reuniões
entre gestores e equipe de auditoria, foi realizada uma nova

reunião com a gestão, em específico, com o Diretor-Geral do
Campus Barreiros, em 02/07/2021. Na ocasião, apresentou-se

o panorama das recomendações pertencentes à Unidade e
requereu-se a disponibilização de informações,

acompanhadas de evidências, relativas às pendências
identificadas. No mesmo dia, foi encaminhado para a

Coordenação Geral de Produção o modelo de Plano de
Providências Permanente (PPP), acompanhado do Relatório
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31/06/2017”

Em resposta à demanda da
equipe de Auditoria de
02/07/2021, a Unidade

encaminhou e-mail, do dia
26/07/2021, com um novo Plano

de Providências, no qual foi
informado o seguinte:

“Providências a serem
implementadas: Estamos

desenvolvendo planilhas de
acompanhamentos do processo

de evolução dos semoventes com
o objetivo de contribuir no

processo de fluxograma de cada
laboratório, assim como

promover a possibilidade de
leitura, através de relatórios,

mensais/semestrais do controle
gerencial e contábil dos bens

agropecuários. Foi encaminhado
no primeiro encontro dos campi

agrícolas a necessidade de
desenvolver modelos de controle

gerencial único para todas as
unidades de ensino que possuem

ensino agrícola. Estamos
aguardando um novo encontro

para dar prosseguimentos a essas
recomendações.

Prazo par atendimento:
31.12.2021

Plano de
Providências -
Relatório de

Auditoria 007-
CGP - IFPE -

Campus
Barreiros.

de Auditoria correlato.

Em resposta à demanda da equipe de Auditoria, a Unidade
encaminhou e-mail, no dia 26/07/2021, contendo um novo
Plano de Providências, apresentando a data de 31/12/2021

como novo prazo para atendimento. Assim, constatou-se que
a recomendação permanece pendente de atendimento.

Nesse caso, cabe destacar, primeiramente, que embora a
Unidade tenha informado que está desenvolvendo planilhas

de acompanhamento do processo de evolução dos
semoventes, não foram encaminhadas evidências. Ademais,

quanto ao desenvolvimento de modelos de controle gerencial
únicos para os Campi Agrícolas, estes já deveriam ter se
organizado para a criação de grupos de trabalho, dado o

tempo transcorrido da apresentação do relatório.

Diante da ausência de comprovação das providências
constantes nas manifestações, bem como do que fora

deliberado em conjunto com as demais Unidades Agrícolas,
e, considerando que já se passaram aproximadamente 5

(cinco) anos de encaminhamento do relatório, inclusive, já
tendo ocorrido outras ações de acompanhamento deste por

meio de reuniões com a presença da Auditoria Interna, iremos
promover a finalização do monitoramento da recomendação.

Neste caso, cessa o acompanhamento pela Auditoria Interna,
mas é importante salientar que a recomendação continua
passível de atendimento pela unidade auditada, ou seja, o

gestor assume o risco de não proceder com a sua
implementação.
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Situação: Em andamento”

30 RA 07/2016; Constatação 1.1.1.7;
Recomendação 1

(ID 932163):
Formalizar e implementar

procedimento, com a participação
dos três Campi Agrícolas do IFPE,
voltado ao controle patrimonial dos
bens agropecuários, padronizando

as rotinas de incorporação,
acompanhamento e baixa dos

semoventes, definindo, também, as
atribuições dos setores envolvidos,
em especial, da Coordenação Geral

de Produção e do Setor de
Patrimônio.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

O Memorando nº 04/2017 CGP -
Campus Barreiros, de
08/03/2017 (obs.: no

Memorando consta 08/03/2016,
porém percebe-se que houve erro

de digitação), informou que  o
Plano de Providência

Permanente havia sido
encaminhado por e-mail.

No documento “RESPOSTA AO
PLANO DE PROVIDÊNCIA

2017.docx”, anexo ao e-mail da
Coordenação Geral de Produção,
de 08/03/2017, foi apresentado o

seguinte:

“Providências a serem
implementadas: Solicitar à DG

que solicite à reitoria a adoção de
procedimento sistêmico para os

três campi, quanto as
recomendações sugeridas..

Prazo de atendimento:
31/06/2017”

Em resposta à demanda da
equipe de Auditoria de
02/07/2021, a Unidade

encaminhou e-mail, do dia
26/07/2021, com um novo Plano

de Providências, no qual foi
informado o seguinte:

1. Memorando nº
04.2017 CGP -

Campus
Barreiros;

2. E-mail
CGP_08/03/2017;

2.1. ANEXO:
RESPOSTA AO

PLANO DE
PROVIDÊNCIA

2017.docx

3. Atas que
comprovam as

reuniões
realizadas;

4. E-mail, de
26.07.21 -
DAP-CGP,

Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna;

4.1 ANEXO:
Plano de

Providências -
Relatório de

Auditoria 007-
CGP - IFPE -

Campus
Barreiros.

Por meio do Plano de Providências encaminhado pela
Unidade no dia 08/03/2017, foi indicado o prazo de

31/06/2017 para que as providências fossem implementadas.

Destaca-se que foram realizadas reuniões individuais por
campus e também de forma conjunta com os outros Campi
Agrícolas de Belo Jardim e Vitória de Santo Antão, com
vistas a apresentar o relatório e alinhar as medidas para

atendimento das recomendações.

De modo especial, na reunião conjunta realizada no dia
24/08/2017, no Campus Vitória de Santo Antão, deliberou-se

o seguinte: “Elaboração do 'manual de procedimentos e
métodos das ações'”

Na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Plano de Providências e acordadas nas reuniões
entre gestores e equipe de auditoria, foi realizada uma nova

reunião com a gestão, em específico, com o Diretor-Geral do
Campus Barreiros, em 02/07/2021. Na ocasião, apresentou-se

o panorama das recomendações pertencentes à Unidade e
requereu-se a disponibilização de informações,

acompanhadas de evidências, relativas às pendências
identificadas. No mesmo dia, foi encaminhado para a

Coordenação Geral de Produção o modelo de Plano de
Providências Permanente, acompanhado do Relatório de

Auditoria correlato.

Em resposta à demanda da equipe de Auditoria, a Unidade
encaminhou e-mail, no dia 26/07/2021, contendo um novo
Plano de Providências, apresentando a data de 31/12/2021

como novo prazo para atendimento. Assim, constatou-se que
a recomendação permanece pendente de atendimento. Nesse
caso, cabe destacar que os Campi agrícolas já deveriam ter se

organizado para a criação de grupos de trabalho, dado o
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“Providências a serem
implementadas: Estamos

aguardando encaminhamento por
parte da Reitoria da programação

de encontros entre os campi
agrícolas com o propósito de
definir os procedimentos de

controle patrimonial, assim como
baixar a portaria de composição
da comissão responsável pelos

processos de incorporação e
baixa de semoventes.

Prazo de atendimentos:
31.12.2021

Situação: Em andamento”

tempo transcorrido da apresentação do relatório.

Diante do exposto e considerando que já se passaram
aproximadamente 5 (cinco) anos de encaminhamento do

relatório, inclusive, já tendo ocorrido outras ações de
acompanhamento deste por meio de reuniões com a presença

da Auditoria Interna, iremos promover a finalização do
monitoramento da recomendação.

Neste caso, cessa o acompanhamento pela Auditoria Interna,
mas é importante salientar que a recomendação continua
passível de atendimento pela unidade auditada, ou seja, o

gestor assume o risco de não proceder com a sua
implementação.

31 RA 07/2016; Constatação 1.1.1.7;
Recomendação 2

(ID 932166):
Realizar e/ou finalizar os processos

de incorporação (tombamento),
transferência e de baixa (furto,

falecimento ou abate), observando
o que dispõe a IN 205 /SEDAP/PR
e o Manual de Procedimentos de
Almoxarifado e Patrimônio do

IFPE, visando solucionar as
divergências entres os quantitativos

apresentados pelo Setor de
Patrimônio e os quantitativos

efetivos nas UEP’s.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

O Memorando nº 04/2017 CGP -
Campus Barreiros, de
08/03/2017 (obs.: no

Memorando consta 08/03/2016,
porém percebe-se que houve erro

de digitação), informou que  o
Plano de Providência

Permanente havia sido
encaminhado por e-mail.

No documento “RESPOSTA AO
PLANO DE PROVIDÊNCIA

2017.docx”, anexo ao e-mail da
Coordenação Geral de Produção,
de 08/03/2017, foi apresentado o

seguinte:

“Providências a serem
implementadas: Proceder a

1. Memorando nº
04.2017 CGP -

Campus
Barreiros;

2. E-mail
CGP_08/03/2017;

2.1. ANEXO:
RESPOSTA AO

PLANO DE
PROVIDÊNCIA

2017.docx

3. Atas que
comprovam as

reuniões
realizadas;

Por meio do Plano de Providências encaminhado pela
Unidade no dia 08/03/2017, foi indicado o prazo de

31/12/2017 para que as providências fossem implementadas.

Destaca-se que foram realizadas reuniões individuais por
campus e também de forma conjunta com os outros Campi
Agrícolas de Belo Jardim e Vitória de Santo Antão, com
vistas a apresentar o relatório e alinhar as medidas para

atendimento das recomendações.

Na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Plano de Providências, foi realizada uma nova

reunião com a gestão, em específico, com o Diretor-Geral do
Campus Barreiros, em 02/07/2021. Na ocasião, apresentou-se

o panorama das recomendações pertencentes à Unidade e
requereu-se a disponibilização de informações,

acompanhadas de evidências, relativas às pendências
identificadas. No mesmo dia, foi encaminhado para a
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recomendação (formulário),
instituir o Termo de

Compromisso dos técnicos
responsáveis pelo setor, bem

como ajustar essa recomendação
ao Regimento Interno da CGP,

que será construído.

Prazo de atendimento:
31/12/2017”

Em resposta à demanda da
equipe de Auditoria de
02/07/2021, a Unidade

encaminhou e-mail, do dia
26/07/2021, com um novo Plano

de Providências, no qual foi
informado o seguinte:

“Providencias a serem
implementadas: Estamos
aguardando publicação de

portaria que constitui a comissão
para finalizar os processos de

incorporação e de baixa de
semoventes existentes no parque

zootécnico do campus. Já foi
realizado o processo de

levantamento, assim como a
preparação do processo de
incorporação e baixa dos

semoventes.

Prazo de atendimentos:
31.12.2021

Situação: Em andamento”

4. E-mail, de
26.07.21 -
DAP-CGP,

Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna;

4.1 ANEXO:
Plano de

Providências -
Relatório de

Auditoria 007-
CGP - IFPE -

Campus
Barreiros.

Coordenação Geral de Produção o modelo de Plano de
Providências Permanente, acompanhado do Relatório de

Auditoria correlato.

Em resposta à demanda da equipe de Auditoria, a Unidade
encaminhou e-mail, no dia 26/07/2021, contendo um novo
Plano de Providências, apresentando a data de 31/12/2021

como novo prazo para atendimento.

Assim, constatou-se que a recomendação permanece pendente
de atendimento. Nesse caso, cabe destacar que esta equipe de

Auditoria entende que o novo prazo apresentado não se
justifica diante do teor da demanda e tendo em vista o tempo

transcorrido da apresentação do relatório.

Diante do exposto e considerando que já se passaram
aproximadamente 5 (cinco) anos de encaminhamento do

relatório, inclusive, já tendo ocorrido outras ações de
acompanhamento deste por meio de reuniões com a presença

da Auditoria Interna, iremos promover a finalização do
monitoramento da recomendação.

Neste caso, cessa o acompanhamento pela Auditoria Interna,
mas é importante salientar que a recomendação continua
passível de atendimento pela unidade auditada, ou seja, o

gestor assume o risco de não proceder com a sua
implementação.
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32 RA 07/2016; Constatação 1.1.1.7;
Recomendação 3

(ID 932174):
Proceder com os registros no

SUAP dos semoventes, quando
considerados material de consumo,
utilizando o elemento de despesa:

Animais para pesquisa e abate,
conforme determina a Portaria nº

448/2002 da Secretaria do Tesouro
Nacional.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

O Memorando nº 04/2017 CGP -
Campus Barreiros, de
08/03/2017 (obs.: no

Memorando consta 08/03/2016,
porém percebe-se que houve erro

de digitação), informou que  o
Plano de Providência

Permanente havia sido
encaminhado por e-mail.

No documento “RESPOSTA AO
PLANO DE PROVIDÊNCIA

2017.docx”, anexo ao e-mail da
Coordenação Geral de Produção,
de 08/03/2017, foi apresentado o

seguinte:

“Providências a serem
implementadas: Consultar a

DADT quanto à possibilidade de
criar espaço no SUAP para
atender à recomendação.

Prazo de atendimento:
31/06/2017”

Em resposta à demanda da
equipe de Auditoria de
02/07/2021, a Unidade

encaminhou e-mail, do dia
26/07/2021, com um novo Plano

de Providências, no qual foi
informado o seguinte:

“Providências a serem
implementadas: Estamos

aguardando a substituição do

1. Memorando nº
04.2017 CGP -

Campus
Barreiros;

2. E-mail
CGP_08/03/2017;

2.1. ANEXO:
RESPOSTA AO

PLANO DE
PROVIDÊNCIA

2017.docx

3. Atas que
comprovam as

reuniões
realizadas;

4. E-mail, de
26.07.21 -
DAP-CGP,

Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna;

4.1 ANEXO:
Plano de

Providências -
Relatório de

Auditoria 007-
CGP - IFPE -

Campus
Barreiros.

Por meio do Plano de Providências encaminhado pela
Unidade no dia 08/03/2017, foi indicado o prazo de

31/06/2017 para que as providências fossem implementadas.

Destaca-se que foram realizadas reuniões individuais por
campus e também de forma conjunta com os outros Campi
Agrícolas de Belo Jardim e Vitória de Santo Antão, com
vistas a apresentar o relatório e alinhar as medidas para

atendimento das recomendações.

De modo especial, na reunião conjunta realizada no dia
24/08/2017, no Campus Vitória de Santo Antão, deliberou-se

o seguinte: “Elaborar, com assinatura dos três Campi, um
documento solicitando a DADT a inclusão no SUAPE, a dos

itens ligados à CGP (animais e vegetais direcionados ao
consumo do Campus);”

Na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Plano de Providências e acordadas nas reuniões
entre gestores e equipe de auditoria, foi realizada uma nova

reunião com a gestão, em específico, com o Diretor-Geral do
Campus Barreiros, em 02/07/2021. Na ocasião, apresentou-se

o panorama das recomendações pertencentes à Unidade e
requereu-se a disponibilização de informações,

acompanhadas de evidências, relativas às pendências
identificadas. No mesmo dia, foi encaminhado para a

Coordenação Geral de Produção o modelo de Plano de
Providências Permanente (PPP), acompanhado do Relatório

de Auditoria correlato.

Em resposta à demanda da equipe de Auditoria, a Unidade
encaminhou e-mail, no dia 26/07/2021, contendo um novo
Plano de Providências, apresentando a data de 31/12/2021

como novo prazo para atendimento. Assim, constatou-se que
a recomendação permanece pendente de atendimento.
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sistema SUAP, tendo em vista
que, o mesmo não possui no seu
programa processo de registro
dos semoventes tanto no que

concerne a material de consumo,
quanto para uso a nível de

pesquisa e abate. Ressaltamos
que a nível de setor os técnicos
possuem caderno de registro no
qual é registrado o destino do

animal com relação aos
processos de abate para o

economato e para a
comercialização.

Prazo de atendimento:
31.12.2021

Situação: Em andamento”

Neste caso, destaca-se a necessidade de demandar da
Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias a

atualização do atual sistema ou a criação de um novo sistema,
reforçando o que fora deliberado na reunião conjunta

realizada no dia 24/08/2017.

Diante do exposto e considerando que já se passaram
aproximadamente 5 (cinco) anos de encaminhamento do

relatório, inclusive, já tendo ocorrido outras ações de
acompanhamento deste por meio de reuniões com a presença

da Auditoria Interna, iremos promover a finalização do
monitoramento da recomendação.

Neste caso, cessa o acompanhamento pela Auditoria Interna,
mas é importante salientar que a recomendação continua
passível de atendimento pela unidade auditada, ou seja, o

gestor assume o risco de não proceder com a sua
implementação.

33 RA 07/2016; Constatação 1.1.1.8;
Recomendação 1

(ID 932251):
Desenvolver, em unidade com os
três Campi agrícolas, normativo

que regulamente a comercialização
dos excedentes, caso seja decidido

pela manutenção das vendas,
orientando quanto aos parâmetros
para formação de preço e quanto à
publicidade, bem como observando

o atendimento da legislação
sanitária vigente e associando a

comercialização ao caráter
didático, sob o aspecto do

empreendedorismo.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

O Memorando nº 04/2017 CGP -
Campus Barreiros, de

08/03/2017 (obs.: no memorando
consta 08/03/2016, porém

percebe-se que houve erro de
digitação), informou que  o

Plano de Providência
Permanente havia sido

encaminhado por e-mail.
No documento “RESPOSTA AO

PLANO DE PROVIDÊNCIA
2017.docx”, anexo ao e-mail da
Coordenação Geral de Produção,
de 08/03/2017, foi apresentado o

seguinte:

1. Memorando nº
04.2017 CGP -

Campus
Barreiros;

2. E-mail
CGP_08/03/2017;

2.1. ANEXO:
RESPOSTA AO

PLANO DE
PROVIDÊNCIA

2017.docx

3. Atas que
comprovam as

Por meio do Plano de Providências encaminhado pela
Unidade no dia 08/03/2017, foi indicado o prazo de

31/06/2017 para que as providências fossem implementadas.

Destaca-se que foram realizadas reuniões individuais por
campus e também de forma conjunta com os outros Campi
Agrícolas de Belo Jardim e Vitória de Santo Antão, com
vistas a apresentar o relatório e alinhar as medidas para

atendimento das recomendações.

De modo especial, na reunião conjunta realizada no dia
24/08/2017, no Campus Vitória de Santo Antão, deliberou-se

o seguinte: “Criação de procedimento para pedido e
(re)distribuição de insumos entre os três Campi e ampliação

do diálogo entre os mesmos, de modo que os produtos
agropecuários, em bom estado de conservação, que já não
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“Providências a serem
implementadas: Proceder com a

recomendação. Consultar
professores da área quanto à

possibilidade de desenvolver um
projeto de empresa júnior, como

unidade educativa.

Prazo de atendimento:
31/06/2017”

Em resposta à demanda da
equipe de Auditoria de
02/07/2021, a Unidade

encaminhou e-mail, do dia
26/07/2021, com um novo Plano

de Providências, no qual foi
informado o seguinte:

“Providências a serem
implementadas: Estamos

aguardando a continuidade dos
encontros que foi iniciado em

agosto de 2019 para que se possa
sistematizar a elaboração de um
manual de procedimentos aos

setores de produção no que tange
ao excedente de produção. O

primeiro encontro que ocorreu
em Vitória de Santo Antão foi

discutido a criação de grupos de
trabalhos (GTs) que devem

sistematizar todo processo de

reuniões
realizadas;

4. E-mail, de
26.07.21 -
DAP-CGP,

Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna;

4.1 ANEXO:
Plano de

Providências -
Relatório de

Auditoria 007-
CGP - IFPE -

Campus
Barreiros.

foram aproveitados pela agroindústria e refeitório, possam ser
doados aos outros Campi, mediante oferta e divisão, desde

que haja intenção dos dois outros campi;”; “Criar um
procedimento, com anuência de todos os diretores, para

distribuição dos excedentes de produção, entre os Campi;”;
“Documento desenvolvido e assinado pelos três diretores,
para comercialização de excedentes (manual de vendas),
desde que estes excedentes já tenham sido oferecidos aos

demais Campi, conforme deliberações anteriores;”.

Na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Plano de Providências e acordadas nas reuniões
entre gestores e equipe de auditoria, foi realizada uma nova

reunião com a gestão, em específico, com o Diretor-Geral do
Campus Barreiros, em 02/07/2021. Na ocasião, apresentou-se

o panorama das recomendações pertencentes à Unidade e
requereu-se a disponibilização de informações,

acompanhadas de evidências, relativas às pendências
identificadas. No mesmo dia, foi encaminhado para a

Coordenação Geral de Produção o modelo de Plano de
Providências Permanente (PPP), acompanhado do Relatório

de Auditoria correlato.

Em resposta à demanda da equipe de Auditoria, a Unidade
encaminhou e-mail, no dia 26/07/2021, contendo um novo
Plano de Providências, apresentando a data de 31/12/2021

como novo prazo para atendimento. Assim, constatou-se que
a recomendação permanece pendente de atendimento. Sobre
isso, cabe destacar que os Campi agrícolas já deveriam ter se

organizado para a criação de grupos de trabalho, dado o
tempo transcorrido da apresentação do relatório.

Diante do exposto, bem como do que fora deliberado em
conjunto com as demais Unidades Agrícolas, e considerando

que já se passaram aproximadamente 5 (cinco) anos de
encaminhamento do relatório, inclusive, já tendo ocorrido
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produção nas UEP’s (Laboratório
de campo).

Prazo de atendimento: 31.12
2021

Situação: Em andamento”

outras ações de acompanhamento deste por meio de reuniões
com a presença da Auditoria Interna, iremos promover a

finalização do monitoramento da recomendação.

Neste caso, cessa o acompanhamento pela Auditoria Interna,
mas é importante salientar que a recomendação continua
passível de atendimento pela unidade auditada, ou seja, o

gestor assume o risco de não proceder com a sua
implementação.

34 RA 07/2016; Constatação 1.1.1.8;
Recomendação 2

(ID 932252):
Estabelecer mecanismos de

controle, que incluam a
participação tempestiva e efetiva
dos setores de Almoxarifado e

Patrimônio, visando a segregação
de funções no que concerne ao

gerenciamento dos excedentes de
produção, de forma que não se

concentre em uma mesma pessoa
as atividades de recebimento,

armazenamento, destinação/venda,
recebimento de numerário e de

registros para posterior
encaminhamento à contabilidade.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

O Memorando nº 04/2017 CGP -
Campus Barreiros, de
08/03/2017 (obs.: no

Memorando consta 08/03/2016,
porém percebe-se que houve erro

de digitação), informou que  o
Plano de Providência

Permanente havia sido
encaminhado por e-mail.

No documento “RESPOSTA AO
PLANO DE PROVIDÊNCIA

2017.docx”, anexo ao e-mail da
Coordenação Geral de Produção,
de 08/03/2017, foi apresentado o

seguinte:

“Providências a serem
implementadas: Seguir com a

recomendação. Solicitar a
inclusão do espaço no sistema

SUAP.

Prazo de atendimento:
31/03/2017”

Em resposta à demanda da
equipe de Auditoria de

1. Memorando nº
04.2017 CGP -

Campus
Barreiros;

2. E-mail
CGP_08/03/2017;

2.1. ANEXO:
RESPOSTA AO

PLANO DE
PROVIDÊNCIA

2017.docx

3. Atas que
comprovam as

reuniões
realizadas;

4. E-mail, de
26.07.21 -
DAP-CGP,

Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna;

Por meio do Plano de Providências encaminhado pela
Unidade no dia 08/03/2017, foi indicado o prazo de

31.03.2017 para que as providências fossem implementadas.

Destaca-se que foram realizadas reuniões individuais por
campus e também de forma conjunta com os outros Campi
Agrícolas de Belo Jardim e Vitória de Santo Antão, com
vistas a apresentar o relatório e alinhar as medidas para

atendimento das recomendações.

Na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Plano de Providências, foi realizada uma nova

reunião com a gestão, em específico, com o Diretor-Geral do
Campus Barreiros, em 02/07/2021. Na ocasião, apresentou-se

o panorama das recomendações pertencentes à Unidade e
requereu-se a disponibilização de informações,

acompanhadas de evidências, relativas às pendências
identificadas. No mesmo dia, foi encaminhado para a

Coordenação Geral de Produção o modelo de Plano de
Providências Permanente (PPP), acompanhado do Relatório

de Auditoria correlato.

Em resposta à demanda da equipe de Auditoria, a Unidade
encaminhou e-mail, no dia 26/07/2021, contendo um novo
Plano de Providências, apresentando a data de 31/12/2021

como novo prazo para atendimento. Assim, constatou-se que
a recomendação permanece pendente de atendimento. Sobre
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02/07/2021, a Unidade
encaminhou e-mail, do dia

26/07/2021, com um novo Plano
de Providências, no qual foi

informado o seguinte:

“Providências a serem
implementadas: Estamos

aguardando construção dos GTs
dos campi agrícolas no sentido
de estabelecer um mecanismo
único para as três unidades, no

sentido de melhor racionalizar as
etapas de chegada dos produtos
até o posto recebimentos, assim

como criação de boletos de
registros para encaminhamento

ao setor de contabilidade.
Outrossim, informamos que a
presente recomendação está,
também, atrelada a criação de
um programa de informática
especifico a ser desenvolvido
pelo setor de Tecnologia da

IFPE.

Prazo de atendimento:
31.12.2021

Situação: em andamento”

4.1 ANEXO:
Plano de

Providências -
Relatório de

Auditoria 007-
CGP - IFPE -

Campus
Barreiros.

isso, cabe destacar que os Campi agrícolas já deveriam ter se
organizado para a criação de grupos de trabalho, dado o

tempo transcorrido da apresentação do relatório.

Diante do exposto e considerando que já se passaram
aproximadamente 5 (cinco) anos de encaminhamento do

relatório, inclusive, já tendo ocorrido outras ações de
acompanhamento deste por meio de reuniões com a presença

da Auditoria Interna, iremos promover a finalização do
monitoramento da recomendação.

Neste caso, cessa o acompanhamento pela Auditoria Interna,
mas é importante salientar que a recomendação continua
passível de atendimento pela unidade auditada, ou seja, o

gestor assume o risco de não proceder com a sua
implementação.

35 RA 07/2016; Constatação 1.1.1.8;
Recomendação 3

(ID 932255):
Fortalecer os controles

relacionados ao gerenciamento e
registro da destinação dos

excedentes de produção (UEP,

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

O Memorando nº 04/2017 CGP -
Campus Barreiros, de
08/03/2017 (obs.: no

Memorando consta 08/03/2016,
porém percebe-se que houve erro

de digitação), informou que  o
Plano de Providência

1. Memorando nº
04.2017 CGP -

Campus
Barreiros;

2. E-mail
CGP_08/03/2017;

Por meio do Plano de Providências encaminhado pela
Unidade no dia 08/03/2017, foi indicado o prazo de

31.03.2017 para que as providências fossem implementadas.

Destaca-se que foram realizadas reuniões individuais por
campus e também de forma conjunta com os outros Campi
Agrícolas de Belo Jardim e Vitória de Santo Antão, com
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refeitório, venda e doação), de
modo que todos os bens

produzidos e/ou reproduzidos na
Unidade estejam registrados, sendo

possível identificar com clareza
sua localização e/ou destinação de
maneira que não haja divergências
entre os registros nas UEP’s e os

registros encaminhados à
Contabilidade/Patrimônio/

Almoxarifado.

Permanente havia sido
encaminhado por e-mail.

No documento “RESPOSTA AO
PLANO DE PROVIDÊNCIA

2017.docx”, anexo ao e-mail da
Coordenação Geral de Produção,
de 08/03/2017, foi apresentado o

seguinte:

“Providências a serem
implementadas: Criar

formulário padrão.

Prazo de atendimento:
31/03/2017”

Em resposta à demanda da
equipe de Auditoria de
02/07/2021, a Unidade

encaminhou e-mail, do dia
26/07/2021, com um novo Plano

de Providências, no qual foi
informado o seguinte:

“Providências a serem
implementadas: Conforme
resposta a recomendação 02

desta constatação informo que
estamos aguardando construção
dos GTs dos campi agrícolas no

sentido de estabelecer um
mecanismo único para as três

unidades, no sentido de melhor
racionalizar as etapas de chegada

dos produtos até o posto

2.1. ANEXO:
RESPOSTA AO

PLANO DE
PROVIDÊNCIA

2017.docx

3. Atas que
comprovam as

reuniões
realizadas;

4. E-mail, de
26.07.21 -
DAP-CGP,

Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna;

4.1 ANEXO:
Plano de

Providências -
Relatório de

Auditoria 007-
CGP - IFPE -

Campus
Barreiros.

vistas a apresentar o relatório e alinhar as medidas para
atendimento das recomendações.

Na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Plano de Providências, foi realizada uma nova

reunião com a gestão, em específico, com o Diretor-Geral do
Campus Barreiros, em 02/07/2021. Na ocasião, apresentou-se

o panorama das recomendações pertencentes à Unidade e
requereu-se a disponibilização de informações,

acompanhadas de evidências, relativas às pendências
identificadas. No mesmo dia, foi encaminhado para a

Coordenação Geral de Produção o modelo de Plano de
Providências Permanente (PPP), acompanhado do Relatório

de Auditoria correlato.

Em resposta à demanda da equipe de Auditoria, a Unidade
encaminhou e-mail, no dia 26/07/2021, contendo um novo
Plano de Providências, apresentando a data de 31/12/2021

como novo prazo para atendimento. Assim, constatou-se que
a recomendação permanece pendente de atendimento. Nesse
caso, cabe destacar que os Campi agrícolas já deveriam ter se

organizado para a criação de grupos de trabalho, dado o
tempo transcorrido da apresentação do relatório.

Diante do exposto e considerando que já se passaram
aproximadamente 5 (cinco) anos de encaminhamento do

relatório, inclusive, já tendo ocorrido outras ações de
acompanhamento deste por meio de reuniões com a presença

da Auditoria Interna, iremos promover a finalização do
monitoramento da recomendação.

Neste caso, cessa o acompanhamento pela Auditoria Interna,
mas é importante salientar que a recomendação continua
passível de atendimento pela unidade auditada, ou seja, o

gestor assume o risco de não proceder com a sua
implementação.
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recebimentos, assim como
criação de boletos de registros

para encaminhamento ao setor de
contabilidade. Outrossim,
informamos que a presente

recomendação está, também,
atrelada a criação de um
programa de informática

especifico a ser desenvolvido
pelo setor de Tecnologia da

IFPE.

Prazo de atendimento:
31.12.2021

Situação: Em andamento

36 RA 07/2016; Constatação 1.1.1.8;
Recomendação 4

(ID 932256):
Abster-se de adquirir gêneros

alimentícios que sejam produzidos
pela Unidade, de forma que, se

necessário, as compras se limitem
à quantidade complementar.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

O Memorando nº 04/2017 CGP -
Campus Barreiros, de
08/03/2017 (obs.: No

Memorando consta 08/03/2016,
porém percebe-se que houve erro

de digitação), informou que  o
Plano de Providência

Permanente havia sido
encaminhado por e-mail.

No documento “RESPOSTA AO
PLANO DE PROVIDÊNCIA

2017.docx”, anexo ao e-mail da
Coordenação Geral de Produção,
de 08/03/2017, foi apresentado o

seguinte:

“Providências a serem
implementadas: Contemplado

1. Memorando nº
04.2017 CGP -

Campus
Barreiros;

2. E-mail
CGP_08/03/2017;

2.1. ANEXO:
RESPOSTA AO

PLANO DE
PROVIDÊNCIA

2017.docx

3. Atas que
comprovam as

reuniões
realizadas;

4. E-mail, de

Por meio do Plano de Providências encaminhado pela
Unidade no dia 08/03/2017, foi indicado o atendimento da
recomendação. No entanto, não foi encaminhada nenhuma

evidência que confirmasse este atendimento.

Destaca-se que foram realizadas reuniões individuais por
campus e também de forma conjunta com os outros Campi
Agrícolas de Belo Jardim e Vitória de Santo Antão, com
vistas a apresentar o relatório e alinhar as medidas para

atendimento das recomendações.

Na expectativa de verificar o cumprimento da recomendação,
foi realizada uma nova reunião com a gestão, em específico,
com o Diretor-Geral do Campus Barreiros, em 02/07/2021.
Na ocasião, apresentou-se o panorama das recomendações
pertencentes à Unidade e requereu-se a disponibilização de

informações, acompanhadas de evidências, relativas às
pendências identificadas. No mesmo dia, foi encaminhado

para a Coordenação Geral de Produção o modelo de Plano de
Providências Permanente (PPP), acompanhado do Relatório
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na recomendação 3.

Prazo de atendimento:
Atendido.”

Em resposta à demanda da
equipe de Auditoria de
02/07/2021, a Unidade

encaminhou e-mail, do dia
26/07/2021, com um novo Plano

de Providências, no qual foi
informado o seguinte:

“Providências a serem
implementadas: Quanto ao

processo de aquisição de
alimentos para atendimento ao

setor de economato, informamos
que tal procedimento fica

diretamente ligado ao setor do
DAP, responsável pela aquisição

dos gêneros alimentícios.

Prazo de atendimento:

Situação:”

26.07.21 -
DAP-CGP,

Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna;

4.1 ANEXO:
Plano de

Providências -
Relatório de

Auditoria 007-
CGP - IFPE -

Campus
Barreiros.

de Auditoria correlato.

Em resposta à demanda da equipe de Auditoria, a Unidade
encaminhou e-mail, no dia 26/07/2021, contendo um novo

Plano de Providências. No entanto, para a recomendação em
análise, não foi apresentada nenhuma providência, apenas foi

informado que a demanda está ligada à Diretoria de
Administração e Planejamento.

Diante do exposto e considerando que já se passaram
aproximadamente 5 (cinco) anos de encaminhamento do

relatório, inclusive, já tendo ocorrido outras ações de
acompanhamento deste por meio de reuniões com a presença

da Auditoria Interna, iremos promover a finalização do
monitoramento da recomendação.

Neste caso, cessa o acompanhamento pela Auditoria Interna,
mas é importante salientar que a recomendação continua
passível de atendimento pela unidade auditada, ou seja, o

gestor assume o risco de não proceder com a sua
implementação.

37 RA 04/2018; Constatação 1.1.1.1
Recomendação 3

(ID 937601):
Itens “c e d” - aos Campi Abreu e

Lima, Afogados da Ingazeira,
Barreiros, Belo Jardim, Cabo de

Santo Agostinho, Caruaru,
Garanhuns, Igarassu, Ipojuca,

Jaboatão dos Guararapes, Olinda,
Palmares, Paulista, Pesqueira,

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Por meio do e-mail, do dia
26/07/2021, a Coordenação de
Contabilidade encaminhou, em
anexo, o Plano de Providências,

informando o seguinte:

“Providências a serem
implementadas: Quanto à

regularização de registros de
imóveis do IFPE Campus

1. E-mail, de
26.07.21 -

Contabilidade -
Plano de

Providências
Permanente -

Campus
Barreiros;
1. E-mail, …

1.1 ANEXO:

Em análise à manifestação encaminhada por e-mail, no dia
26/07/2021, verificou-se que a recomendação encontra-se
pendente de atendimento e, conforme relato da Unidade, a

implementação do que fora solicitado depende de ação prévia
do Departamento de Obras e Projetos (DOPE). Assim, de
acordo com a evidência encaminhada, a Direção-Geral do
Campus encaminhou ofício ao DOPE, no dia 26/07/2021

solicitando as avaliações dos seus Próprios Nacionais.

Diante do exposto e considerando o prazo de atendimento
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Recife e Vitória de Santo Antão:
Registrar contabilmente os imóveis
do IFPE, inclusive aqueles locados
de terceiros, no ativo imobilizado e

no SPIUnet, de modo que cada
construção tenha um Registro
Imobiliário Patrimonial (RIP)
individualizado, e promover a
compatibilização dos registros

constantes nos sistemas SPIUnet e
SIAFI.

Barreiros,  constatamos um
conjunto de bens registrados em

um único RIP, os quais não
possuem o registro

individualizado no cadastro do
SPIUnet, para que haja total
regularização será necessário

ações conjunta, entre  à área de
patrimônio, responsável pelo

controle e cadastro dos bens no
sistema, e o departamento de
Obras e Projetos do IFPE,
responsável pela valoração

individualizada dos bens, para
atendimento desta demanda de

modo criterioso, cujo prazo para
equacionamento  tornou-se

exíguo, dada a complexidade

[COMPOSIÇÃO DA CONTA
123210100 - BENS DE USO

ESPECIAL]

Setor de Patrimônio: O Dir.
Ubirajara, que nos lê em cópia,
me apresentou esta problemática

na intenção de que eu pudesse
ajudar, tendo em vista que antes
disso já havia-se tentado fazer

esta regularização mas sem
sucesso. Eu fiquei de entrar no
sistema para tentar entender o
funcionamento e o manuseio

deste, porém minha percepção é
que o SPIUnet é muito complexo
e nada intuitivo, por este motivo

CONSTATAÇÃO
(1.1.1.1) - 042018

1.1 CONS…

1.2 ANEXO:
Of 084 2021

DOPE -
Solicitação de
avaliação dos

próprios nacionais
1.6 Of 084 …

2. E-mail, de
27.07.21,

Contabilidade -
Complemento -

Plano de
Providências
Permanente -

Campus Barreiros
3. E-mail, …

2.1 ANEXO:
Ofício assinado

084.2021-
Proprios

Nacionais
3.3 Ofício …

apresentado pela gestão, 31/12/2021, a recomendação será
reiterada. Ademais, destaca-se que este prazo será registrado

no sistema e-Aud, de modo que sirva de alerta e de
acompanhamento pela Unidade.

56

https://drive.google.com/file/d/1qprgmtgqtUt0EAXfCiXr35SoWYNNXyvP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lYzCG36fOKjCOj_hvieFK7i4qpqZ-kuW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fwSNwnXJs81Wb54W-ePsePHeC9XwkPbX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gqu-UL2C4VAsKNHcpejxJPlrBykB60LX/view?usp=sharing


concluo que sem uma devida
capacitação não conseguiremos

avançar neste tema.

Outro ponto importante é que
pelo pouco que eu entendi neste

cadastro deverá conter
impreterivelmente o custo

avaliado do imóvel além de
provavelmente outras

informações técnicas que pela
lógica aqui no Instituto apenas a
equipe do DOPE poderia fazer, e

de nada adiantaria iniciar um
cadastro sem ter as informações

para inserir.

Portaria que solicita ao
departamento de Obras e

Projetos do IFPE a valoração
dos bens de forma

individualizada para que seja
possível incluir no sistema

SPIUnet.

[Imagem Ofício nº
084/2021/DGCB/IFPECB - Vide

em anexo]

Prazo de atendimento:
31/12/2021

Situação: Pendente”

38 RA 05/2018; Constatação 1.1.1.3
Recomendação 1

(ID 934698):

Em análise pela
unidade
auditada

“Providências a serem
implementadas: Resp. Não

efetuamos nenhuma reavaliação

1. E-mail, de
26.07.21 -

Contabilidade -

Em análise à manifestação encaminhada por e-mail, no dia
26/07/2021, verificou-se que a recomendação encontra-se
pendente de atendimento e, conforme relato da Unidade, a
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Realizar os registros de
reavaliação, redução ao valor

recuperável, depreciação,
amortização e exaustão dos seus

bens patrimoniais.

(Reiterada) nem redução ao valor
recuperável dos bens do IFPE
Campus Barreiros. Visto que,
atualmente, apenas 2 campi
realizam à apropriação da

depreciação e amortização dos
bens móveis. Portanto,

entende-se que tais ativos estão
superavaliados. Atualmente está
sendo mobilizada uma ação pela
gestão do órgão para promover

desde a capacitação dos
servidores e setores responsáveis
pelo controle patrimonial, além
dos contabilistas, até a revisão
de ineficiências do sistema de
controle patrimonial (SUAP)

adotado atualmente pelo IFPE.

O Ministério da Economia,
através da portaria nº 232, de 2
de junho de 2020, instituiu o uso

do novo sistema SIADS, que
constitui ferramenta

informatizada destinada ao
gerenciamento e controle dos

bens móveis, permanentes e de
consumo, de bens intangíveis e

frota de veículos, com a
finalidade de viabilizar o

reconhecimento, a mensuração e
a evidenciação desse acervo em
consonância com as normas do

Manual de Contabilidade
Aplicado ao Setor Público -

MCASP, e do Sistema de

Plano de
Providências
Permanente -

Campus
Barreiros;
1. E-mail, …

1.1 ANEXO:
CONSTATAÇÃO
(1.1.1.3) - 052018

1.4 CONS…

1.2 ANEXO:
PORTARIA Nº
232 - SIADS

1.9 PORT…

ação será realizada quando da implantação do “Sistema
Integrado de Gestão Patrimonial - SIADS” que está atrasada

devido à pandemia do coronavírus.

Diante do exposto e considerando o prazo de atendimento
apresentado pela gestão, 31/12/2021, a recomendação será

reiterada. Ademais, destaca-se que este prazo será registrado
no sistema e-Aud, de modo que sirva de alerta e de

acompanhamento pela Unidade.
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Serviços Gerais - Sisg.

O prazo para implantação do
Sistema Integrado de Gestão
Patrimonial - SIADS para o

gerenciamento e controle dos
acervos de bens móveis,

permanentes e de consumo, de
bens intangíveis e frota de

veículos, para os órgãos da
administração direta e indireta
estão definidos na Portaria do

Ministério da Economia nº 232,
de 02/06/2020.

I - até 1º de dezembro de 2020,
quando se tratar de órgãos da

Administração direta.

Devido à pandemia, houve
atraso no inicio dos trabalhos

para implantação do sistema. No
ano de 2021o Instituto Federal

de Pernambuco iniciou o
processo de inventário geral

para todos os campi, buscando
tratar as informações que serão

lançadas no novo sistema
SIADS. O Objetivo será

promover a sistematização dos
registros contábeis, de acordo

com os procedimentos do Plano
de Contas Aplicado ao Setor
Público - PCASP; realizar o
reconhecimento periódico da
depreciação e amortização;
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ampliar a automação do registro
contábil, possibilitando que o ato
e fato das ações administrativas

sejam registrados no Sistema
Integrado de Administração

Financeira do Governo Federal
– Siafi.

Prazo de atendimento:
31/12/2021

Situação: Em andamento.”

39 RA 03/2018; Constatação 1.1.1.9;
Recomendação 2

(ID 936437):
Elaborar e/ou adequar o projeto

básico referente à infraestrutura de
refrigeração e fornecimento de
energia para os data centers nos

Campi e Reitoria.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

Por meio do documento
“Resposta Auditoria 03-18”
encaminhado em anexo ao

e-mail, de 13/07/21, da
Coordenação Geral de

Tecnologia da Informação, foi
apresentado o seguinte:

“Providências a serem
implementadas: Ao analisarmos

a recomendação n°. 02 do
Relatório de Auditoria n°.

003/2018, bem como
pesquisando na internet

documentos semelhantes aos
solicitados, constatamos

tratar-se, salvo melhor juízo, de
documentos bastante técnicos e

bem elaborados que fogem
bastante à nossa esfera

de competência e atuação
enquanto técnicos da área de

TIC.
Deste modo, diante da ausência

- E-mail de
13.07.21, PPP da

Coordenação
Geral de

Tecnologia da
Informação.pdf;

- Anexo ao
e-mail: Resposta
Auditoria 03-18.

Conforme consulta ao sistema e-Aud, identificou-se, para esta
recomendação, o estado  “Em Execução”, ou seja, ainda não

monitorada.

Assim, na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Relatório de Auditoria, requisitou-se à Unidade,
em 02/07/2021, através de e-mail, a disponibilização do Plano

de Providências Permanente, o qual deveria conter todas as
informações relacionadas à implementação da demanda.

Em resposta encaminhada por e-mail, no dia 13/07/2021, a
Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI) do

Campus Barreiros apresentou considerações quanto à
infraestrutura do datacenter da Unidade (registros de fotos

encaminhadas), bem como foi relatada a ausência de projetos
básicos de infraestrutura de refrigeração e de fornecimento de

energia elétrica para o datacenter.

Ademais, a CGTI informou que por serem os referidos
documentos bastante técnicos, fogem à esfera de

“competência e atuação enquanto técnicos da área de TIC”.
Assim, apresentou como providência a solicitação que a

Direção-Geral encaminhasse Ofício ao DOPE requerendo a
elaboração de tais projetos.
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dos referidos documentos
“Projeto Básico de Infraestrutura

de Refrigeração” e “Projeto
Básico de Fornecimento de

Energia Elétrica”, entendemos
que nos cabe apenas solicitar, da

Direção Geral que:
Encaminhe ofício aos setores de
engenharia e projetos do IFPE

(DOPE) no sentido da
elaboração de tais projetos.

[...]”

Da análise das manifestações apresentadas, entende-se que
em vez de encaminhar Ofício ao Departamento de Obras e

Projetos, à Unidade deve provocar a Diretoria de Avaliação e
Desenvolvimento de Tecnologias (DADT), pois, conforme
exposto no relatório em comento, cabe à DADT “avaliar a

eficiência da infraestrutura de Tecnologia da Informação do
IFPE – em seu conjunto de Campi -. e definir ações para sua

melhoria.”.

Ademais, considerando que a recomendação tem caráter
sistêmico e também foi destinada à DADT (ID 936459), esta
equipe de Auditoria optou por finalizar o monitoramento para

o Campus Barreiros, visando racionalizar as ações de
controle, sendo que a recomendação permanecerá em análise

no âmbito da DADT.

40 RA 07/2016; Constatação 1.1.1.4;
Recomendação 3

(ID 931412):
Avaliar as condições dos locais de

guarda e armazenamento das
máquinas, equipamentos e

veículos, de forma a promover a
reparação das fragilidades físicas

no que concerne à segurança e
integridade dos bens patrimoniais.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

O Memorando nº 04/2017 CGP -
Campus Barreiros, de
08/03/2017 (obs.: no

Memorando consta 08/03/2016,
porém percebe-se que houve erro

de digitação), informou que  o
Plano de Providência

Permanente havia sido
encaminhado por e-mail.

No documento “RESPOSTA AO
PLANO DE PROVIDÊNCIA

2017.docx”, anexo ao e-mail da
Coordenação Geral de Produção,
de 08/03/2017, foi apresentado o

seguinte:

“Providências a serem
implementadas: Esta

recomendação está sendo

1. Memorando nº
04.2017 CGP -

Campus
Barreiros;

2. E-mail
CGP_08/03/2017;

3. RESPOSTA
AO PLANO DE
PROVIDÊNCIA

2017.docx

4. Atas que
comprovam as

reuniões
realizadas;

5. E-mail,
02.07.21, da Audi

Por meio do Plano de Providências encaminhado pela
Unidade no dia 08/03/2017, foi indicado o prazo de

31/12/2017 para que as providências fossem totalmente
implementadas.

Destaca-se que foram realizadas reuniões individuais por
campus e também de forma conjunta com os outros Campi
Agrícolas de Belo Jardim e Vitória de Santo Antão, com
vistas a apresentar o relatório e alinhar as medidas para

atendimento das recomendações.

Ademais, foi realizada uma nova reunião com a gestão, em
específico, com o Diretor-Geral do Campus Barreiros, em

02/07/2021. Na ocasião, apresentou-se o panorama das
recomendações pertencentes à Unidade. Logo após a reunião,

foi encaminhado, por e-mail, para a Seção de Patrimônio o
modelo de Plano de Providências Permanente (PPP),

acompanhado do Relatório de Auditoria correlato, solicitando
a disponibilização de informações, acompanhadas de

evidências. Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica

61



adotada e parte das
irregularidades pontuadas no

Relatório de Auditoria nº
007/2016 quanto à guarda e

armazenamento das máquinas,
equipamentos e veículos foi

corrigida.

Prazo de atendimento:
31/12/2017”

- Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna -

Patrimônio.

nenhuma manifestação foi recepcionada por esta Auditoria
Interna.

Diante da ausência de manifestação e considerando que já se
passaram aproximadamente 5 (cinco) anos de

encaminhamento do relatório, esta Auditoria finalizará o
monitoramento, com amparo no item “d”, subitem “i”, da

Orientação Normativa nº 02/2015, da Controladoria-Geral da
União (CGU), que sugere finalizar o monitoramento nos

casos em que a recomendação tenha classificação diferente de
apuração de responsabilidade e reposição de bens ou valores,

cujo último tratamento (posicionamento do gestor) tenha
ocorrido a mais de quatro anos.

Neste caso, cessa o acompanhamento pela Auditoria Interna,
mas é importante salientar que a recomendação continua

passível de implementação pela unidade auditada, ou seja, o
gestor assume o risco de não proceder com a implementação.

41 RA 07/2016; Constatação 1.1.1.4;
Recomendação 4

(ID 931416):
Fazer um levantamento das

máquinas, equipamentos e veículos
que não estão devidamente

utilizados, de forma a identificar se
são ociosos, recuperáveis,

antieconômicos ou irrecuperáveis,
dando um destino adequado a cada

um deles, conforme dispõe o
Decreto n.º 99.658/90.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

O Memorando nº 04/2017 CGP -
Campus Barreiros, de
08/03/2017 (obs.: no

Memorando consta 08/03/2016,
porém percebe-se que houve erro

de digitação), informou que  o
Plano de Providência

Permanente havia sido
encaminhado por e-mail.

No documento “RESPOSTA AO
PLANO DE PROVIDÊNCIA

2017.docx”, anexo ao e-mail da
Coordenação Geral de Produção,
de 08/03/2017, foi apresentado o

seguinte:

“Providências a serem
implementadas: A Seção de

1. Memorando nº
04.2017 CGP -

Campus
Barreiros;

2. E-mail
CGP_08/03/2017;

3. RESPOSTA
AO PLANO DE
PROVIDÊNCIA

2017.docx

4. Atas que
comprovam as

reuniões
realizadas;

Por meio do Plano de Providências, encaminhado pela
Unidade no dia 08/03/2017, foi indicado que o atendimento

da recomendação havia sido iniciado, no entanto, não foi
encaminhada nenhuma evidência acerca da efetiva

implementação.

Assim, foi realizada uma nova reunião com a gestão, em
específico, com o Diretor-Geral do Campus Barreiros, em

02/07/2021. Na ocasião, apresentou-se o panorama das
recomendações pertencentes à Unidade.

Logo após a reunião, foi encaminhado, por e-mail, para a
Seção de Patrimônio, o modelo de Plano de Providências

Permanente (PPP), acompanhado do Relatório de Auditoria
correlato, solicitando a disponibilização de informações com
as respectivas evidências. Todavia, até o fechamento desta
Nota Técnica nenhuma manifestação foi recepcionada por

esta Auditoria Interna.
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Patrimônio do campus Barreiros
segue realizando o levantamento

dos bens patrimoniais do
campus, mediante comissão

instituída exclusivamente para
este fim, com trabalhos em via

de finalização.

Prazo de atendimento:
Iniciado”

5. E-mail,
02.07.21, da Audi

- Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna -

Patrimônio.

Diante da ausência de manifestação e considerando que já se
passaram aproximadamente 5 (cinco) anos de

encaminhamento do relatório, esta Auditoria finalizará o
monitoramento, com amparo no item “i” da Orientação
Normativa nº 02/2015, da Controladoria-Geral da União

(CGU), que sugere finalizar o monitoramento nos casos em
que a recomendação tenha classificação diferente de apuração

de responsabilidade e reposição de bens ou valores, cujo
último tratamento (posicionamento do gestor) tenha ocorrido

a mais de quatro anos.

Neste caso, cessa o acompanhamento pela Auditoria Interna,
mas é importante salientar que a recomendação continua

passível de implementação pela unidade auditada, ou seja, o
gestor assume o risco de não proceder com a implementação.

42 RA 07/2016; Constatação 1.1.1.4;
Recomendação 5

(ID 931432):
Acostar Termo de

Corresponsabilidade aos Termos de
Responsabilidade, na

impossibilidade operacional do
sistema SUAP, quanto à inserção

de múltiplos responsáveis.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

O Memorando nº 04/2017 CGP -
Campus Barreiros, de
08/03/2017 (obs.: no

Memorando consta 08/03/2016,
porém percebe-se que houve erro

de digitação), informou que  o
Plano de Providência

Permanente havia sido
encaminhado por e-mail.

No documento “RESPOSTA AO
PLANO DE PROVIDÊNCIA

2017.docx”, anexo ao e-mail da
Coordenação Geral de Produção,
de 08/03/2017, foi apresentado o

seguinte:

“Providências a serem
implementadas: A Seção de

Patrimônio do campus foi

1. Memorando nº
04.2017 CGP -

Campus
Barreiros;

2. E-mail
CGP_08/03/2017;

3. RESPOSTA
AO PLANO DE
PROVIDÊNCIA

2017.docx

4. Atas que
comprovam as

reuniões
realizadas;

5. E-mail,
02.07.21, da Audi

Por meio do Plano de Providências, encaminhado pela
Unidade no dia 08/03/2017, foi indicado que o atendimento

da recomendação havia sido iniciado, no entanto não foi
encaminhada nenhuma evidência comprobatória.

Destaca-se que foram realizadas reuniões individuais por
campus e também de forma conjunta com os outros Campi
Agrícolas de Belo Jardim e Vitória de Santo Antão, com
vistas a apresentar o relatório e alinhar as medidas para

atendimento das recomendações.

Ademais, foi realizada uma nova reunião com a gestão, em
específico, com o Diretor-Geral do Campus Barreiros, em

02/07/2021. Na ocasião, apresentou-se o panorama das
recomendações pertencentes à Unidade. Logo após a reunião,

foi encaminhado, por e-mail, para a Seção de Patrimônio o
modelo de Plano de Providências Permanente (PPP),

acompanhado do Relatório de Auditoria correlato, solicitando
a disponibilização de informações, acompanhadas de

evidências comprobatórias. Todavia, até o fechamento desta
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consultada quanto a esta
recomendação, sinalizando

positivamente quanto a
possibilidade de elaboração do
Termo de Corresponsabilidade

cujo mesmo encontra-se em vias
de finalização.

Prazo de atendimento:
Iniciado”

- Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna -

Patrimônio.

Nota Técnica nenhuma manifestação foi recepcionada por
esta Auditoria Interna.

Diante da ausência de manifestação e considerando que já se
passaram aproximadamente 5 (cinco) anos de

encaminhamento do relatório, esta Auditoria finalizará o
monitoramento, com amparo no item “i” da Orientação
Normativa nº 02/2015, da Controladoria-Geral da União

(CGU), que sugere finalizar o monitoramento nos casos em
que a recomendação tenha classificação diferente de apuração

de responsabilidade e reposição de bens ou valores, cujo
último tratamento (posicionamento do gestor) tenha ocorrido

a mais de quatro anos.

Neste caso, cessa o acompanhamento pela Auditoria Interna,
mas é importante salientar que a recomendação continua

passível de implementação pela unidade auditada, ou seja, o
gestor assume o risco de não proceder com a implementação.

43 RA 04/2018; Constatação 1.1.1.1;
Recomendação 1

(ID 937599):
item “a” - à Pró-Reitoria de

Administração e aos Campi Abreu
e Lima, Afogados da Ingazeira,
Barreiros, Belo Jardim, Cabo de

Santo Agostinho, Caruaru,
Garanhuns, Igarassu, Ipojuca,

Jaboatão dos Guararapes, Olinda,
Palmares, Paulista, Recife e Vitória
de Santo Antão: Indicar na portaria

de designação do servidor
responsável pelo Setor de
Patrimônio as atribuições

relacionadas às atividades e tarefas
pertinentes à gestão patrimonial de
bens imóveis, cabendo à PROAD

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Não houve manifestação. -E-mail, 02.07.21,
da Audi -

Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna -

Patrimônio.

Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Em

Execução”, ou seja, não monitorada.

Na expectativa de verificar o atendimento da recomendação,
foi realizada reunião com a gestão, em específico, com o
Diretor-Geral do Campus Barreiros, em 02/07/2021. Na
ocasião, apresentou-se o panorama das recomendações

pertencentes à Unidade. Logo após a reunião, encaminhou-se
à Seção de Patrimônio o modelo de Plano de Providências

Permanente, acompanhado dos Relatórios de Auditoria
correlatos, solicitando  a disponibilização de informações,

acompanhadas de evidências a respeito da implementação da
recomendação.

Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica nenhuma
manifestação foi recepcionada por esta Auditoria Interna.

Desta feita, reitera-se a recomendação.
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estabelecer previamente as
diretrizes a fim de garantir a

padronização dessas atividades.

44 RA 04/2018; Constatação 1.1.1.1;
Recomendação 5

(ID 937610):
item “e” - aos Campi Afogados da
Ingazeira, Barreiros, Belo Jardim,

Caruaru, Garanhuns, Ipojuca,
Pesqueira, Recife e Vitória de

Santo Antão: Providenciar com a
autoridade competente o

documento de "Habite-se" ou
certidão equivalente para todos os
prédios do IFPE e a regularização

dos registros cartoriais dos
imóveis, inclusive quanto à

atualização documental. Para isso,
convém, inicialmente, elaborar um

plano de ação para orientar a
execução e viabilizar o

acompanhamento dessa demanda.

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Não houve manifestação. -E-mail, 02.07.21,
da Audi -

Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna -

Patrimônio.

Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Em

Execução”, ou seja, não monitorada.

Na expectativa de verificar o atendimento da recomendação,
foi realizada reunião com a gestão, em específico, com o
Diretor-Geral do Campus Barreiros, em 02/07/2021. Na
ocasião, apresentou-se o panorama das recomendações

pertencentes à Unidade. Logo após a reunião, encaminhou-se
à Seção de Patrimônio o modelo de Plano de Providências

Permanente, acompanhado dos Relatórios de Auditoria
correlatos, solicitando  a disponibilização de informações,

acompanhadas de evidências a respeito da implementação da
recomendação. Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica

nenhuma manifestação foi recepcionada por esta Auditoria
Interna.

Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica nenhuma
manifestação foi recepcionada por esta Auditoria Interna.

Desta feita, reitera-se a recomendação.

45 RA 04/2018; Constatação 1.1.1.1;
Recomendação 7

(ID 937612):
item “g” - à Pró-Reitoria de

Administração e aos Campi Abreu
e Lima, Afogados da Ingazeira,
Barreiros, Belo Jardim, Cabo de

Santo Agostinho, Caruaru,
Garanhuns, Igarassu, Ipojuca,

Jaboatão dos Guararapes, Olinda,
Palmares, Paulista, Pesqueira,

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Não houve manifestação. -E-mail, 02.07.21,
da Audi -

Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna -

Patrimônio.

Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Em

Execução”, ou seja, não monitorada.

Na expectativa de verificar o atendimento da recomendação,
foi realizada reunião com a gestão, em específico, com o
Diretor-Geral do Campus Barreiros, em 02/07/2021. Na
ocasião, apresentou-se o panorama das recomendações

pertencentes à Unidade. Logo após a reunião, encaminhou-se
à Seção de Patrimônio o modelo de Plano de Providências

Permanente, acompanhado dos Relatórios de Auditoria
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Recife e Vitória de Santo Antão:
Elaborar, de forma sistêmica,

planejamento anual de manutenção
predial e metodologia própria para
estimar os recursos destinados a
essa atividade, em atenção aos

itens 1, 4 e 5 da NBR 5674:2012,
de modo a conferir maior

efetividade aos princípios da
eficiência (art. 37, caput, da
Constituição Federal) e do

planejamento (art. 6º, inciso I, do
Decreto-Lei 200/67).

correlatos, solicitando  a disponibilização de informações,
acompanhadas de evidências a respeito da implementação da
recomendação. Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica

nenhuma manifestação foi recepcionada por esta Auditoria
Interna.

Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica nenhuma
manifestação foi recepcionada por esta Auditoria Interna.

Desta feita, reitera-se a recomendação.

46 RA 04/2018; Constatação 1.1.1.1;
Recomendação 10

(ID 937621):
item “h” - aos Campi Abreu e
Lima, Afogados da Ingazeira,

Barreiros, Cabo de Santo
Agostinho, Caruaru, Garanhuns,
Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos
Guararapes, Olinda, Palmares,
Paulista, Pesqueira, Recife e

Vitória de Santo Antão:
Elaborar o inventário anual de bens
imóveis, em atenção ao art. 96, da

Lei 4.320/1964 e cumprir o item 83
do Manual de Procedimentos de
Patrimônio e Almoxarifado do
IFPE, cujo teor determina que

todas as Unidades Gestoras
deverão encaminhar uma via do
seu Inventário Anual até 15 de

janeiro do ano subsequente.

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Não houve manifestação. -E-mail, 02.07.21,
da Audi -

Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna -

Patrimônio.

Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Em

Execução”, ou seja, não monitorada.

Na expectativa de verificar o atendimento da recomendação,
foi realizada reunião com a gestão, em específico, com o
Diretor-Geral do Campus Barreiros, em 02/07/2021. Na
ocasião, apresentou-se o panorama das recomendações

pertencentes à Unidade. Logo após a reunião, encaminhou-se
à Seção de Patrimônio o modelo de Plano de Providências

Permanente, acompanhado dos Relatórios de Auditoria
correlatos, solicitando  a disponibilização de informações,

acompanhadas de evidências a respeito da implementação da
recomendação. Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica

nenhuma manifestação foi recepcionada por esta Auditoria
Interna.

Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica nenhuma
manifestação foi recepcionada por esta Auditoria Interna.

Desta feita, reitera-se a recomendação.
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47 RA 04/2018; Constatação 1.1.1.1;
Recomendação 13

(ID 937623):
Item “j” - aos Campi Barreiros,
Belo Jardim e Vitória de Santo

Antão:
Consultar as coordenações de

curso ou instâncias equivalentes,
por meio de expediente, acerca da

necessidade de utilização de
próprios nacionais em serviço
público, ou seja, passando a

utilizá-los em atividades próprias
do IFPE. Realizar avaliação das
respostas à consulta e, restando
configurada a necessidade de

utilização de próprios nacionais em
serviço público, efetuar a

solicitação de desocupação e, em
caso de descumprimento, acionar a
Procuradoria Federal para garantir
a desocupação e, ao mesmo tempo,
acionar a Unidade de Correição do
IFPE para apurar responsabilidade
de servidor pelo descumprimento

de ordem formal da Administração.

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Não houve manifestação. -E-mail, 02.07.21,
da Audi -

Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna -

Patrimônio.

Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Em

Execução”, ou seja, não monitorada.

Na expectativa de verificar o atendimento da recomendação,
foi realizada reunião com a gestão, em específico, com o
Diretor-Geral do Campus Barreiros, em 02/07/2021. Na
ocasião, apresentou-se o panorama das recomendações

pertencentes à Unidade. Logo após a reunião, encaminhou-se
à Seção de Patrimônio o modelo de Plano de Providências

Permanente, acompanhado dos Relatórios de Auditoria
correlatos, solicitando  a disponibilização de informações,

acompanhadas de evidências a respeito da implementação da
recomendação. Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica

nenhuma manifestação foi recepcionada por esta Auditoria
Interna.

Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica nenhuma
manifestação foi recepcionada por esta Auditoria Interna.

Desta feita, reitera-se a recomendação.

48 RA 04/2018; Constatação 1.1.1.1;
Recomendação 17

(ID 937632):
Recomendação 17: item “K”- aos
Campi Barreiros, Belo Jardim e

Vitória de Santo Antão:
Implementar as recomendações,

relacionadas à ocupação de próprio
da União, emitidas pela

Procuradoria Federal junto ao

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Não houve manifestação. -E-mail, 02.07.21,
da Audi -

Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna -

Patrimônio.

Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Em

Execução”, ou seja, não monitorada.

Na expectativa de verificar o atendimento da recomendação,
foi realizada reunião com a gestão, em específico, com o
Diretor-Geral do Campus Barreiros, em 02/07/2021. Na
ocasião, apresentou-se o panorama das recomendações

pertencentes à Unidade. Logo após a reunião, encaminhou-se
à Seção de Patrimônio o modelo de Plano de Providências
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IFPE, consignadas no Parecer nº
378/2015/PF-IFPE/PGF/AGU, de

15/09/2015, repetidas no Parecer nº
034/2017/PF-IFPE/PGF/AGU, de
03/02/2017, cuja transcrição segue

abaixo:

a)         Notificar todos os atuais
ocupantes das vinte e três

residências do IFPE a assinar o
novo instrumento de contrato, sob
pena de expedir nova notificação,
desta feita para desocupação do

imóvel no prazo de 30 (trinta) dias;
b)        Levantamento de todas as
benfeitorias existentes sobre os

imóveis, bem como avaliação de
mercado sobre os preços dos

alugueis a serem pagos, consoante
orientações da Secretaria de
Patrimônio da União[1] e do

Tribunal de Contas da União[2],
não havendo qualquer vinculação

da manutenção da locação aos
valores anteriormente praticados;
c)         Confirmação de que todos

os imóveis possuem registros
individualizados de água e energia,
a fim de permitir o pagamento de

tais despesas estabelecido no
contrato e exigido na legislação,

adotando-se as providências
necessárias, caso não o possua;

d)        Levantamento de eventuais
débitos incidentes sobre os imóveis
relacionados aos atuais ocupantes,

Permanente, acompanhado dos Relatórios de Auditoria
correlatos, solicitando  a disponibilização de informações,

acompanhadas de evidências a respeito da implementação da
recomendação. Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica

nenhuma manifestação foi recepcionada por esta Auditoria
Interna.

Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica nenhuma
manifestação foi recepcionada por esta Auditoria Interna.

Desta feita, reitera-se a recomendação.
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condicionando a assinatura de
novo contrato à regularização dos

mesmos e/ou adotando as
providências necessárias à sua

quitação junto aos órgãos e
empresas competentes;

e)         Verificação de se os
imóveis que vão sendo

desocupados não se tornaram
necessários ao serviço público,

retirando-os da oferta de locação e
passando a utilizá-los em

atividades próprias do IFPE;
f)         Verificação rigorosa de se
os atuais ocupantes perfazem os
requisitos legais para ocupação

voluntária do imóvel, aferindo tal
situação anualmente e evitando que

novos contratos sejam firmados
com quem não seja legalmente

beneficiário, nos termos do
Decreto-lei n. 9.760/46;

Dar conhecimento à Pró-Reitoria
de Administração de cada etapa do
progresso de implementação desta

recomendação, para fins de
monitoramento, demonstrando os

estágios de execução e seus
avanços até seu efetivo

cumprimento.

49 RA 05/2018; Constatação 1.1.1.1;
Recomendação 1

(ID 934693):
Indicar na portaria de designação

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Não houve manifestação. -E-mail, 02.07.21,
da Audi -

Providências
Recomendações

Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Em

Execução”, ou seja, não monitorada.
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do servidor responsável pelo Setor
de Patrimônio as atribuições

relacionadas às atividades e tarefas
pertinentes à avaliação de bens

móveis e equipamentos.

da Auditoria
Interna -

Patrimônio.

Na expectativa de verificar o atendimento da recomendação,
foi realizada reunião com a gestão, em específico, com o
Diretor-Geral do Campus Barreiros, em 02/07/2021. Na
ocasião, apresentou-se o panorama das recomendações

pertencentes à Unidade. Logo após a reunião, encaminhou-se
à Seção de Patrimônio o modelo de Plano de Providências

Permanente, acompanhado dos Relatórios de Auditoria
correlatos, solicitando  a disponibilização de informações,

acompanhadas de evidências a respeito da implementação da
recomendação. Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica

nenhuma manifestação foi recepcionada por esta Auditoria
Interna.

Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica nenhuma
manifestação foi recepcionada por esta Auditoria Interna.

Desta feita, reitera-se a recomendação.

50 RA 05/2018; Constatação 1.1.1.2;
Recomendação 3

(ID 934694):
Cumprir o item 83 do Manual de
Procedimentos de Patrimônio e

Almoxarifado do IFPE, cujo
teor determina que todas as
Unidades Gestoras deverão
encaminhar uma via do seu

Inventário Anual até 15 de janeiro
do ano subsequente.

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Por meio do e-mail, do dia
26/07/2021, a Coordenação de
Contabilidade encaminha, em
anexo, duas atas de reuniões,
ocorridas nos dias 03/09/19 e

11/09/19, para o planejamento da
contratação de empresa

especializada em realização de
inventário de bens móveis.

1. E-mail,
14.07.21-

Patrimônio -
Informações do
Inventário 2021

Campus
Barreiros;
4. E-mail, …

2. E-mail.
21.07.21 -

Patrimônio -
Iniciado o

inventário anual;
5. E-mail. …

3. E-mail, de
26.07.21 -

Contabilidade -

Mediante e-mail do dia 26/07/2021, a Coordenação de
Contabilidade encaminhou, em anexo, duas atas de reuniões
ocorridas nos dias 03/09/19 e 11/09/19, para o planejamento
da contratação de empresa especializada em realização de

inventário de bens móveis.

Apesar de não ter sido comentado a respeito pelo
Coordenador de Contabilidade, a Auditoria Interna, em

exercício no Campus Barreiros, identificou dois e-mail’s,
datados de 14/07/2021 e 21/07/2021, pelos quais foram

apresentadas informações sobre o início dos trabalhos do
inventário anual na Unidade.

Conforme e-mail do dia 14/07/2021, foi informado o
seguinte:  “[...] em 30/04/2021 foi iniciado os trabalhos do

Inventário oficial 2021 do IFPE. No próximo dia 21/07
daremos início aos trabalhos aqui no Campus Barreiros com

previsão de término do levantamento em 06/08, [...]”
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Plano de
Providências
Permanente -

Campus
Barreiros;
1. E-mail, …

3.1 ANEXO:
Inventário para

Implantação
SIADS

1.5 Inventá…

Ademais, conforme e-mail do dia  21/07/2021, os servidores
do Campus Barreiros foram informados do seguinte:

“Iniciamos oficialmente nosso inventário anual no dia de
hoje,[..]”

Portanto, considerando o estágio inicial das providências
adotadas pela Unidade, a recomendação será reiterada até que

seja comprovada a sua implementação.

51 RA 05/2018; Constatação 1.1.1.2;
Recomendação 4

(ID 934697):
Observar os procedimentos

adotados pelo IFPE na execução
dos inventários, submetendo os

relatórios das comissões
inventariantes à análise da

Diretoria de Gestão de Bens e
Serviços / Pró-Reitoria de

Administração.

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Não houve manifestação. -E-mail, 02.07.21,
da Audi -

Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna -

Patrimônio.

Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Em

Execução”, ou seja, não monitorada.

Na expectativa de verificar o atendimento da recomendação,
foi realizada reunião com a gestão, em específico, com o
Diretor-Geral do Campus Barreiros, em 02/07/2021. Na
ocasião, apresentou-se o panorama das recomendações

pertencentes à Unidade. Logo após a reunião, encaminhou-se
à Seção de Patrimônio o modelo de Plano de Providências

Permanente, acompanhado dos Relatórios de Auditoria
correlatos, solicitando  a disponibilização de informações,

acompanhadas de evidências a respeito da implementação da
recomendação. Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica

nenhuma manifestação foi recepcionada por esta Auditoria
Interna.

Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica nenhuma
manifestação foi recepcionada por esta Auditoria Interna.

Desta feita, reitera-se a recomendação.
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52 RA 05/2018; Constatação 1.1.1.4;
Recomendação 3

(ID 934701):
Promover as análises dos processos

de desfazimento de bens listados
nesta auditoria e submetê-los à
Diretoria de Gestão de Bens e

Serviços / Pró-Reitoria de
Administração.

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Não houve manifestação. -E-mail, 02.07.21,
da Audi -

Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna -

Patrimônio.

Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Em

Execução”, ou seja, não monitorada.

Na expectativa de verificar o atendimento da recomendação,
foi realizada reunião com a gestão, em específico, com o
Diretor-Geral do Campus Barreiros, em 02/07/2021. Na
ocasião, apresentou-se o panorama das recomendações

pertencentes à Unidade. Logo após a reunião, encaminhou-se
à Seção de Patrimônio o modelo de Plano de Providências

Permanente, acompanhado dos Relatórios de Auditoria
correlatos, solicitando  a disponibilização de informações,

acompanhadas de evidências a respeito da implementação da
recomendação. Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica

nenhuma manifestação foi recepcionada por esta Auditoria
Interna.

Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica nenhuma
manifestação foi recepcionada por esta Auditoria Interna.

Desta feita, reitera-se a recomendação.

53 RA 06/2018; Constatação 1.1.1.1;
Recomendação 7

(ID 932364):
Designar, através de ato formal, em

observância ao Princípio de
Controle Interno da Segregação de

Funções, servidores para a
realização da atividade de

Conformidade dos Registros de
Gestão, na condição de Titular e

Substituto.

Concluída
(Atendida)

Por meio do e-mail, do dia
26/07/2021, a Coordenação de
Contabilidade encaminhou, em
anexo, o Plano de Providências,

informando o seguinte:

“Providências a serem
implementadas: O Campus

Barreiros tem como responsáveis
pela conformidade de Gestão os

servidores Jordânia Durand
Ramalho Rasia, SIAPE 3006888,

titular e seu substituto Jafles
Gileno Ramos Ferreira, SIAPE
1134472. Os quais não exercem

atividade de operação de

1. E-mail, de
26.07.21 -

Contabilidade -
Plano de

Providências
Permanente -

Campus
Barreiros;
1. E-mail, …

1.1 ANEXO:
CONSTATAÇÃO
(1.1.1.1) - 062018

1.2 CONS…

1.2 ANEXO:

Em análise à manifestação encaminhada por e-mail, no dia
26/07/2021, verificou-se que a gestão comprovou o

atendimento à recomendação. Além de encaminhar as
devidas evidências, foi informado que os servidores

designados “não exercem atividade de operação de registro
no SIAFI, atendendo ao princípio da segregação de função”.

Em observação às comprovações enviadas, identificou-se,
primeiramente, a Portaria nº 46/2020-DGCB, de 14/02/2020,
na qual foi designada uma servidora como responsável pela
Conformidade de Gestão. Apesar disso, restava à Unidade

designar um(a) servidor(a) Substituto(a) para pleno
cumprimento da recomendação, fato concretizado no dia

26/07/2021. A nova Portaria CBAR/IFPE nº 116 foi
publicada no dia 27/07/2021, mesmo dia em que foi

encaminhado um novo e-mail para esta equipe de Auditoria,
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registro no SIAFI, atendendo ao
princípio da segregação de

função.

Prazo de atendimento:
31/12/2019

Situação: Concluído”.

Portaria
Conformidade de
Gestão - Jordania

- atual
1.7 Portari…

2. E-mail, de
27.07.21,

Contabilidade -
Complemento -

Plano de
Providências
Permanente -

Campus Barreiros
3. E-mail, …

2.1 ANEXO:
Portaria -

Conformidade
Gestão

3.1 Portari…

em complemento das informações enviadas anteriormente.

54 RA 06/2018; Constatação 1.1.1.1;
Recomendação 8

(ID 932367):
Incluir/atualizar, no módulo do Rol
de Responsáveis do SIAFI, com o

código da natureza de
responsabilidade nº 110, os dados
dos servidores responsáveis pela

realização da atividade de
Conformidade dos Registros de
Gestão, na condição de Titular e

Substituto.

Concluída
(Atendida)

Por meio do e-mail, do dia
26/07/2021, a Coordenação de
Contabilidade encaminhou, em
anexo, o Plano de Providências,

informando o seguinte:

“Providências a serem
implementadas:

Realizamos a revisão de todos
agentes responsáveis pelos atos
de gestão a cada encerramento
de exercício no sistema SIAFI,
através das devidas portarias.
Em 2020, a conformidade de

1. E-mail, de
26.07.21 -

Contabilidade -
Plano de

Providências
Permanente -

Campus
Barreiros;
1. E-mail, …

1.1 ANEXO:
CONSTATAÇÃO
(1.1.1.1) - 062018

1.2 CONS…

Na manifestação encaminhada por e-mail, no dia 26/07/2021,
foi informado que é realizada “a revisão de todos agentes
responsáveis pelos atos de gestão a cada encerramento de
exercício no sistema SIAFI, através das devidas portarias”.

Em análise à evidência enviada (print da tela do SIAFI), não
foi identificado o nome do novo servidor Substituto

informado na manifestação. Todavia, no dia 27/07/2021, foi
encaminhado um novo e-mail para esta equipe de Auditoria,

em complemento às informações enviadas anteriormente.

Como anexo deste e-mail de 27/07/2021, foi enviado novo
print da tela do SIAFI constando os nomes dos servidores

designados (Titular e Substituto), conforme Portaria
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Gestão era realizada pelos
servidores Jordânia Durand e

Eufrazio Manuel, titular e
substituto, respectivamente.

Porém, em 2021, o substituto
Eufrázio Manoel foi substituído
por Jafles Gileno, Conforme tela

abaixo.

[Imagem tela do SIAFI, Vide em
anexo]

Prazo de atendimento:
31/12/2019

Situação: Concluído.”

2. E-mail, de
27.07.21,

Contabilidade -
Complemento -

Plano de
Providências
Permanente -

Campus Barreiros
3. E-mail, …

2.1 ANEXO:
Portaria -

Conformidade
Gestão

3.1 Portari…

2.2 ANEXO:
ROL

Responsáveis
SIAFI

3.2 ROL R…

CBAR/IFPE nº 116, de 26/07/2021. Portanto, confirmou-se o
atendimento à recomendação

55 RA 06/2018; Constatação 1.1.1.1;
Recomendação 11

(ID 932371):
Utilizar procedimentos e rotinas

formalizados e padronizados
sistemicamente, no tocante às

atividades relacionadas a
Conformidade dos Registros de
Gestão, no intuito de garantir a

adequação das conferências
realizadas.

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Por meio do e-mail, do dia
26/07/2021, a Coordenação de
Contabilidade encaminhou, em
anexo, o Plano de Providências,

informando o seguinte:

“Providências a serem
implementadas: Foi realizado
uma orientação básica para os

conformistas no inicio das
atividades, inclusive

disponibilizando um manual de

1. E-mail, de
26.07.21 -

Contabilidade -
Plano de

Providências
Permanente -

Campus
Barreiros;
1. E-mail, …

1.1 ANEXO:
CONSTATAÇÃO

Em análise à manifestação encaminhada por e-mail, no dia
26/07/2021, verificou-se que a recomendação encontra-se
pendente de atendimento. Ademais, conforme relato da
Unidade, “Foi realizado uma orientação básica para os

conformistas no inicio das atividades, inclusive
disponibilizando um manual de conformidade de gestão”.
Apesar da própria gestão considerar, de certa forma, que as
ações não foram suficientes, não apresentou providências

para regularizar a situação, como por exemplo, demandar da
instância superior sistêmica a criação e formalização de

procedimentos e rotinas.
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conformidade de gestão. Porém,
não houve um treinamento

adequado, principalmente devido
à segregação de função

estabelecer que o conformista
não deve realizar operações no
SIAFI, isso dificulta a análise
dos documentos gerados pelo

sistema.

Prazo de atendimento:
31/12/2021

Situação: Em andamento.”

(1.1.1.1) - 062018
1.2 CONS…

Diante do exposto e considerando o prazo de atendimento
apresentado pela gestão, 31/12/2021, a recomendação será

reiterada. Ademais, destaca-se que este prazo será registrado
no sistema e-Aud, de modo que sirva de alerta e de

acompanhamento pela Unidade.

Observação: Conforme mencionado no Relatório em análise,
“A respeito do “Tutorial” elaborado pelo TCU, convém

destacar que trata-se de um importante instrumento de apoio
para a atividade de Conformidade dos Registros de Gestão,

disponível para o uso dos Órgãos/Unidades do MEC,
conforme orientou a Setorial de Contabilidade do MEC por

meio das Mensagens encaminhadas via SIAFI 2015/1635937,
de 09/10/2015, e 2016/0339490, de 04/02/2016.”

Além deste Tutorial, o Relatório de Auditoria nº 06/2018
indica outras possibilidades de uso de procedimentos, que

apesar de não serem padronizados sistematicamente se
constituem como boas práticas, a exemplo do “roteiro / passo
a passo” e os “ checklists ” para cada documento hábil gerado

no SIAFI, todos elaborados pelo Campus Paulista, e o
“manual” elaborado pelo Campus Jaboatão dos Guararapes
para utilização nas atividades da Diretoria de Administração

daquela unidade, o qual contempla informações acerca da
Conformidade dos Registros de Gestão.

56 RA 06/2018; Constatação 1.1.1.1;
Recomendação 12

(ID 932444):
Efetuar o registro da Conformidade

dos Registros de Gestão,
considerando o prazo de até 3

(três) dias úteis a contar da data da
geração da operação, podendo ser
atualizado até a data fixada para o

fechamento do mês.

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Por meio do e-mail, do dia
26/07/2021, a Coordenação de
Contabilidade encaminhou, em
anexo, o Plano de Providências,

informando o seguinte:

“Providências a serem
implementadas: Atualmente, em
regra, quem realiza a execução
das atividades de conformidade

1. E-mail, de
26.07.21 -

Contabilidade -
Plano de

Providências
Permanente -

Campus
Barreiros;
1. E-mail, …

Em análise à manifestação encaminhada por e-mail, no dia
26/07/2021, verificou-se que a recomendação encontra-se

pendente de atendimento e, conforme relato da Unidade, está
se “buscando maior participação do servidor substituto na
realização das tarefas inerente as atividades de análise dos

processos.”

Diante do exposto e considerando o prazo de atendimento
apresentado pela gestão, 31/12/2021, a recomendação será

reiterada. Ademais, destaca-se que este prazo será registrado
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Obs.: A título de sugestão das
medidas possíveis de serem

empreendidas para garantir o
registro da Conformidade, pode-se

elencar, sem restringir a
implementação de outras ações, os

seguintes exemplos:

-Designar “Substituto” e utilizar a
mão de obra deste para a realização
da Conformidade dos Registros de
Gestão nas ausências/afastamentos
do “Titular”. Em alguns casos, em

que pese o ato de designação, o
“Substituto” é subutilizado;

-Utilizar a mão de obra do próprio
Ordenador de Despesa para a

realização da Conformidade dos
Registros de Gestão quando a
Unidade Gestora Executora se

encontrar, justificadamente,
impossibilitada de designar

servidores distintos para exercer
funções.

de gestão é a conformista titular,
na sua ausência o processo fica

comprometido. Diante disso,
estamos buscando maior
participação do servidor

substituto na realização das
tarefas inerente as atividades de

analise dos processos.

Prazo de atendimento:
31/12/2021

Situação: Em Andamento.”

1.1 ANEXO:
CONSTATAÇÃO
(1.1.1.1) - 062018

1.2 CONS…

no sistema e-Aud, de modo que sirva de alerta e de
acompanhamento pela Unidade.

57 RA 06/2018; Constatação 1.1.1.1;
Recomendação 13

(ID 932447):
Solucionar as causas da

Conformidade com restrição, com
vistas a evitar a reincidência da

situação desconforme nas
Unidades e, a depender do caso, a

correção em tempo hábil da
restrição no SIAFI, considerando a

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Por meio do e-mail, do dia
26/07/2021, a Coordenação de
Contabilidade encaminhou, em
anexo, o Plano de Providências,

informando o seguinte:

“Providências a serem
implementadas: No processo de
análise todos os esforços são no

sentido de eliminar as

1. E-mail, de
26.07.21 -

Contabilidade -
Plano de

Providências
Permanente -

Campus
Barreiros;
1. E-mail, …

Em análise à manifestação encaminhada por e-mail, no dia
26/07/2021, verificou-se que a recomendação encontra-se

pendente de atendimento.

Diante do exposto e considerando o prazo de atendimento
apresentado pela gestão, 31/12/2021, a recomendação será

reiterada. Ademais, destaca-se que este prazo será registrado
no sistema e-Aud, de modo que sirva de alerta e de

acompanhamento pela Unidade.
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possibilidade de atualização do
registro da Conformidade até a

data fixada para o fechamento do
mês.

irregularidades, evitando-se
assim o registro da conformidade

com restrição. Porém, estamos
em busca das melhores práticas

para execução do processo.

Prazo de atendimento:
31/12/2021

Situação: Em Andamento.”

1.1 ANEXO:
CONSTATAÇÃO
(1.1.1.1) - 062018

1.2 CONS…

58 RA 07/2016; Constatação 1.1.1.3;
Recomendação 2

(ID 931398):
Atualizar os Projetos Pedagógicos
dos Cursos, de forma a adequá-los

às diretrizes da Resolução do
CONSUP nº 16/2014, no sentido e
subsidiar as ações voltadas às aulas
práticas, observando a atuação das
Unidades Educativas de Produção.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

O Memorando nº 04/2017 CGP -
Campus Barreiros, de
08/03/2017 (obs.: no

Memorando consta 08/03/2016,
porém percebe-se que houve erro

de digitação), informou que  o
Plano de Providência

Permanente havia sido
encaminhado por e-mail.

No documento “RESPOSTA AO
PLANO DE PROVIDÊNCIA

2017.docx”, anexo ao e-mail da
Coordenação Geral de Produção,
de 08/03/2017, foi apresentado o

seguinte:

“Providências a serem
implementadas: A atualização

do PPC dos cursos desta
instituição é responsabilidade do

DDE. O curso Técnico em
Alimentos possui o PPC

atualizado. Contudo, encontra-se
em processo de atualização os
PPCs dos cursos Técnico em

1. Memorando nº
04.2017 CGP -

Campus
Barreiros;

2. E-mail
CGP_08/03/2017;

3. RESPOSTA
AO PLANO DE
PROVIDÊNCIA

2017.docx

4. Atas que
comprovam as

reuniões
realizadas;

5. E-mail,
02.07.21, da Audi

- Providências
Recomendações

da Auditoria
Interna - DDE.

Por meio do Plano de Providências encaminhado pela
Unidade no dia 08/03/2017, foi relatado, primeiramente, que
a recomendação era de responsabilidade do Departamento de
Desenvolvimento Educacional (DDE). Em seguida, mesmo

com tal ressalva, a Unidade comentou sobre a atualização dos
Projetos Pedagógicos dos Cursos, bem como foi indicado o

dia 31/12/2017 para atendimento da recomendação.

Destaca-se que foram realizadas reuniões individuais no
campus e também de forma conjunta com os outros Campi
Agrícolas de Belo Jardim e Vitória de Santo Antão, com
vistas a apresentar o relatório e alinhar as medidas para

atendimento das recomendações.

Ademais, foi realizada uma nova reunião com a gestão, em
específico, com o Diretor-Geral do Campus Barreiros, em

02/07/2021. Na ocasião, apresentou-se o panorama das
recomendações pertencentes à Unidade. Logo após a reunião,
encaminhou-se ao DDE o modelo de Plano de Providências
Permanente (PPP), acompanhado do Relatório de Auditoria

correlato, solicitando  a disponibilização de informações,
acompanhadas de evidências a respeito da implementação da
recomendação. Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica

nenhuma manifestação foi recepcionada por esta Auditoria
Interna.
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Agropecuária, Agroecologia e
Química.

Prazo de atendimento:
31/12/2017”

Diante da ausência de manifestação e considerando que já se
passaram aproximadamente 5 (cinco) anos de

encaminhamento do relatório, esta Auditoria finalizará o
monitoramento, com amparo no item “i” da Orientação
Normativa nº 02/2015, da Controladoria-Geral da União

(CGU), que sugere finalizar o monitoramento nos casos em
que a recomendação tenha classificação diferente de apuração

de responsabilidade e reposição de bens ou valores, cujo
último tratamento (posicionamento do gestor) tenha ocorrido

a mais de quatro anos.

Neste caso, cessa o acompanhamento pela Auditoria Interna,
mas é importante salientar que a recomendação continua

passível de implementação pela unidade auditada, ou seja, o
gestor assume o risco de não proceder com a implementação.

59 RA 07/2018; Constatação 1.1.1.2;
Recomendação 3

(ID 935204):
Instituir controles que propiciem

garantia razoável de que os
pagamentos de bolsas ocorram de

acordo com o desenvolvimento das
atividades estabelecidas Plano de

Atividade, correlacionando as
atividades executadas com o
cronograma de planejamento.

Concluída
(Atendida)

Em resposta à demanda da
equipe de auditoria, a
Coordenação de Pesquisa e
Extensão apresentou a seguinte
manifestação, através de e-mail
de 12/07/2021:

“Atualmente, recebemos de
forma on-line (prática iniciada
com a pandemia da COVID-19)
as frequências dos bolsistas e que
são remetidas para esta
coordenação por meio dos
e-mails institucionais, conforme
exemplo abaixo: [...].
Não recebemos e-mails
diretamente dos bolsistas a fim
de evitar o pagamento de
frequências que não estejam
autorizadas pelo servidor(a)

1. E-mail de
12/07/2021,

Coordenação de
Pesquisa do

Campus
Barreiros:

encaminha, em
anexo, 3 (três)

Planos de
Providências.

1.1. ANEXO:
PLANO DE

PROVIDÊNCIAS-
CONSTATAÇÃO

(1.1.1.2) [...].

2. E-mail,
14.07.21,

Complementação

Conforme consulta ao sistema e-Aud, identificou-se que esta
recomendação estava registrada no estado de “Em Execução”,

ou seja, ainda não monitorada.

Assim, na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Relatório de Auditoria, requisitou-se à Unidade,
em 02/07/2021, através de e-mail, a disponibilização do Plano

de Providências Permanente, o qual deveria conter todas as
informações relacionadas à implementação da demanda.

Em complemento, promoveu-se um encontro com o
responsável pela Coordenação de Pesquisa e Extensão da

referida Unidade, em 08/07/2021, com o intento de esclarecer
a tarefa demandada pela equipe de auditoria.

Em resposta, em 12/07/2021, a referida Coordenação
encaminhou o Plano de Providências com informações e

evidências (imagens) a respeito, sendo estas últimas acostadas
ao próprio corpo do documento.
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orientador(a) do plano de
atividade e conforme reforçamos
as vezes quando da solicitação
das frequências, conforme
exemplo a seguir: [...].

Ainda sobre as frequências, no
documento é solicitado que o
servidor(a) orientador(a) insira
algumas informações sobre o
andamento do projeto, conforme
imagem abaixo, e estas são
anexadas aos ofícios de
pagamento: [...].

Ademais, os relatórios parciais e
finais são enviados diretamente à
PROPESQ pelos servidores
orientadores(as) por meio do
sistema Workflow e cuja
listagem é posteriormente
repassada pela Direção de
Pesquisa, conforme imagens
abaixo do retorno acerca do
envio dos relatórios parciais:
[...].

Sendo assim, temos mantido
dessa forma todos os
documentos salvos de modo
virtual, seja nos e-mails ou em
pasta no drive do próprio e-mail
da Coordenação de Pesquisa
(coordpesq@barreiros.ifpe.edu.b
r).”

Em complemento a resposta

da resposta da
Constatação

1.1.1.2 -
Coordenação de

Pesquisa;

2.1 ANEXO:.
MARÍLIA.pdf

2.2 ANEXO:
PIBIC GRAD
CUSTEIO.xlsx

2.3 ANEXO:
7. 065 -

Pagamento de
bolsas PIBIC

GRAD - Recurso
Custeio - Junho

2021.doc

Da análise do arquivo em comento, verificou-se que a
Unidade adota a seguinte sistemática:

1. Expedição de orientações quanto à padronização dos
procedimentos de entrega das frequências, destacando a
impossibilidade de envio de frequência diretamente pelo

aluno. Neste mesmo comunicado, também indica os
endereços de e-mails das instâncias responsáveis por cada

atividade. Por exemplo: a) frequência dos bolsistas PIBIC e
BIA devem ser remetidas à coordpesq@barreiros.ifpe.edu.br;

b) frequência dos bolsistas PIBEX deve ser remetida à
coord.extensao@barreiros.ifpe.edu.br.

2. Recebimento, por e-mail institucional encaminhado pelo
servidor orientador, do relatório de frequência relacionada à

atividade do bolsista. Neste caso, observa-se que o modelo de
de relatório utilizado contém informações a exemplo dos

nomes do estudante e do orientador; o título e o
enquadramento do plano de trabalho/projeto; a situação atual
do cronograma proposto; o resumo das atividades realizadas
com a respectiva avaliação do orientador e a decisão acerca

da autorização para o pagamento da bolsa.

3. Envio de Ofício - por e-mail - ao Departamento de
Desenvolvimento Educacional (DDE) com informações

relacionadas ao pedido de pagamento do bolsista;

4. Anuência do Titular do DDE - por e-mail - quanto ao pleito
do Ofício;

5. Organização dos arquivos no próprio e-mail ou drive da
Coordenação de Pesquisa (coordpesq@barreiros.ifpe.edu.br).

Em vista do exposto, entende-se que foram instituídos
controles para assegurar que os pagamentos de bolsas

ocorram de acordo com o desenvolvimento das atividades
estabelecidas no Plano de Atividade, correlacionando as
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apresentada no dia 12/07/21, foi
encaminhado e-mail, do dia
14/07/21, com a seguinte
informação:
“segue modelo de ofício para
complementação das
informações.
Os três anexos são enviados para
formação da solicitação de
pagamento, como comprova o
print abaixo [...].”

atividades executadas com o cronograma de planejamento.
Portanto, considera-se a recomendação implementada.

Observação: A título de sugestão, recomenda-se registrar a
sistemática adotada em instrumento do tipo checklist, de
modo que a rotina apresentada não seja esquecida e/ou

desconhecida no caso de substituição do Titular da
Coordenação de Pesquisa e Extensão.

Ademais, embora tenha sido evidenciado que o documento
que atesta que o estudante realizou as atividades é

encaminhado juntamente com o Ofício para pagamento,
conforme demonstra o novo e-mail do dia 14/07/2021,

convém reforçar a necessidade de formalização processual,
aspecto ainda mais relevante quando da utilização do Sistema

Eletrônico de Informações (SEI), dada a lógica processual
para o funcionamento do referido sistema.

60 RA 07/2018; Constatação 1.1.1.3;
Recomendação 2

(ID 935205):
Observar as regras estabelecidas
nos editais quanto aos critérios
para recebimento de bolsas de

pesquisa, excluindo dos programas
de bolsas discentes que não

atendam aos critérios estabelecidos
nos editais ao longo do período de

vigência da bolsa.

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Em resposta à demanda da
equipe de auditoria, a
Coordenação de Pesquisa e
Extensão apresentou a seguinte
manifestação, através de e-mail
de 12/07/2021:

“Assim que o resultado é
divulgado conferimos com o
edital e a Diretoria de Pesquisa
da PROPESQ quais os
documentos necessários para a
implementação das novas bolsas
e, em seguida, enviamos para
todos aqueles que tiveram planos
de atividades aprovados: [...].

Em seguida, recebemos do(a)
servidor(a) toda a documento
referente ao seu bolsista,

1. E-mail de
12/07/2021,

Coordenação de
Pesquisa do

Campus
Barreiros:

encaminha, em
anexo, 3 (três)

Planos de
Providências.

1.1ANEXO:
PLANO DE

PROVIDÊNCIAS-
CONSTATAÇÃO

(1.1.1.3) [...].

Conforme consulta ao sistema e-Aud, identificou-se que esta
recomendação estava registrada no estado de “Em Execução”,

ou seja, ainda não monitorada.

Assim, na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Relatório de Auditoria, requisitou-se à Unidade,
em 02/07/2021, através de e-mail, a disponibilização do Plano

de Providências Permanente, o qual deveria conter todas as
informações relacionadas à implementação da demanda.

Em complemento, promoveu-se um encontro com o
responsável pela Coordenação de Pesquisa e Extensão da

referida Unidade, em 08/07/2021, com o intento de esclarecer
a tarefa demandada pela equipe de auditoria.

Em resposta, em 12/07/2021, a referida Coordenação
encaminhou o Plano de Providências com informações e

evidências (imagens) a respeito, sendo estas últimas acostadas
ao próprio corpo do documento.
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fazemos a conferência e
organizamos toda a
documentação em uma pasta em
nosso drive, conforme
demonstram as imagens abaixo:
[...].

Os documentos também são
compartilhados com a Diretoria
de Pesquisa da PROPESQ: [...].

Além disso, como o pagamento
das bolsas pode ser feito por
meio dos recursos do Custeio ou
da Assistência Estudantil,
conferimos juntos às
coordenações de curso e/ou à
secretaria escolar qual o perfil do
estudante bolsista, como
comprova as imagens a seguir:
[...].

Ademais, quando há substituição
de bolsistas fazemos o
acompanhamento (quando
enviado pelo(a) servidor(a)) ou
enviamos (quando direcionado
para nós) o pedido e só
efetuamos a implementação ou
pagamento a partir do
deferimento pela PROPESQ,
como mostram as imagens a
seguir: [...].

Além do nosso principal meio de
comunicação, nosso e-mail
institucional tem servido para
como ferramenta para registro

Da análise do arquivo em comento, verificou-se que a
Unidade adota a seguinte sistemática:

1. Recapitulação dos documentos necessários conforme edital
e orientações da Diretoria de Pesquisa da PROPESQ;

2. Envio dos regramentos estabelecidos no edital aos
orientadores. Nesta ocasião são requeridos o cadastro dos
aprovados na plataforma online pesquisa.ifpe.edu.br, bem

como o encaminhamento dos documentos necessários;

3. Recepção dos documentos. O Coordenador faz a
conferência e posteriormente a organização no drive

(compartilhado com a Diretoria de Pesquisa da PROPESQ),
por modalidade (BIA; PIBIC GRAD etc), ano e nome do

bolsista;

4. Coleta de dados junto às Coordenações de Curso e
Secretaria Escolar para identificar o perfil de cada bolsista,

considerando que o pagamento das bolsas pode ser realizado
através de recursos de custeio ou da Assistência Estudantil. A

título de ilustração, para os casos dos bolsistas PIBIC
Graduação, encaminha e-mail pelo qual requer informações a

respeito da origem escolar do aluno, ou seja, se oriundo de
escola pública ou não;

5. Recebimento da relação de alunos oriundos de escolas
públicas, porém, com a ressalva de que alguns não optaram
pela opção das cotas quando da inscrição no vestibular. A

relação completa apresenta a forma de ingresso e o registro
do respectivo enquadramento no sistema, além do indicativo

da origem escolar;

6. Quando ocorrem casos de substituição dos bolsistas, é
requerida uma análise pela PROPESQ (por e-mail). Esta
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formal das nossas ações e
documentos. Nas imagens a
seguir, temos o drive com o
arquivamento de todos os ofícios
e planilhas de pagamento
solicitados. [...].

Dessa forma, temos o controle e
evitamos o pagamento indevido
de bolsas, além de maior
transparência dos processos em
caso de auditorias, como este.”

etapa constitui um pré-requisito ao cadastro e pagamento do
novo bolsista. No exemplo apresentado, o pedido de

substituição foi motivado em razão de comunicado do
orientador acerca da realização da colação de grau de um

bolsista;

7. Recebimento da anuência (por e-mail) da Coordenação de
Pesquisa da PROPESQ quanto ao pedido de substituição;

8. Organização de todo os arquivos enviados e recebidos no
drive da Coordenação do Campus Barreiros;

Em vista do exposto, entende-se ser necessária a reiteração da
recomendação, em que pese a relevância da sistemática

instituída, tendo em conta que esta não se mostra suficiente
para monitorar e excluir os discentes que deixaram de atender
aos critérios estabelecidos nos editais ao longo do período de

vigência da bolsa. Vejamos:

Num dos exemplos apresentados o orientador comunica ao
Coordenador sobre a colação de grau de um determinado

aluno, fato que ensejou o seu desligamento e, posteriormente,
a substituição do bolsista. Porém, sem prejuízo dessa

interação, que deve permanecer, a Coordenação também deve
agir, e isso deve ocorrer de maneira ativa, isto é, demandando
das instâncias específicas as informações necessárias para o

acompanhamento periódico do cumprimento das
exigências editalícias, de modo a verificar se os discentes
continuam a atender todos os critérios estabelecidos nos
editais ao longo de todo o período de vigência da bolsa.

Observação 1: A título de sugestão, recomenda-se registrar a
sistemática adotada em instrumento do tipo checklist, de
modo que a rotina apresentada não seja esquecida e/ou

desconhecida no caso de substituição do Titular da
Coordenação de Pesquisa e Extensão.
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61 RA 07/2018; Constatação 1.1.1.4;
Recomendação 1

(ID 935206):
Realizar adequado

acompanhamento das atividades de
pesquisa, arquivando documentos

estabelecidos nos editais
relacionados à execução dos

projetos em meio eletrônico, em
especial, relatórios e comprovantes

de participação em eventos.

Concluída
(Atendida)

Em resposta à demanda da
equipe de auditoria, a
Coordenação de Pesquisa e
Extensão apresentou a seguinte
manifestação, através de e-mail
de 12/07/2021:

“Como já demonstrado
atualmente, os relatórios parciais
e finais são enviados diretamente
à PROPESQ pelos servidores
orientadores(as) por meio do
sistema Workflow e cuja
listagem é posteriormente
repassada pela Direção de
Pesquisa, conforme imagens
abaixo do retorno acerca do
envio dos relatórios parciais:
[...].

Além disso, quando da
realização do CONIC 2020
(evento integrado à Semana
Acadêmica do IFPE), recebemos
a posteriori a planilha com as
atividades registradas e a
notificação de possíveis
pendências.
A partir de então, entramos em
contatos com o servidor(a)
orientador(a) do plano de
trabalho para verificar as
informações e enviá-las para a
PROPESQ. Vejamos o caso
recente em que foi enviado uma
planilha relativa ao evento
supracitado. [...].

1. E-mail de
12/07/2021,

Coordenação de
Pesquisa do

Campus
Barreiros:

encaminha, em
anexo, 3 (três)

Planos de
Providências.

1.1 ANEXO:
PLANO DE

PROVIDÊNCIAS-
CONSTATAÇÃO

(1.1.1.4).

2. E-mail,
14.07.21,

Complementação
da resposta da
Constatação

1.1.1.4 -
Coordenação de

Pesquisa;

2.1 ANEXO:
Barreiros 001

2.2 ANEXO:
Barreiros 002

2.3 ANEXO:
Barreiros 003

Conforme consulta ao sistema e-Aud, identificou-se que esta
recomendação estava registrada no estado de “Em Execução”,

ou seja, ainda não monitorada.

Assim, na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Relatório de Auditoria, requisitou-se à Unidade,
em 02/07/2021, através de e-mail, a disponibilização do Plano

de Providências Permanente, o qual deveria conter todas as
informações relacionadas à implementação da demanda.

Em complemento, promoveu-se um encontro com o
responsável pela Coordenação de Pesquisa e Extensão da

referida Unidade, em 08/07/2021, com o intento de esclarecer
a tarefa demandada pela equipe de auditoria.

Em resposta, em 12/07/2021, a referida Coordenação
encaminhou o Plano de Providências com informações e

evidências (imagens) a respeito, sendo estas últimas acostadas
ao próprio corpo do documento.

Da análise do arquivo em comento, verificou-se o seguinte:

1. Os relatórios relacionados às atividades de pesquisa são
encaminhados diretamente à Diretoria de Pesquisa da

PROPESQ, por meio do sistema Workflow. Em seguida, a
referida Diretoria comunica (por e-mail) à Coordenação de
Pesquisa do Campus a relação dos relatórios entregues, em

formato de planilha eletrônica, de modo que a Unidade possa
tomar ciência e realizar o devido acompanhamento;

2. Em complemento ao item anterior, a Coordenação de
Pesquisa do Campus recepcionou, em atenção à realização de

evento integrado à Semana Acadêmica do IFPE no ano de
2020, uma planilha com as atividades registradas e a

notificação de possíveis pendências. Também recebeu a
relação de bolsistas aptos a receberem os certificados;
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Após o recebimento, elaboramos
uma planilha própria com os
trabalhos relativos ao campus
Barreiros (na planilha anterior
havia informações de todos os
campi do IFPE), em seguida, foi
feita a verificação. Vale ressaltar
que não foi constatada nenhuma
pendência efetiva. Solicitamos os
vídeos anteriormente já enviados
para efeito de confirmação. E
compartilhamos tanto a planilha
quanto o drive para análise da
PROPESQ. [...].

Desse modo, temos cuidado para
acompanhar o andamento dos
processos, procurado atender
todas as demandas tanto da
PROPESQ quanto dos
servidores, deixando tudo cada
dia mais organizado e
transparente.”

Em complemento a resposta
apresentada no dia 12/07/21, foi
encaminhado e-mail, do dia
14/07/21, com a seguinte
informação:

“segue a complementação das
informações no tocante aos
relatórios.”

“Todos os relatórios entregues

3. A Coordenação de Pesquisa do Campus trata as pendências
e promove a devolutiva das análises à PROPESQ, também

através de planilha eletrônica, enviada por e-mail, indicando
os ajustes necessários;

4. O Coordenador faz o gerenciamento dos arquivos
relacionados às atividades de pesquisa através do drive

Coordenação do Campus Barreiros (compartilhado com a
Diretoria de Pesquisa da PROPESQ). Inclusive, essa
sistemática já tinha sido identificada nas análises das

recomendações anteriores, registradas nos IDs 935204 e
935205.

Adicionalmente, em 14/07/2021, foram enviadas novas
informações acerca do item em comento com vistas a

confirmar que os relatórios são registrados e arquivados no
sistema Workflow.

Em síntese, verifica-se que a Coordenação de Pesquisa do
Campus Barreiros realiza o gerenciamento dos documentos
relacionados às atividades de pesquisa através do sistema

WorkFlow e da ferramenta do Google Drive. Assim,
considera-se que a recomendação foi implementada.

Observação: A título de sugestão, recomenda-se registrar a
sistemática adotada em instrumento do tipo checklist, de
modo que a rotina apresentada não seja esquecida e/ou

desconhecida no caso de substituição do Titular da
Coordenação de Pesquisa e Extensão.
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são arquivados no sistema
Workflow, desenvolvido pela
DADT e gerenciado pela
Propesq.

Envio alguns prints de tela para
comprovar esta afirmação.”

MATRIZ DE ACHADOS - MONITORAMENTO

Unidade: IFPE - Campus Garanhuns

Objetivo: Validar as providências implementadas pela administração e avaliar a qualidade das ações corretivas implementadas.

Nº
Número do Relatório/

Constatação/
Recomendação/ ID

Situação da
Recomendação

(ESTADO)

Manifestação da
Unidade Evidência Informação Extraída da Evidência

(Análise da Auditoria)

1 RA 05/2015; Constatação 1.1.1.4;
Recomendação 02

(ID 926430):
Promover uma nova medição,

comparando o que fora contratado
com o efetivamente executado. Em

seguida, buscar, junto à empresa
contratada, a correção dos desvios

detectados e/ou o ajuste dos
valores a serem pagos, conforme o

caso.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

*Redireciona-
mento à

CORREG/IFPE,
no sistema e-Aud.

“Sobre o ID da tarefa
926430: Informo que

como o objeto foi extinto,
ficou o aprendizado para

gestão, conforme pode ser
evidenciado nos contratos

da construção da
biblioteca e recentemente
de paisagismo. Caso seja

necessário alguma
alteração do Projeto

Básico, isso é feito através
de termo aditivo.”

- E-mail da
Coordenação de

Contratos do
Campus

Garanhuns, de
29/06/2021.

Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Não Atendida”.

Assim, na expectativa de verificar o atendimento da
recomendação, requisitou-se à Direção-Geral do Campus

Garanhuns, em 22/06/2021, a disponibilização do Plano de
Providências Permanente, o qual deveria conter todas as
informações relacionadas à implementação da demanda.

A partir da manifestação da gestão, verificou-se que o objeto do
contrato já encerrou. Conforme destacado pela Coordenadora de
Contratos, a constatação servirá de alerta/aprendizado para que o

fato não ocorra novamente em futuras contratações.

Todavia, considerando que o relatório em comento identificou
indícios de irregularidades nas medições dos serviços contratados

e, além disso, já se passaram mais de 5 (cinco) anos de
encaminhamento do relatório, esta Auditoria Interna finalizará o

monitoramento da recomendação e, em razão do teor da demanda,
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encaminhará a outra instância, no caso, à Comissão Permanente
de Correição do IFPE para promover as devidas apurações.

2 RA 04/2018; Constatação 1.1.1.1;
Recomendação 12

(ID 937525):
Item “j” - ao Campus Garanhuns:
Implementar, circunstanciando em

relatório nos termos da Nota nº
95/2014/PF-IFPE/PGF/AGU, de
25/08/2014, as recomendações,
relacionadas à regularização da

situação da ocupação de
particulares em terreno pertencente

ao Campus Garanhuns, emitidas
pela Procuradoria Federal junto ao
IFPE, consignadas no Parecer nº

001/2013/PGF/PF-IFPE/JAVM, de
04/12/2013, cuja transcrição segue

abaixo:

a)        Notificação dos ocupantes
do terreno para que se retirem da

área em um prazo a ser fixado pela
Administração;

b)        Identificação precisa na
planta baixa da área ocupada por

terceiros;
c)        Tentativa de qualificação
dos ocupantes (RG, CPF, estado

civil, profissão);
d)        Caso os ocupantes do

terreno, após o decurso do prazo
fixado na notificação

administrativa, permaneçam na
área, o processo administrativo em

epígrafe deverá ser restituído a

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Através de e-mail, em
16/07/2021, a

Coordenação de
Patrimônio do Campus
Garanhuns informou o

seguinte:

“O que coube à CMPA foi
realizado em resposta ao
Relatório de Auditoria

04/2018 em 09/07/2019
(conforme anexos). Na

época, após o
levantamento dos dados,

debati as informações com
o Diretor-Geral da

ocasião, hoje Reitor do
IFPE. Imediatamente foi

requisitada Pela
Direção-Geral a vinda de
um topógrafo da DOPE,

para fazer o levantamento
do terreno, inclusive eu o

acompanhei no
levantamento, conversei

com os moradores, o
trabalho foi feito e após

isso o processo não andou
mais conforme a tela do

SUAP abaixo: [...]”

Em anexo ao referido
e-mail, a Coordenação de

Patrimônio do Campus

- E-mail da
Coordenação de
Patrimônio do

Campus Garanhuns,
de 16/07/2021.

- Anexo ao e-mail
de 16/07/2021, da
Coordenação de
Patrimônio do

Campus Garanhuns:
“respostas

auditoria.odt”.

Conforme dados extraídos do e-Aud, em 22/06/2021, esta
recomendação estava registrada no estado de “Em Análise”, ou

seja, ainda não implementada.

Assim, na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Relatório de Auditoria, requisitou-se à Direção-Geral

do Campus Garanhuns, em 22/06/2021, e posteriormente à
Coordenação de Patrimônio do referido Campus, em 15/07/2021,
a disponibilização do Plano de Providências Permanente, o qual

deveria conter todas as informações relacionadas à implementação
da demanda.

Da análise das informações apresentadas em 16/07/2021,
verificou-se que o Campus Garanhuns promoveu ações para
regularizar a situação, em atenção ao Parecer emitido pela

Procuradoria Federal junto ao IFPE. Por outro lado, verificou-se,
também, que o pleno atendimento das orientações dispostas no

referido Parecer não se concretizou.

Além disso, no que se refere ao encaminhamento de evidências à
Pró-Reitoria de Administração sobre o progresso de

implementação da recomendação, não foram apresentadas
informações a respeito.

Diante do exposto, esta recomendação permanecerá em análise,
haja vista a necessidade de reiteração.
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Procuradoria do IFPE para que
solicite o ajuizamento da ação de
reintegração de posse pelo Órgão

de representação judicial da
Autarquia.

Dar conhecimento à Pró-Reitoria
de Administração de cada etapa do
progresso de implementação desta

recomendação, para fins de
monitoramento, demonstrando os

estágios de execução e seus
avanços até seu efetivo

cumprimento.

Garanhuns apresentou um
breve histórico, a fim de
demonstrar que houve a

identificação dos
ocupantes da área.

Ainda de acordo com o
Coordenador,

“Semestralmente é
realizada uma visita no
local pela GAR-CMPA

para verificar se
ocorreram alterações

significativas de
ocupantes, edificação,
limpeza e conservação.

Após a última visita
realizada pode ser
conversado sobre a

situação deles. O senhor
[...] exerce uma certa

liderança entre os atuais
ocupantes, confidenciou

que já procurou
assistência jurídica, foi

instruído e que tem
ciência que o imóvel não
pode ser usucapido e não
pode ser comercializado.

Nesta visita orientei
também que não poderia
se estabelecer no terreno

nenhum ambiente
comercial e nem repassar
a terceiros. Ressalto que o

terreno é muito bem
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cuidado e cultivado e não
incomoda as atividades do

campus e não há
perspectiva de uso

daquela parte do imóvel
para edificações do IFPE

Campus Garanhuns.”

3 RA 11/2016; Constatação 1.1.1.3;
Recomendação 5

(ID 930361):
Envidar esforços para esclarecer e

corrigir o pagamento
(2016OB800336) que deixou de

ser efetuado diretamente ao
Inmetro, por meio de GRU, em

inobservância ao Edital Inmetro nº
4/2015, subitem 1.2.

Cancelada Não houve manifestação. - E-mail de 22.06.21
- Apresentação ao
DG Garanhuns -

AÇÃO DE
MONITORAMENTO

- E-mail de
15.07.2021 - solicita

o envio das
informações já

preparadas

Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Em Execução”,

ou seja, não monitorada.

Todavia, considerando a perda do objeto da recomendação,
decidiu-se por cancelar esta demanda, com amparo no item “d”,
subitem “c”, da Orientação Normativa CGU nº 02/2015, que diz:

“Avaliar se o objeto da recomendação ainda é passível de
monitoramento. Recomendações relacionadas a um objeto que não

existe mais (perda do objeto da
recomendação). Ação: Cancelar a Recomendação”.

4 RA 3/2017; Constatação 1.1.1.4;
Recomendação 1

(ID 930685):
Abster-se de inscrever em Restos a
Pagar Não Processados, despesas
referentes a diárias, ajuda de custo

e suprimentos de fundos, nos
termos da Macrofunção SIAFI

020317.

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Não houve manifestação. - E-mail de 22.06.21
- Apresentação ao
DG Garanhuns -

AÇÃO DE
MONITORAMENTO

- E-mail de
15.07.2021 - solicita

o envio das
informações já

preparadas

Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Em Execução”,

ou seja, não monitorada.

Na expectativa de verificar o atendimento da recomendação,
requisitou-se à Direção-Geral do Campus Garanhuns, em

22/06/2021, e posteriormente à Diretoria de Administração e à
Divisão de Execução Orçamentária e Financeira, em 15/07/2021, a

disponibilização do Plano de Providências Permanente, o qual
deveria conter todas as informações relacionadas à implementação

da demanda.

Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica nenhuma
manifestação foi recepcionada por esta Auditoria Interna. Desta

feita, reitera-se a recomendação.
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5 RA 3/2017; Constatação 1.1.1.4;
Recomendação 2

(ID 930686):
Promover levantamento na conta

de Restos a Pagar Não
Processados, com vistas a

identificar a existência de outras
despesas com diárias, ajuda de

custo e suprimento de fundos que
foram inscritas nesta conta,

providenciando, em seguida, a sua
regularização.

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Não houve manifestação. - E-mail de 22.06.21
- Apresentação ao
DG Garanhuns -

AÇÃO DE
MONITORAMENTO

- E-mail de
15.07.2021 - solicita

o envio das
informações já

preparadas

Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Em Execução”,

ou seja, não monitorada.

Na expectativa de verificar o atendimento da recomendação,
requisitou-se à Direção-Geral do Campus Garanhuns, em

22/06/2021, e posteriormente à Diretoria de Administração e à
Divisão de Execução Orçamentária e Financeira, em 15/07/2021, a

disponibilização do Plano de Providências Permanente, o qual
deveria conter todas as informações relacionadas à implementação

da demanda.

Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica nenhuma
manifestação foi recepcionada por esta Auditoria Interna. Desta

feita, reitera-se a recomendação.

6 RA 3/2017; Constatação 1.1.1.5;
Recomendação 1

(ID 930687):
Adotar medidas de planejamento e
controle que possibilitem, no ato
da inscrição dos empenhos em

Restos a Pagar Não processados,
dotar o responsável pela indicação
das referidas NE’s de informações

consignadas em documentação
comprobatória, capazes de

justificar a adequação da inscrição,
em prol do fortalecimento dos

Controles Internos na área
financeira.

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Não houve manifestação. - E-mail de 22.06.21
- Apresentação ao
DG Garanhuns -

AÇÃO DE
MONITORAMENTO

- E-mail de
15.07.2021 - solicita

o envio das
informações já

preparadas

Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Em Execução”,

ou seja, não monitorada.

Na expectativa de verificar o atendimento da recomendação,
requisitou-se à Direção-Geral do Campus Garanhuns, em

22/06/2021, e posteriormente à Diretoria de Administração e à
Divisão de Execução Orçamentária e Financeira, em 15/07/2021, a

disponibilização do Plano de Providências Permanente, o qual
deveria conter todas as informações relacionadas à implementação

da demanda.

Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica nenhuma
manifestação foi recepcionada por esta Auditoria Interna. Desta

feita, reitera-se a recomendação.

7 RA 3/2017; Constatação 1.1.1.5;
Recomendação 2

Em análise pela
unidade

Não houve manifestação. - E-mail de 22.06.21
- Apresentação ao

Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Em Execução”,

89



(ID 930688):
Registrar, no SIAFI, dentre outras

informações, a fundamentação
legal adequada que justifique a

inscrição das notas de empenho em
Restos a Pagar Não Processados,

de forma que seja suficiente para o
adequado entendimento da

situação ocorrida.

auditada
(Reiterada)

DG Garanhuns -
AÇÃO DE

MONITORAMENTO

- E-mail de
15.07.2021 - solicita

o envio das
informações já

preparadas

ou seja, não monitorada.

Na expectativa de verificar o atendimento da recomendação,
requisitou-se à Direção-Geral do Campus Garanhuns, em

22/06/2021, e posteriormente à Diretoria de Administração e à
Divisão de Execução Orçamentária e Financeira, em 15/07/2021, a

disponibilização do Plano de Providências Permanente, o qual
deveria conter todas as informações relacionadas à implementação

da demanda.

Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica nenhuma
manifestação foi recepcionada por esta Auditoria Interna. Desta

feita, reitera-se a recomendação.

8 RA 3/2017; Constatação 1.1.1.5;
Recomendação 3

(ID 930689):
Abster-se de efetuar pagamentos

de despesas, cujo fato gerador
pertença ao exercício corrente,

com saldo de Restos a Pagar, em
atenção ao art. 2º da Lei nº
4.320/1964, Princípio da

Anualidade Orçamentária,
Princípio da Competência Contábil
e Acórdão n° 1.878/2005-TCU-2ª

Câmara.

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Não houve manifestação. - E-mail de 22.06.21
- Apresentação ao
DG Garanhuns -

AÇÃO DE
MONITORAMENTO

- E-mail de
15.07.2021 - solicita

o envio das
informações já

preparadas

Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Em Execução”,

ou seja, não monitorada.

Na expectativa de verificar o atendimento da recomendação,
requisitou-se à Direção-Geral do Campus Garanhuns, em

22/06/2021, e posteriormente à Diretoria de Administração e à
Divisão de Execução Orçamentária e Financeira, em 15/07/2021, a

disponibilização do Plano de Providências Permanente, o qual
deveria conter todas as informações relacionadas à implementação

da demanda.

Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica nenhuma
manifestação foi recepcionada por esta Auditoria Interna. Desta

feita, reitera-se a recomendação.

9 RA 3/2017; Constatação 1.1.1.5;
Recomendação 4

(ID 930691):
Utilizar rotina periódica e
sistematizada, ao longo do

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Não houve manifestação. - E-mail de 22.06.21
- Apresentação ao
DG Garanhuns -

AÇÃO DE
MONITORAMENTO

Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Em Execução”,

ou seja, não monitorada.

Na expectativa de verificar o atendimento da recomendação,
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exercício de emissão do empenho,
para avaliar a possibilidade de

anular os saldos de empenhos de
despesas não liquidadas, com

reaproveitamento do recurso, ao
invés de inscrevê-los em restos a

pagar, com vistas a evitar:

I - o cancelamento de valores
inscritos, pelo saldo integral ou por

valores desproporcionais ao
inscrito, em prol do fortalecimento

dos Controles Internos na área
orçamentária, e em atenção ao

entendimento do TCU exposto no
item nº 1.7.3, TC-026.248/2015-8,

do Acórdão nº 5.489/2016-1ª
Câmara.

II -a existência/permanência de
saldos alongados em Restos a
Pagar Não Processados nos

próximos exercícios, sem que
houvesse a necessidade da

inscrição, em prol do
fortalecimento dos Controles

Internos na área orçamentária, e
em atenção ao entendimento do
TCU exposto no item nº 1.7.3,

TC-026.248/2015-8, do Acórdão
nº 5.489/2016-1ª Câmara.

- E-mail de
15.07.2021 - solicita

o envio das
informações já

preparadas

requisitou-se à Direção-Geral do Campus Garanhuns, em
22/06/2021, e posteriormente à Diretoria de Administração e à

Divisão de Execução Orçamentária e Financeira, em 15/07/2021, a
disponibilização do Plano de Providências Permanente, o qual

deveria conter todas as informações relacionadas à implementação
da demanda.

Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica nenhuma
manifestação foi recepcionada por esta Auditoria Interna. Desta

feita, reitera-se a recomendação.

10 RA 3/2017; Constatação 1.1.1.5;
Recomendação 5

(ID 930692):
Avaliar se os empenhos inscritos

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Não houve manifestação. - E-mail de 22.06.21
- Apresentação ao
DG Garanhuns -

AÇÃO DE

Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Em Execução”,

ou seja, não monitorada.
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em restos a pagar não processados
mantém a condição de validade

estabelecida no art. 68 do Decreto
nº 93.872/86 e, ao mesmo tempo,

se há perspectiva de utilização
amparada pela legislação

pertinente. Posteriormente, adotar
medidas para a atualização dos

saldos.

MONITORAMENTO

- E-mail de
15.07.2021 - solicita

o envio das
informações já

preparadas

Na expectativa de verificar o atendimento da recomendação,
requisitou-se à Direção-Geral do Campus Garanhuns, em

22/06/2021, e posteriormente à Diretoria de Administração e à
Divisão de Execução Orçamentária e Financeira, em 15/07/2021, a

disponibilização do Plano de Providências Permanente, o qual
deveria conter todas as informações relacionadas à implementação

da demanda.

Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica nenhuma
manifestação foi recepcionada por esta Auditoria Interna. Desta

feita, reitera-se a recomendação.

11 RA 3/2017; Constatação 1.1.1.5;
Recomendação 7

(ID 930693):
Abster-se de promover a

liquidação e efetuar pagamentos de
despesas sem verificar o real

direito adquirido pelo credor, tendo
por base os títulos e documentos

comprobatórios do respectivo
crédito, em atenção ao que dispõe

o art. 63 da Lei nº 4.320/64.

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Não houve manifestação. - E-mail de 22.06.21
- Apresentação ao
DG Garanhuns -

AÇÃO DE
MONITORAMENTO

- E-mail de
15.07.2021 - solicita

o envio das
informações já

preparadas

Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Em Execução”,

ou seja, não monitorada.

Na expectativa de verificar o atendimento da recomendação,
requisitou-se à Direção-Geral do Campus Garanhuns, em

22/06/2021, e posteriormente à Diretoria de Administração e à
Divisão de Execução Orçamentária e Financeira, em 15/07/2021, a

disponibilização do Plano de Providências Permanente, o qual
deveria conter todas as informações relacionadas à implementação

da demanda.

Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica nenhuma
manifestação foi recepcionada por esta Auditoria Interna. Desta

feita, reitera-se a recomendação.

12 RA 06/2017; Constatação 1.1.1.2;
Recomendação 1

(ID 930183):
Se abster em realizar o lançamento

na folha de pagamento dos
servidores Técnicos

Administrativos sem observar as

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

Através de e-mail, em
22/07/2021, a

Coordenação de Gestão de
Pessoas do Campus

Garanhuns apresentou o
Ofício nº

116/2021/CGPE/DGCG/

- E-mail CGPE
Garanhuns, de
22/07/2021.

- Anexo ao e-mail
de 22/07/2021, da
Coordenação de

Conforme dados extraídos do e-Aud, em 22/06/2021, esta
recomendação estava registrada no estado de “Em Execução”, ou

seja, ainda não monitorada.

Assim, na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Relatório de Auditoria, requisitou-se à Direção-Geral

do Campus Garanhuns, em 22/06/2021, e posteriormente à
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ocorrências do boletim de
frequência, observando as regras
contidas no art. 13 da Portaria nº
333/2014-GR, inclusive no que
refere ao desconto por falta e

atraso, quando cabível.

CGAR/IFPE, com as
seguintes informações:

“Como a maior parte dos
lançamentos que

compõem o contracheque
dos servidores

(vencimento básico,
incentivo à qualificação,

funções gratificadas,
auxílio-creche, etc.) são

parametrizados
automaticamente pelo

sistema SIAPE/SIGEPE,
esta Coordenação de
Gestão de Pessoas

(CGPE) entende ser
inviável desligar os

parâmetros automáticos
no sistema referentes à
folha de pagamento dos

servidores que suas
respectivas chefias

imediatas não enviarem as
informações de frequência
à CGPE dentro dos prazos

estabelecidos tanto pela
Portaria nº 0333/2014-GR
quanto do cronograma de

atualização da folha de
pagamentos do

SIAPE/SIGEPE, o que
poderia ocasionar o não
pagamento do salário
mensal aos servidores.

Gestão de Pessoas
do Campus
Garanhuns:
Ofício nº

116/2021/CGPE/
DGCG/CGAR/IFPE

Coordenação de Gestão de Pessoas do referido Campus, em
15/07/2021, a disponibilização do Plano de Providências
Permanente, o qual deveria conter todas as informações

relacionadas à implementação da demanda.

Da análise da manifestação apresentada em 22/07/2021,
verificou-se a informação que indica serem realizados ajustes

financeiros a cada mês, a partir do recebimento dos boletins de
frequência. Apesar disso, tal informação foi apresentada sem a

respectiva evidência, fato que impossibilitou o ateste da sua
efetividade.

Assim, ainda que a implementação da recomendação não tenha
sido aferida como atendida, a equipe de auditoria decidiu pela
conclusão do monitoramento, sob o argumento de que já se

passaram mais de 3 (anos) anos da apresentação do Relatório nº
06/2017 à gestão da Unidade.

Neste caso, cessa o acompanhamento pela Auditoria Interna, mas
é importante salientar que a recomendação continua passível de
atendimento pela unidade auditada, ou seja, o gestor assume o

risco de não proceder com a sua implementação.
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Contudo, a partir do
recebimento dos boletins
de frequência, esta CGPE

já realiza o cadastro
dos códigos lançados que

correspondem a
ocorrências diversas da

frequência regular
(afastamentos e licenças,
por exemplo) e realiza os

acertos financeiros
correspondentes. Este

procedimento vem sendo
realizado mensalmente
após o lançamento dos

códigos de trabalho
remoto/covid e

afastamento/covid pela
DGPE, que é confrontado
e retificado, se necessário,
utilizando as informações
dos boletins de frequência

recebidos pela CGPE.

Como as CGPEs dos
campi e da Reitoria são as
unidades operacionais de

gestão de pessoas no
IFPE, a Diretoria de
Gestão de Pessoas

(DGPE), por ser a unidade
sistêmica desta área

no IFPE, poderia instituir
um processo de trabalho,
checklist ou fluxograma
para normatizar a rotina
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deste tipo de atividade nos
campi e Reitoria,
incluindo desde o
recebimento dos

boletins de frequência, ao
tratamento das
informações e

consequentes acertos
financeiros, passando

pelas responsabilidades
das chefias imediatas e
das providências que

devem ser tomadas em
caso de não cumprimento
destas responsabilidades.

Por esta CGPE considerar
que sem uma orientação
sistêmica não é possível

implementar esta
recomendação e que é
atribuição da DGPE
iniciar e coordenar o

processo de criação desta
normatização, entendo

que o prazo de
atendimento desta

recomendação é ‘não
aplicável’ e que a mesma

deva ser direcionada à
Diretoria de Gestão de

Pessoas do IFPE.”

13 RA 06/2017; Constatação 1.1.1.2;
Recomendação 2

(ID 930184):
Aos Setores de Recursos Humanos

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

Através de e-mail, em
22/07/2021, a

Coordenação de Gestão de
Pessoas do Campus

- E-mail CGPE
Garanhuns, de
22/07/2021.

Conforme dados extraídos do e-Aud, em 22/06/2021, esta
recomendação estava registrada no estado de “Em Execução”, ou

seja, ainda não monitorada.
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do IFPE: Se abster em realizar o
lançamento na folha de pagamento

dos servidores Docentes, sem
documentos que comprovem a

execução das atividades docentes,
observando as ocorrências das

faltas e atrasos, conforme
determina a Resolução IFPE de nº

41/2012 - CONSUP.

Garanhuns apresentou o
Ofício nº

116/2021/CGPE/DGCG/
CGAR/IFPE, com as

seguintes informações:

“Como a maior parte dos
lançamentos que

compõem o contracheque
dos servidores

(vencimento básico,
retribuição por titulação,

funções gratificadas,
auxílio-creche, etc.) são

parametrizados
automaticamente pelo

sistema SIAPE/SIGEPE,
esta Coordenação de
Gestão de Pessoas

(CGPE) entende ser
inviável desligar os

parâmetros automáticos
no sistema referentes à
folha de pagamento dos

servidores que suas
respectivas chefias

imediatas não enviarem as
informações de

ocorrências de faltas e
atrasos à CGPE dentro dos
prazos estabelecidos tanto

pela Resolução no
41/2012-CONSUP quanto

do cronograma de
atualização da folha de

pagamentos do

- Anexo ao e-mail
de 22/07/2021, da
Coordenação de

Gestão de Pessoas
do Campus
Garanhuns:
Ofício nº

116/2021/CGPE/
DGCG/CGAR/IFPE

Assim, na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Relatório de Auditoria, requisitou-se à Direção-Geral

do Campus Garanhuns, em 22/06/2021, e posteriormente à
Coordenação de Gestão de Pessoas do referido Campus, em

15/07/2021, a disponibilização do Plano de Providências
Permanente, o qual deveria conter todas as informações

relacionadas à implementação da demanda.

Da análise da manifestação apresentada em 22/07/2021,
verificou-se a informação que revela a falta de “rotina de envio à

CGPE do Relatório de Faltas dos Docentes mencionado no
Relatório de Auditoria nº 06/2017, o que inviabiliza a realização

das demais competências da área de gestão de pessoas”.

Diante de tal comunicado, considera-se este fato um aspecto
crítico à gestão, dado que indica o descontrole dos lançamentos

registrados na folha de pagamento dos servidores, de modo
particular, dos docentes.

Todavia, a equipe de auditoria decidiu pela conclusão do
monitoramento, ainda que a implementação da recomendação

não tenha sido aferida como atendida, sob o argumento de que já
se passaram mais de 3 (anos) anos da apresentação do Relatório nº

06/2017 à gestão da Unidade.

Neste caso, cessa o acompanhamento pela Auditoria Interna, mas
é importante salientar que a recomendação continua passível de
atendimento pela Unidade auditada, ou seja, o gestor assume o

risco de não proceder com a sua implementação.

Observação: Quanto à informação que diz “Por esta CGPE
considerar que sem uma orientação sistêmica não é possível

implementar esta recomendação”, sugere-se que seja tratada junto
à Diretoria de Gestão de Pessoas a partir de iniciativa da própria
CGPE do Campus Garanhuns, afinal, esta instância local detém a
responsabilidade pelo gerenciamento da área de gestão de pessoas
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SIAPE/SIGEPE, o que
poderia ocasionar o não
pagamento do salário
mensal aos servidores.

Cabe destacar que esta
CGPE não possui pleno
conhecimento do teor da

Resolução nº
41/2012-CONSUP e que
não há rotina de envio à
CGPE do Relatório de
Faltas dos Docentes

mencionado no Relatório
de Auditoria no 06/2017,

o que inviabiliza a
realização das demais

competências da área de
gestão de pessoas

descritos no
supramencionado

Relatório de Auditoria.

Como as CGPEs dos
campi e da Reitoria são as
unidades operacionais de

gestão de pessoas no
IFPE, a Diretoria de
Gestão de Pessoas

(DGPE), por ser a unidade
sistêmica desta área no

IFPE, poderia instituir um
processo de trabalho,

checklist ou fluxograma
para normatizar a rotina

deste tipo de atividade nos

no âmbito do referido Campus, o que naturalmente a faz
conhecedora de maiores detalhes acerca das deficiências

operacionais existentes.
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campi e Reitoria,
incluindo as competências
descritas na Resolução no

41/2012-CONSUP, o
tratamento das
informações e

consequentes acertos
financeiros, passando

pelas responsabilidades
das demais instâncias

envolvidas (Diretoria de
Ensino, Coordenações de
Curso, Coordenação de
Registro Acadêmico e

Turnos, etc) e das
providências que devem
ser tomadas em caso de
não cumprimento destas

responsabilidades.

Por esta CGPE considerar
que sem uma orientação
sistêmica não é possível

implementar esta
recomendação e que é
atribuição da DGPE
iniciar e coordenar o
processo de criação
desta normatização,

entendo que o prazo de
atendimento desta

recomendação é ‘não
aplicável’ e que a mesma

deva ser direcionada à
Diretoria de Gestão de

Pessoas do IFPE.”
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14 RA 03/2018; Constatação 1.1.1.9;
Recomendação 2

(ID 936462):
Elaborar e/ou adequar o projeto

básico referente à infraestrutura de
refrigeração e fornecimento de
energia para os data centers nos

Campi e Reitoria.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

Através de e-mail, em
19/07/2021, a

Coordenação de Gestão de
Tecnologia da Informação

do Campus Garanhuns
informou o seguinte:

“[...]conforme explanado
a Direção-geral do

Campus (a qual copio
neste e-mail), a
recomendação

(Recomendação 02
"Elaborar e/ou adequar o
projeto básico referente à

infraestrutura de
refrigeração e

fornecimento de energia
para os data centers nos

Campi e Reitoria.") que se
refere a área de

Tecnologia da informação
trata se de uma ação

sistêmica, voltada a todas
as unidades do IFPE,
entretanto, até este

momento não houve
nenhuma orientação por

parte da DADT (instância
máxima de TI do IFPE)

quando ao atendimento da
recomendação fruto da

auditoria realizada.

Vale ressaltar que após
receber o informe da

- E-mail de
19/07/2021, da
Coordenação de

Gestão de
Tecnologia da
Informação do

Campus Garanhuns

Conforme dados extraídos do e-Aud, em 22/06/2021, esta
recomendação estava registrada no estado de “Em Execução”, ou

seja, ainda não monitorada.

Assim, na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Relatório de Auditoria, requisitou-se à Direção-Geral

do Campus Garanhuns, em 22/06/2021, e posteriormente à
Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação do referido

Campus, em 15/07/2021, a disponibilização do Plano de
Providências Permanente, o qual deveria conter todas as
informações relacionadas à implementação da demanda.

Da análise das informações apresentadas em 19/07/2021,
verificou-se que a Coordenação local considera a recomendação

uma responsabilidade da instância sistêmica da área de TI do
IFPE, no caso, a Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de
Tecnologias (DADT), situada na Reitoria. E, de fato, conforme

exposto no relatório em acompanhamento, cabe à DADT “avaliar
a eficiência da infraestrutura de Tecnologia da Informação do
IFPE – em seu conjunto de Campi - e definir ações para sua

melhoria.”.

Assim, considerando que a recomendação também foi destinada à
DADT (ID 936459), esta equipe de Auditoria optou por finalizar o
monitoramento para o Campus Garanhuns, visando racionalizar as

ações de controle, sendo que a recomendação permanecerá em
análise no âmbito da DADT.
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Direção-geral sobre a
recomendação

supracitada, este
coordenador solicitou

orientações a DADT sobre
o tratamento da mesma e
até a presente data não

recebeu resposta.”

15 RA 04/2018; Constatação 1.1.1.1;
Recomendação 1

(ID 937684):
item “a” - à Pró-Reitoria de

Administração e aos Campi Abreu
e Lima, Afogados da Ingazeira,
Barreiros, Belo Jardim, Cabo de

Santo Agostinho, Caruaru,
Garanhuns, Igarassu, Ipojuca,

Jaboatão dos Guararapes, Olinda,
Palmares, Paulista, Recife e Vitória
de Santo Antão: Indicar na portaria

de designação do servidor
responsável pelo Setor de
Patrimônio as atribuições

relacionadas às atividades e tarefas
pertinentes à gestão patrimonial de
bens imóveis, cabendo à PROAD

estabelecer previamente as
diretrizes a fim de garantir a

padronização dessas atividades.

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Através de e-mail, em
16/07/2021, a

Coordenação de
Patrimônio do Campus

Garanhuns disponibilizou
o documento intitulado

“respostas
auditoria.odt”, o qual

informa o seguinte:

“A resolução desta
constatação não cabe à

GAR-CMPA, pois se trata
de uma ação mais

sistêmica em nível de
instituição, porém a
CMPA comunicará a

Direção-Geral para que
possa ser tomada alguma

medida..”

- E-mail da
Coordenação de
Patrimônio do

Campus Garanhuns,
de 16/07/2021.

- Anexo ao e-mail
de 16/07/2021, da
Coordenação de
Patrimônio do

Campus Garanhuns:
“respostas

auditoria.odt”.

Conforme dados extraídos do e-Aud, em 22/06/2021, esta
recomendação estava registrada no estado de “Em Execução”, ou

seja, ainda não monitorada.

Assim, na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Relatório de Auditoria, requisitou-se à Direção-Geral

do Campus Garanhuns, em 22/06/2021, e posteriormente à
Coordenação de Patrimônio do referido Campus, em 15/07/2021,
a disponibilização do Plano de Providências Permanente, o qual

deveria conter todas as informações relacionadas à implementação
da demanda.

Da análise das informações apresentadas em 16/07/2021,
verificou-se que a recomendação permanece pendente de

atendimento, tendo em vista que, como bem ressaltado pelo
Coordenador, a instância sistêmica - no caso, a Pró-Reitoria de
Administração - constitui parte importante ao cumprimento da

recomendação, dada a necessidade de alinhamento das atribuições
relacionadas à Gestão Patrimonial em todos os Campi.

Diante do exposto, esta recomendação permanecerá em análise,
considerando que o atendimento pelo Campus depende de uma

ação prévia da PROAD.
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16 RA 04/2018; Constatação 1.1.1.1;
Recomendação 3

(ID 937685):
itens “c e d” - aos Campi Abreu e

Lima, Afogados da Ingazeira,
Barreiros, Belo Jardim, Cabo de

Santo Agostinho, Caruaru,
Garanhuns, Igarassu, Ipojuca,

Jaboatão dos Guararapes, Olinda,
Palmares, Paulista, Pesqueira,

Recife e Vitória de Santo Antão:
Registrar contabilmente os imóveis
do IFPE, inclusive aqueles locados
de terceiros, no ativo imobilizado e

no SPIUnet, de modo que cada
construção tenha um Registro
Imobiliário Patrimonial (RIP)
individualizado, e promover a
compatibilização dos registros

constantes nos sistemas SPIUnet e
SIAFI.

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Através de e-mail, em
16/07/2021, a

Coordenação de
Patrimônio do Campus

Garanhuns disponibilizou
o documento intitulado

“respostas
auditoria.odt”, o qual

informa o seguinte:

“O IFPE Campus
Garanhuns já possui

registro no SPIUnet e a a
depreciação de bens
imóveis é realizado
mensalmente pela

Coordenação Geral de
Contabilidade (UG

170999), restando fazer
uma atualização quanto a

questão de
individualização por
blocos e incluir as

últimas edificações,
ressalto que em nenhum
momento a GAR-CMPA

foi motivada e não
recebeu nenhum subsídio
para que pudesse tomar

providências, porém serão
requisitados documentos
hábeis a fim de promover

o devido registro.”

- E-mail da
Coordenação de
Patrimônio do

Campus Garanhuns,
de 16/07/2021.

- Anexo ao e-mail
de 16/07/2021, da
Coordenação de
Patrimônio do

Campus Garanhuns:
“respostas

auditoria.odt”.

Conforme dados extraídos do e-Aud, em 22/06/2021, esta
recomendação estava registrada no estado de “Em Execução”, ou

seja, ainda não monitorada.

Assim, na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Relatório de Auditoria, requisitou-se à Direção-Geral

do Campus Garanhuns, em 22/06/2021, e posteriormente à
Coordenação de Patrimônio do referido Campus, em 15/07/2021,
a disponibilização do Plano de Providências Permanente, o qual

deveria conter todas as informações relacionadas à implementação
da demanda.

Da análise das informações apresentadas em 16/07/2021,
verificou-se que a recomendação permanece pendente de

atendimento, haja vista a necessidade de atualizar os registros
relacionados à individualização dos blocos e a inclusão das

últimas edificações, conforme revela o próprio Coordenador.

Quanto às dificuldades apresentadas pela Coordenação de
Patrimônio, entende-se que a Direção-Geral deve ser comunicada,
e isso deve ocorrer através da mesma Coordenação local, com o

intento de obter os recursos necessários ao cumprimento da
recomendação.

Todavia, sem prejuízo das tratativas a serem empreendidas pelo
Coordenador, a Auditoria Interna do IFPE também levará ao

conhecimento do Diretor-Geral do Campus Garanhuns os
obstáculos apontados, quando da apresentação dos resultados

desta ação de acompanhamento.

Diante do exposto, esta recomendação permanecerá em análise,
haja vista a necessidade de outras ações para a sua completa

implementação.
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17 RA 04/2018; Constatação 1.1.1.1;
Recomendação 5

(ID 937691):
item “e” - aos Campi Afogados da
Ingazeira, Barreiros, Belo Jardim,

Caruaru, Garanhuns, Ipojuca,
Pesqueira, Recife e Vitória de

Santo Antão: Providenciar com a
autoridade competente o

documento de "Habite-se" ou
certidão equivalente para todos os
prédios do IFPE e a regularização

dos registros cartoriais dos
imóveis, inclusive quanto à

atualização documental. Para isso,
convém, inicialmente, elaborar um

plano de ação para orientar a
execução e viabilizar o

acompanhamento dessa demanda.

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Não houve resposta
específica para esta

recomendação.

Considerou-se, na análise,
as manifestações

relacionadas aos IDs
926847 e 926841, ambas
ligadas ao Relatório de

Monitoramento nº
003/2019.

- E-mail da
Coordenação de
Patrimônio do

Campus Garanhuns,
de 16/07/2021.

- Anexo ao e-mail
de 16/07/2021, da
Coordenação de
Patrimônio do

Campus Garanhuns:
“respostas

auditoria.odt”.

- E-mail da equipe
de auditoria, de

16/07/2021: solicita
informações acerca

da ausência de
manifestação para a

recomendação.

- Relatório
Monitoramento

003.2019
AUDI/CONSUP/

IFPE

Conforme dados extraídos do e-Aud, em 22/06/2021, esta
recomendação estava registrada no estado de “Em Execução”, ou

seja, ainda não monitorada.

Assim, na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Relatório de Auditoria, requisitou-se à Direção-Geral

do Campus Garanhuns, em 22/06/2021, e posteriormente à
Coordenação de Patrimônio do referido Campus, em 15 e
16/07/2021, a disponibilização do Plano de Providências
Permanente, o qual deveria conter todas as informações

relacionadas à implementação da demanda.

Todavia, até o fechamento desta ação de monitoramento, nenhuma
manifestação a respeito da recomendação em comento foi

recepcionada por esta Auditoria Interna.

A última informação obtida sobre a regularização dos registros
cartoriais e emissão do “Habite-se” ocorreu no ano de 2019, em

alusão ao Relatório nº 12/2015, conforme registrado no Relatório
de Monitoramento nº 003/2019.

Naquela época, a regularização dos registros cartoriais das
edificações ainda não tinha sido finalizada, pois, segundo o

Coordenador local, haviam pendências no âmbito da Prefeitura de
Garanhuns (Habite-se/Aceite) que impediam a averbação das

benfeitorias (ajustes cartoriais).

Ainda na mesma ocasião, a Direção-Geral da unidade foi
questionada a respeito da causa da não emissão do “Habite-se”

(Aceite). Em resposta, a gestão informou o seguinte:

“O DOPE está atuando junto à Prefeitura de Garanhuns. O
procedimento ainda não foi finalizado porque estava sendo

aguardado a conclusão da construção da biblioteca, a fim de que
fosse expedido um único documento.”
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Assim, diante da ausência de novas informações nesta atual
rodada de monitoramento, considerou-se o resultado apontado no
histórico da ação de controle realizada no ano de 2019 (Relatório

de Monitoramento nº 003/2019), qual seja: recomendação
pendente de atendimento.

18 RA 04/2018; Constatação 1.1.1.1;
Recomendação 7

(ID 937692):
item “g” - à Pró-Reitoria de

Administração e aos Campi Abreu
e Lima, Afogados da Ingazeira,
Barreiros, Belo Jardim, Cabo de

Santo Agostinho, Caruaru,
Garanhuns, Igarassu, Ipojuca,

Jaboatão dos Guararapes, Olinda,
Palmares, Paulista, Pesqueira,

Recife e Vitória de Santo Antão:
Elaborar, de forma sistêmica,

planejamento anual de manutenção
predial e metodologia própria para
estimar os recursos destinados a
essa atividade, em atenção aos

itens 1, 4 e 5 da NBR 5674:2012,
de modo a conferir maior

efetividade aos princípios da
eficiência (art. 37, caput, da
Constituição Federal) e do

planejamento (art. 6º, inciso I, do
Decreto-Lei 200/67).

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Através de e-mail, em
16/07/2021, a

Coordenação de
Patrimônio do Campus

Garanhuns disponibilizou
o documento intitulado

“respostas
auditoria.odt”, o qual

informa o seguinte:

“Acredito não ser uma
atribuição da GAR-CMPA

por haver uma
coordenação desta área
no campus, porém já há

algumas ações cíclicas de
manutenção predial na

instituição. Há
periodicidade de

dedetização, limpeza de
caixa d’agua, recarga de

extintores, manutenção de
ar-condicionado. Mas

como não há mão de obra
para tal finalidade

(eletricista ou pedreiro) no
campus, não se pode

incorrer em dar
atribuições alheias para os
servidores terceirizados da
limpeza. Poderia vir a ser

- E-mail da
Coordenação de
Patrimônio do

Campus Garanhuns,
de 16/07/2021.

- Anexo ao e-mail
de 16/07/2021, da
Coordenação de
Patrimônio do

Campus Garanhuns:
“respostas

auditoria.odt”.

- Organograma do
Campus Garanhuns:
https://portal.ifpe.ed
u.br/campus/garanh
uns/o-campus/organ

ograma

Conforme dados extraídos do e-Aud, em 22/06/2021, esta
recomendação estava registrada no estado de “Em Execução”, ou

seja, ainda não monitorada.

Assim, na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Relatório de Auditoria, requisitou-se à Direção-Geral

do Campus Garanhuns, em 22/06/2021, e posteriormente à
Coordenação de Patrimônio do referido Campus, em 15/07/2021,
a disponibilização do Plano de Providências Permanente, o qual

deveria conter todas as informações relacionadas à implementação
da demanda.

Da análise das informações apresentadas em 16/07/2021,
verificou-se que o acompanhamento da recomendação necessita

ser redirecionado, tendo em conta a informação de que tal questão
não compete à Coordenação de Patrimônio, dada a existência de
um departamento específico no âmbito local para o tratamento de
demandas relacionadas à manutenção predial. Apesar de não ter

sido mencionado o nome do departamento, entende-se que o
Coordenador se referiu à Coordenação de Manutenção, dada a

composição do organograma da unidade.

Assim, quanto a informação de que “Há periodicidade de
dedetização, limpeza de caixa d’agua, recarga de extintores,

manutenção de ar-condicionado”, em que pese a sua relevância,
não detém o condão de afastar a recomendação, tendo em vista a

necessidade desta Auditoria Interna dialogar com a instância local
específica a fim de obter as respectivas evidências.

Em complemento, o caso será levado ao conhecimento do
Diretor-Geral do Campus Garanhuns, quando da apresentação dos
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realizado um trabalho de
planejamento com

previsibilidade de ações
para estimar recursos para
um plano de manutenção

predial, mas esta ação
deve ser realizado a
nível sistêmico, não

partindo de uma
coordenação..”

resultados desta ação de acompanhamento.

Em vista do exposto,  esta recomendação permanecerá em análise,
haja vista a necessidade de outras interações com a Unidade

avaliada para aferir a sua implementação.

19 RA 04/2018; Constatação 1.1.1.1;
Recomendação 10

(ID 937694):
item “h” - aos Campi Abreu e
Lima, Afogados da Ingazeira,

Barreiros, Cabo de Santo
Agostinho, Caruaru, Garanhuns,
Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos
Guararapes, Olinda, Palmares,
Paulista, Pesqueira, Recife e

Vitória de Santo Antão:
Elaborar o inventário anual de

bens imóveis, em atenção ao art.
96, da Lei 4.320/1964 e cumprir o

item 83 do Manual de
Procedimentos de Patrimônio e

Almoxarifado do IFPE, cujo teor
determina que todas as Unidades

Gestoras deverão encaminhar uma
via do seu Inventário Anual até 15

de janeiro do ano subsequente.

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Não houve resposta
específica para esta

recomendação. Porém,
transcreve-se abaixo a

manifestação apresentada
para a recomendação de

ID 934776:

“[...] Em relação a
registros de reavaliação,

redução ao valor
recuperável e exaustão é
uma prática inviável na

atual conjectura
sistemática, pois mesmo

que seja realizado o
trabalho de uma

comissão de
reavaliação/redução/exaus
tão (que já é difícil, visto

que o inventário anual
praticamente não está
sendo realizado) [...]”.

- E-mail da
Coordenação de
Patrimônio do

Campus Garanhuns,
de 16/07/2021.

- Anexo ao e-mail
de 16/07/2021, da
Coordenação de
Patrimônio do

Campus Garanhuns:
“respostas

auditoria.odt”.

- E-mail da equipe
de auditoria, de

16/07/2021: solicita
informações acerca

da ausência de
manifestação para a

recomendação.

- Consulta ao
SUAP, em

22/07/2021:
Processo

Conforme dados extraídos do e-Aud, em 22/06/2021, esta
recomendação estava registrada no estado de “Em Execução”, ou

seja, ainda não monitorada.

Assim, na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Relatório de Auditoria, requisitou-se à Direção-Geral

do Campus Garanhuns, em 22/06/2021, e posteriormente à
Coordenação de Patrimônio do referido Campus, em 15 e
16/07/2021, a disponibilização do Plano de Providências
Permanente, o qual deveria conter todas as informações

relacionadas à implementação da demanda.

Todavia, até o fechamento desta ação de monitoramento, nenhuma
manifestação específica a respeito da recomendação em comento

foi recepcionada por esta Auditoria Interna. O que se tem de
informação sobre a temática do inventário foi colhido de modo

indireto, por meio da análise de outro item, relacionado à
recomendação de ID 934776 (vide arquivo anexo ao e-mail de

16/07/2021, da Coordenação de Patrimônio), que informa: “[...] o
inventário anual praticamente não está sendo realizado [...]”.

Adicionalmente, em consulta ao SUAP, em 22/07/2021,
localizou-se o Processo nº 23294.007267.2021-16, que trata do

acompanhamento da realização do Inventário Geral do IFPE. Da
análise dos despachos disponíveis, em tal sistema, observou-se

que o referido Inventário Geral ainda não foi realizado/concluído.
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23294.007267.
2021-16 Em vista do exposto, constata-se que a recomendação ainda não

foi implementada.

20 RA 05/2018; Constatação 1.1.1.1;
Recomendação 1

(ID 934743):
Indicar na portaria de designação

do servidor responsável pelo Setor
de Patrimônio as atribuições

relacionadas às atividades e tarefas
pertinentes à avaliação de bens

móveis e equipamentos.

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Através de e-mail, em
16/07/2021, a

Coordenação de
Patrimônio do Campus

Garanhuns disponibilizou
o documento intitulado

“respostas
auditoria.odt”, o qual

informa o seguinte:

“Bastante similar a
pendência 1, pois a

resolução desta
constatação não cabe à

GAR-CMPA, pois se trata
de uma ação mais

sistêmica em nível de
instituição, porém a
CMPA comunicará a

Direção-Geral para que
possa ser tomada alguma

medida.”

- E-mail da
Coordenação de
Patrimônio do

Campus Garanhuns,
de 16/07/2021.

- Anexo ao e-mail
de 16/07/2021, da
Coordenação de
Patrimônio do

Campus Garanhuns:
“respostas

auditoria.odt”.

Conforme dados extraídos do e-Aud, em 22/06/2021, esta
recomendação estava registrada no estado de “Em Execução”, ou

seja, ainda não monitorada.

Assim, na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Relatório de Auditoria, requisitou-se à Direção-Geral

do Campus Garanhuns, em 22/06/2021, e posteriormente à
Coordenação de Patrimônio do referido Campus, em 15/07/2021,
a disponibilização do Plano de Providências Permanente, o qual

deveria conter todas as informações relacionadas à implementação
da demanda.

Da análise das informações apresentadas em 16/07/2021,
verificou-se que a recomendação permanece pendente de

atendimento, sob a alegação de não constituir uma
responsabilidade da Coordenação local. Nesse sentido, como bem

ressaltado pelo Coordenador, a instância sistêmica - no caso, a
Pró-Reitoria de Administração - também constitui outra parte

importante ao cumprimento da recomendação, dada a necessidade
de alinhamento das atribuições relacionadas à Gestão Patrimonial

em todos os Campi.

Diante do exposto, esta recomendação permanecerá em análise,
haja vista a necessidade de reiteração.
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21 RA 05/2018; Constatação 1.1.1.2;
Recomendação 3

(ID 934748):
Cumprir o item 83 do Manual de
Procedimentos de Patrimônio e

Almoxarifado do IFPE, cujo
teor determina que todas as
Unidades Gestoras deverão
encaminhar uma via do seu

Inventário Anual até 15 de janeiro
do ano subsequente.

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Não houve resposta
específica para esta

recomendação. Porém,
transcreve-se abaixo a

manifestação apresentada
para a recomendação de

ID 934776:

“[...] Em relação a
registros de reavaliação,

redução ao valor
recuperável e exaustão é
uma prática inviável na

atual conjectura
sistemática, pois mesmo

que seja realizado o
trabalho de uma

comissão de
reavaliação/redução/exaus
tão (que já é difícil, visto

que o inventário anual
praticamente não está
sendo realizado) [...]”.

- E-mail da
Coordenação de
Patrimônio do

Campus Garanhuns,
de 16/07/2021.

- Anexo ao e-mail
de 16/07/2021, da
Coordenação de
Patrimônio do

Campus Garanhuns:
“respostas

auditoria.odt”.

- E-mail da equipe
de auditoria, de

16/07/2021: solicita
informações acerca

da ausência de
manifestação para a

recomendação.

- Consulta ao
SUAP, em

22/07/2021:
Processo

23294.007267.
2021-16

Conforme dados extraídos do e-Aud, em 22/06/2021, esta
recomendação estava registrada no estado de “Em Execução”, ou

seja, ainda não monitorada.

Assim, na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Relatório de Auditoria, requisitou-se à Direção-Geral

do Campus Garanhuns, em 22/06/2021, e posteriormente à
Coordenação de Patrimônio do referido Campus, em 15 e
16/07/2021, a disponibilização do Plano de Providências
Permanente, o qual deveria conter todas as informações

relacionadas à implementação da demanda.

Todavia, até o fechamento desta ação de monitoramento, nenhuma
manifestação específica a respeito da recomendação em comento

foi recepcionada por esta Auditoria Interna. O que se tem de
informação sobre a temática do inventário foi colhido de modo

indireto, por meio da análise de outro item, relacionado à
recomendação de ID 934776 (vide arquivo anexo ao e-mail de

16/07/2021, da Coordenação de Patrimônio), que informa: “[...] o
inventário anual praticamente não está sendo realizado [...]”.

Adicionalmente, em consulta ao SUAP, em 22/07/2021,
localizou-se o Processo nº 23294.007267.2021-16, que trata do

acompanhamento da realização do Inventário Geral do IFPE. Da
análise dos despachos disponíveis, em tal sistema, observou-se

que o referido Inventário Geral ainda não foi realizado/concluído.

Em vista do exposto, constata-se que a recomendação ainda não
foi implementada.
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22 RA 05/2018; Constatação 1.1.1.2;
Recomendação 4

(ID 934753):
Observar os procedimentos

adotados pelo IFPE na execução
dos inventários, submetendo os

relatórios das comissões
inventariantes à análise da

Diretoria de Gestão de Bens e
Serviços / Pró-Reitoria de

Administração.

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Não houve resposta
específica para esta

recomendação. Porém,
transcreve-se abaixo a

manifestação apresentada
para a recomendação de

ID 934776:

“[...] Em relação a
registros de reavaliação,

redução ao valor
recuperável e exaustão é
uma prática inviável na

atual conjectura
sistemática, pois mesmo

que seja realizado o
trabalho de uma

comissão de
reavaliação/redução/exaus
tão (que já é difícil, visto

que o inventário anual
praticamente não está
sendo realizado) [...]”.

- E-mail da
Coordenação de
Patrimônio do

Campus Garanhuns,
de 16/07/2021.

- Anexo ao e-mail
de 16/07/2021, da
Coordenação de
Patrimônio do

Campus Garanhuns:
“respostas

auditoria.odt”.

- E-mail da equipe
de auditoria, de

16/07/2021: solicita
informações acerca

da ausência de
manifestação para a

recomendação.

- Consulta ao
SUAP, em

22/07/2021:
Processo

23294.007267.
2021-16

Conforme dados extraídos do e-Aud, em 22/06/2021, esta
recomendação estava registrada no estado de “Em Execução”, ou

seja, ainda não monitorada.

Assim, na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Relatório de Auditoria, requisitou-se à Direção-Geral

do Campus Garanhuns, em 22/06/2021, e posteriormente à
Coordenação de Patrimônio do referido Campus, em 15 e
16/07/2021, a disponibilização do Plano de Providências
Permanente, o qual deveria conter todas as informações

relacionadas à implementação da demanda.

Todavia, até o fechamento desta ação de monitoramento, nenhuma
manifestação específica a respeito da recomendação em comento

foi recepcionada por esta Auditoria Interna. O que se tem de
informação sobre a temática do inventário foi colhido de modo

indireto, por meio da análise de outro item, relacionado à
recomendação de ID 934776 (vide arquivo anexo ao e-mail de

16/07/2021, da Coordenação de Patrimônio), que informa: “[...] o
inventário anual praticamente não está sendo realizado [...]”.

Adicionalmente, em consulta ao SUAP, em 22/07/2021,
localizou-se o Processo nº 23294.007267.2021-16, que trata do

acompanhamento da realização do Inventário Geral do IFPE. Da
análise dos despachos disponíveis, em tal sistema, observou-se

que o referido Inventário Geral ainda não foi realizado/concluído.

Em vista do exposto, constata-se que a recomendação ainda não
foi implementada.
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23 RA 05/2018; Constatação 1.1.1.4;
Recomendação 3

(ID 934780):
Promover as análises dos

processos de desfazimento de bens
listados nesta auditoria e

submetê-los à Diretoria de Gestão
de Bens e Serviços / Pró-Reitoria

de Administração.

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Através de e-mail, em
16/07/2021, a

Coordenação de
Patrimônio do Campus

Garanhuns disponibilizou
o documento intitulado

“respostas
auditoria.odt”, o qual

informa o seguinte:

“Os próximos processos
de desfazimento serão

submetidos a Diretoria de
Gestão de Bens e Serviços

/ Pró-Reitoria de
Administração, como não

há fluxos definidos
utilizamos o que
rege o manual de
procedimentos

patrimoniais, porém não
considero razoável o

apontamento no
Relatório Preliminar de

Auditoria 005/2018: [...]”

“Por conta que os itens em
desfazimento foram bens

totalmente inservíveis
para reutilização em

algum outro lugar (restos
de carteira escolar,
persiana, cadeiras
plásticas) a não

ser reciclagem, onde
tínhamos a visita semanal

- E-mail da
Coordenação de
Patrimônio do

Campus Garanhuns,
de 16/07/2021.

- Anexo ao e-mail
de 16/07/2021, da
Coordenação de
Patrimônio do

Campus Garanhuns:
“respostas

auditoria.odt”.

Conforme dados extraídos do e-Aud, em 22/06/2021, esta
recomendação estava registrada no estado de “Em Execução”, ou

seja, ainda não monitorada.

Assim, na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Relatório de Auditoria, requisitou-se à Direção-Geral

do Campus Garanhuns, em 22/06/2021, e posteriormente à
Coordenação de Patrimônio do referido Campus, em 15/07/2021,
a disponibilização do Plano de Providências Permanente, o qual

deveria conter todas as informações relacionadas à implementação
da demanda.

Em atendimento ao requerimento da Auditoria Interna, o
Coordenador local informou, em 16/07/2021, que “Os próximos

processos de desfazimento serão submetidos a Diretoria de Gestão
de Bens e Serviços / Pró-Reitoria de Administração”. Em vista do

exposto, entende-se que a recomendação ainda não foi
implementada.

Observação 1: Acerca do comentário do Coordenador local de que
não considera “razoável o apontamento no Relatório Preliminar de
Auditoria 005/2018”, restou esclarecer que aspecto, em específico,

está em desacordo com o seu entendimento.

Observação 2: Sobre o interesse do Coordenador quanto à forma
de “consulta de instituições filantrópicas de utilidade pública pelo
governo federal, para incluir nos procedimentos a serem adotados

em busca de normatizar ações de desfazimento”, poderá ser
atendido por meio do acesso ao portal do Ministério da Justiça, no

seguinte endereço: http://portal.mj.gov.br/ConsultaEntidades/.
Numa simulação para a cidade de Garanhuns, esta equipe de

auditoria encontrou 3 (três) entidades cadastradas:
http://portal.mj.gov.br/ConsultaEntidades/resultadoconsulta.asp.

Todavia, em que pese tal indicação, recomenda-se manter as
tratativas a respeito com a instância sistêmica correlata à
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do caminhão do projeto
Recicla PE do ITEP que

fazia o recolhimento, mas
faz algum tempo que o
projeto não existe mais.

Gostaria de ter
conhecimento como é

feito a consulta de
instituições filantrópicas
de utilidade pública pelo

governo federal, para
incluir nos procedimentos

a serem adotados em
busca de normatizar ações

de desfazimento.”

Coordenação local, no caso, a Pró-Reitoria de Administração, haja
vista a competência que lhe é atribuída no Art. 50, Inciso V, do

Regimento Geral do IFPE: “Compete à Pró-Reitoria de
Administração - PROAD: [...] V - planejar e coordenar as ações

administrativas relacionadas às áreas de materiais e patrimônio;”.

24 RA 05/2018; Constatação 1.1.1.3;
Recomendação 1

(ID 934776):
Realizar os registros de

reavaliação, redução ao valor
recuperável, depreciação,

amortização e exaustão dos seus
bens patrimoniais.

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Através de e-mail, em
16/07/2021, a

Coordenação de
Patrimônio do Campus

Garanhuns disponibilizou
o documento intitulado

“respostas
auditoria.odt”, o qual

informa o seguinte:

“O Campus Garanhuns
possui bens móveis

sujeitos à depreciação e à
amortização e estas são
realizadas por meio de

planilha eletrônica, pois
não existe um sistema de

controle patrimonial
adequado para realizar tais

controles.
Os parâmetros utilizados

- E-mail da
Coordenação de
Patrimônio do

Campus Garanhuns,
de 16/07/2021.

- Anexo ao e-mail
de 16/07/2021, da
Coordenação de
Patrimônio do

Campus Garanhuns:
“respostas

auditoria.odt”.

Conforme dados extraídos do e-Aud, em 22/06/2021, esta
recomendação estava registrada no estado de “Em Execução”, ou

seja, ainda não monitorada.

Assim, na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Relatório de Auditoria, requisitou-se à Direção-Geral

do Campus Garanhuns, em 22/06/2021, e posteriormente à
Coordenação de Patrimônio do referido Campus, em 15/07/2021,
a disponibilização do Plano de Providências Permanente, o qual

deveria conter todas as informações relacionadas à implementação
da demanda.

Em atendimento ao requerimento da Auditoria Interna, o
Coordenador de Patrimônio informou que apesar de não dispor de
sistema adequado para realizar a depreciação e a amortização dos
seus bens patrimoniais, desenvolve tais procedimentos por meio
de planilha eletrônica. No entanto, não apresentou evidências a

respeito.

Com relação às reavaliações, o Coordenador citou o Manual de
Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) para
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para determinar a vida útil
e o valor residual dos bens

móveis estão em
conformidade com a

Macrofunção 020330. Já o
método de depreciação e o

lançamento desta é
realizada pela

Coordenação Geral de
Contabilidade (UG
170999) através de

informações fornecidas
pelo sistema SPIUNET.

Segundo o Manual de
Contabilidade Aplicado ao
Setor Público, para que o
valor contábil de um ativo

possa manter a
correspondência com o

seu valor justo, a entidade,
após o reconhecimento
inicial de uma classe de
ativo imobilizado, deve
periodicamente reavaliar

esses bens visando
adequar o seu valor

contábil.

Cita também o MCASP
que a frequência com que

as reavaliações serão
realizadas depende das
mudanças dos valores

justos dos itens do ativo
que serão reavaliados.

argumentar que não foram necessárias, tendo em vista que “não
houve mudanças significativas nos itens registrados de bens

imóveis que justificassem tais reavaliações”. Todavia, não acostou
as evidências acerca do fato concreto que fundamentou a decisão.

O Coordenador ainda alegou limitações no sistema patrimonial
adotado pela Unidade como um dos motivos para não realizar o

referido procedimento.

Em vista do exposto, esta recomendação será reiterada.
Adicionalmente, dado o teor das dificuldades apresentadas,

convém que a Coordenação local requeira o apoio da PROAD.
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Logo, como não houve
mudanças significativas
nos itens registrados de

bens imóveis que
justificassem tais
reavaliações, tais

procedimentos não foram
iniciados.

O MCASP ainda comenta
que caso algum item do
ativo imobilizado seja

reavaliado, será
necessário que toda a

classe de contas do ativo
imobilizado à qual esse
ativo pertença também o

seja. Diante disto, em
relação aos bens móveis,

não houve mudanças
significativas que

justificassem a reavaliação
de toda a classe de ativos.

Mesmo não havendo não
um padrão definido o
Campus Garanhuns

realiza a depreciação dos
bens desde Janeiro/2016 e
a amortização de bens é

realizado desde
Maio/2015. Em relação a
registros de reavaliação,

redução ao valor
recuperável e exaustão é

111



uma prática inviável na
atual conjectura

sistemática, pois mesmo
que seja realizado o

trabalho de uma
comissão de

reavaliação/redução/exaus
tão (que já é difícil, visto

que o inventário anual
praticamente não está

sendo realizado) O SUAP
não permite alteração do
valor do bem após um

trabalho de reavaliação.

Um caso prático
aconteceu com as

aquisições de licença
antivírus em Abril/2015 e
a renovação das mesmas
em março/2018. Foram
adquiridas 300 licenças
Kaspersky Select Space
Security, com a natureza
de despesa 449039-93,

logo um número
patrimonial para cada

licença, onde é realizada a
amortização deste bem

intangível até sua
validade, neste caso de 2

anos. Em março/2018
foram adquiridas a
renovação das 300

licenças Kaspersky Select
Space Security, mas como
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não há possibilidade de
modificação do valor dos

300 ativos (licenças
antivírus) devidamente
justificados no SUAP

foram criados 300 novos
ativos classificados como

“Renovação”, isso em
todos os campi que

adquiriram as licenças e
renovações. Resumindo

com as ferramentas
sistemáticas que

possuímos hoje, por mais
que seja realizado todo o
trabalho ele não pode ser

registrado no SUAP.”

25 RA 06/2018; Constatação 1.1.1.1;
Recomendação 7

(ID 932742):
Designar, através de ato formal,
em observância ao Princípio de

Controle Interno da Segregação de
Funções, servidores para a
realização da atividade de

Conformidade dos Registros de
Gestão, na condição de Titular e

Substituto.

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Não houve manifestação. - E-mail de 22.06.21
- Apresentação ao
DG Garanhuns -

AÇÃO DE
MONITORAMENTO

- E-mail de
15.07.2021 - solicita

o envio das
informações já

preparadas

Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Em Execução”,

ou seja, não monitorada.

Na expectativa de verificar o atendimento da recomendação,
requisitou-se à Direção-Geral do Campus Garanhuns, em

22/06/2021, e posteriormente à Diretoria de Administração e à
servidora responsável pela realização da atividade de

Conformidade dos Registros de Gestão, em 15/07/2021, a
disponibilização do Plano de Providências Permanente, o qual

deveria conter todas as informações relacionadas à implementação
da demanda.

Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica nenhuma
manifestação foi recepcionada por esta Auditoria Interna. Desta

feita, reitera-se a recomendação.
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26 RA 06/2018; Constatação 1.1.1.1;
Recomendação 8

(ID 932745):
Incluir/atualizar, no módulo do Rol
de Responsáveis do SIAFI, com o

código da natureza de
responsabilidade nº 110, os dados
dos servidores responsáveis pela

realização da atividade de
Conformidade dos Registros de
Gestão, na condição de Titular e

Substituto.

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Não houve manifestação. - E-mail de 22.06.21
- Apresentação ao
DG Garanhuns -

AÇÃO DE
MONITORAMENTO

- E-mail de
15.07.2021 - solicita

o envio das
informações já

preparadas

Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Em Execução”,

ou seja, não monitorada.

Na expectativa de verificar o atendimento da recomendação,
requisitou-se à Direção-Geral do Campus Garanhuns, em

22/06/2021, e posteriormente à Diretoria de Administração e à
servidora responsável pela realização da atividade de

Conformidade dos Registros de Gestão, em 15/07/2021, a
disponibilização do Plano de Providências Permanente, o qual

deveria conter todas as informações relacionadas à implementação
da demanda.

Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica nenhuma
manifestação foi recepcionada por esta Auditoria Interna. Desta

feita, reitera-se a recomendação.

27 RA 06/2018; Constatação 1.1.1.1;
Recomendação 9

(ID 932747):
Realizar ações de

capacitação/treinamento para os
servidores designados para atuar

na atividade de Conformidade dos
Registros de Gestão, na condição

de Titular e Substituto,
contemplando, entre outras áreas,

noções básicas da “execução
orçamentária, financeira e

patrimonial”, além da própria
“atuação” da atividade de

Conformista (fluxos,
operacionalização no SIAFI, etc.).

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Não houve manifestação. - E-mail de 22.06.21
- Apresentação ao
DG Garanhuns -

AÇÃO DE
MONITORAMENTO

- E-mail de
15.07.2021 - solicita

o envio das
informações já

preparadas

Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Em Execução”,

ou seja, não monitorada.

Na expectativa de verificar o atendimento da recomendação,
requisitou-se à Direção-Geral do Campus Garanhuns, em

22/06/2021, e posteriormente à Diretoria de Administração e à
servidora responsável pela realização da atividade de

Conformidade dos Registros de Gestão, em 15/07/2021, a
disponibilização do Plano de Providências Permanente, o qual

deveria conter todas as informações relacionadas à implementação
da demanda.

Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica nenhuma
manifestação foi recepcionada por esta Auditoria Interna. Desta

feita, reitera-se a recomendação.

28 RA 06/2018; Constatação 1.1.1.1;
Recomendação 11

Em análise pela
unidade

Não houve manifestação. - E-mail de 22.06.21
- Apresentação ao

Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Em Execução”,

114



(ID 932748):
Utilizar procedimentos e rotinas

formalizados e padronizados
sistemicamente, no tocante às

atividades relacionadas a
Conformidade dos Registros de
Gestão, no intuito de garantir a

adequação das conferências
realizadas.

auditada
(Reiterada)

DG Garanhuns -
AÇÃO DE

MONITORAMENTO

- E-mail de
15.07.2021 - solicita

o envio das
informações já

preparadas

ou seja, não monitorada.

Na expectativa de verificar o atendimento da recomendação,
requisitou-se à Direção-Geral do Campus Garanhuns, em

22/06/2021, e posteriormente à Diretoria de Administração e à
servidora responsável pela realização da atividade de

Conformidade dos Registros de Gestão, em 15/07/2021, a
disponibilização do Plano de Providências Permanente, o qual

deveria conter todas as informações relacionadas à implementação
da demanda.

Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica nenhuma
manifestação foi recepcionada por esta Auditoria Interna. Desta

feita, reitera-se a recomendação.

29 RA 06/2018; Constatação 1.1.1.1;
Recomendação 12

(ID 932754):
Efetuar o registro da

Conformidade dos Registros de
Gestão, considerando o prazo de
até 3 (três) dias úteis a contar da

data da geração da operação,
podendo ser atualizado até a data
fixada para o fechamento do mês.

Obs.: A título de sugestão das
medidas possíveis de serem

empreendidas para garantir o
registro da Conformidade, pode-se

elencar, sem restringir a
implementação de outras ações, os

seguintes exemplos: ? Designar
“Substituto” e utilizar a mão de
obra deste para a realização da
Conformidade dos Registros de

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Não houve manifestação. - E-mail de 22.06.21
- Apresentação ao
DG Garanhuns -

AÇÃO DE
MONITORAMENTO

- E-mail de
15.07.2021 - solicita

o envio das
informações já

preparadas

Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Em Execução”,

ou seja, não monitorada.

Na expectativa de verificar o atendimento da recomendação,
requisitou-se à Direção-Geral do Campus Garanhuns, em

22/06/2021, e posteriormente à Diretoria de Administração e à
servidora responsável pela realização da atividade de

Conformidade dos Registros de Gestão, em 15/07/2021, a
disponibilização do Plano de Providências Permanente, o qual

deveria conter todas as informações relacionadas à implementação
da demanda.

Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica nenhuma
manifestação foi recepcionada por esta Auditoria Interna. Desta

feita, reitera-se a recomendação.
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Gestão nas ausências/afastamentos
do “Titular”. Em alguns casos, em

que pese o ato de designação, o
“Substituto” é subutilizado; ?

Utilizar a mão de obra do próprio
Ordenador de Despesa para a

realização da Conformidade dos
Registros de Gestão quando a
Unidade Gestora Executora se

encontrar, justificadamente,
impossibilitada de designar

servidores distintos para exercer
funções.

30 RA 06/2018; Constatação 1.1.1.1;
Recomendação 13

(ID 932759):
Solucionar as causas da

Conformidade com restrição, com
vistas a evitar a reincidência da

situação desconforme nas
Unidades e, a depender do caso, a

correção em tempo hábil da
restrição no SIAFI, considerando a

possibilidade de atualização do
registro da Conformidade até a

data fixada para o fechamento do
mês.

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

Não houve manifestação. - E-mail de 22.06.21
- Apresentação ao
DG Garanhuns -

AÇÃO DE
MONITORAMENTO

- E-mail de
15.07.2021 - solicita

o envio das
informações já

preparadas

Conforme última manifestação registrada no e-Aud,
considerou-se, para esta recomendação, o estado “Em Execução”,

ou seja, não monitorada.

Na expectativa de verificar o atendimento da recomendação,
requisitou-se à Direção-Geral do Campus Garanhuns, em

22/06/2021, e posteriormente à Diretoria de Administração e à
servidora responsável pela realização da atividade de

Conformidade dos Registros de Gestão, em 15/07/2021, a
disponibilização do Plano de Providências Permanente, o qual

deveria conter todas as informações relacionadas à implementação
da demanda.

Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica nenhuma
manifestação foi recepcionada por esta Auditoria Interna. Desta

feita, reitera-se a recomendação.

31 RA 07/2018; Constatação 1.1.1.2;
Recomendação 3

(ID 935222):
Instituir controles que propiciem

garantia razoável de que os
pagamentos de bolsas ocorram de

Concluída
(Atendida)

A Divisão de Pesquisa do
Campus Garanhuns
informou o seguinte:

“Vêm sendo mantidos os
procedimentos de

- E-mail da Divisão
de Pesquisa do

Campus Garanhuns,
de 15/07/2021.

- Anexo ao e-mail

Conforme dados extraídos do e-Aud, em 22/06/2021, esta
recomendação estava registrada no estado de “Em Execução”, ou

seja, ainda não monitorada.

Assim, na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Relatório de Auditoria, requisitou-se à Direção-Geral
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acordo com o desenvolvimento das
atividades estabelecidas Plano de

Atividade, correlacionando as
atividades executadas com o
cronograma de planejamento.

apresentação do
formulário de frequência

mensal para cada
estudante pesquisador(a),

bem como as revisões
destes documentos, ponto

a ponto, buscando-se
ampliar a atenção aos

procedimentos de revisão.
Além disso, a Dpesq deste

Campus utiliza, desde
2019, um check list para

formalização dos
processos de pagamento
das bolsas de pesquisa.

Em adendo, tem-se
buscado, periodicamente,

orientar os estudantes
pesquisadores e servidores

quanto ao correto
preenchimento das

frequências.
Complementarmente, vêm
ocorrendo os seminários
de acompanhamento dos
planos de atividade de

pesquisa, desde o primeiro
semestre de 2019, de

forma semestral. Estes
seminários têm permitido

o acompanhamento da
execução dos planos,

colaborando, para além
disso, para a continuidade
e otimização dos mesmos.
A experiência executada

de 15/07/2021, da
Divisão de Pesquisa

do Campus
Garanhuns:

Plano de
providências

Dpesq-Campus
GUS-IFPE -

final.pdf

do Campus Garanhuns, em 22/06/2021, e posteriormente à
Divisão de Pesquisa do referido Campus, em 15/07/2021, a

disponibilização do Plano de Providências Permanente, o qual
deveria conter todas as informações relacionadas à implementação

da demanda.

Em resposta, em 15/07/2021, a referida Divisão encaminhou o
Plano de Providências com informações e evidências a respeito,
sendo estas últimas acostadas ao próprio corpo do documento.

Da análise do arquivo em comento, verificou-se que a Unidade
adota a seguinte sistemática:

1. Exigência da apresentação do formulário de frequência
mensal para cada estudante pesquisador(a);

Observação: constatou-se que o formulário utilizado contém
informações a respeito dos nomes do estudante e do orientador; o
título e o enquadramento do plano de trabalho/projeto; a situação
atual do cronograma proposto; o resumo das atividades realizadas

com a respectiva avaliação do orientador e a decisão acerca da
autorização para o pagamento da bolsa.

2. Revisões ponto a ponto nos formulários de frequência
mensal de cada estudante pesquisador(a);

3. Utilização de Checklist para formalizar os processos de
pagamento das bolsas de pesquisa;

Observação: constatou-se que os checklists são acostados aos
processos de pagamento. O referido instrumento está dividido em
três etapas: 1ª - Revisão dos formulários de frequência entregues
pelos estudantes bolsistas e/ou por seus orientadores, revisados

pelos orientadores; 2ª - Confirmação de matrícula do estudante em
componente(s) curricular; 3ª - Composição processual da

solicitação de pagamento (Ofício e anexos);
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até aqui tem sido a de, no
primeiro semestre de
execução dos planos,

proporcionar momento em
que o(a) estudante

pesquisador(a) possa
apresentar de forma

simplificada (em banner,
comunicação científica,

ou forma correlata) a
proposta de seu plano,

pontuando suas
perspectivas ao público. Já

no segundo semestre
dos planos, após entrega
dos relatórios parciais,

realizam-se apresentações
com o formato semelhante
ao Congresso de Iniciação
Científica do IFPE, onde,

perante uma banca de
avaliadores, fazendo uso

de slides e com um tempo
de exposição, cada

estudante apresenta os
resultados alcançados até

o momento, sendo
avaliado quanto a sua

apresentação, assim como
quanto ao

desenvolvimento do
plano de atividade sob sua

responsabilidade. As
fichas de avaliação destas

apresentações, em
especial, são arquivadas e

4. Orientações periódicas aos estudantes pesquisadores e
servidores quanto ao correto preenchimento das

frequências;

5. Realização de seminários de acompanhamento dos planos
de atividade de pesquisa, desde o primeiro semestre de

2019, de forma semestral;

5.1 Os alunos são avaliados “quanto a sua apresentação,
assim como quanto ao desenvolvimento do plano de

atividade sob sua responsabilidade”;

5.2 As fichas de avaliação das apresentações servem de
acompanhamento à Divisão de Pesquisa, “além de

auxiliarem orientadores(as) e estudantes no
aperfeiçoamento e continuidade de suas ações de

pesquisa científica”.

Em vista do exposto, entende-se que foram instituídos controles
para assegurar que os pagamentos de bolsas ocorram de acordo

com o desenvolvimento das atividades estabelecidas no Plano de
Atividade, correlacionando as atividades executadas com o

cronograma de planejamento. Portanto, considera-se a
recomendação implementada.

Observação 1: Diante da relevância da sistemática de controle
apresentada, sugere-se que esta seja compartilhada junto à
Pró-Reitoria de Pesquisa, de modo que esta instância possa

promover a socialização da prática em comento com os demais
Campi.
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servem a esta Dpesq de
acompanhamento, além de

auxiliarem
orientadores(as) e

estudantes no
aperfeiçoamento e

continuidade de suas
ações de pesquisa

científica..”

32 RA 07/2018; Constatação 1.1.1.3;
Recomendação 2

(ID 935223):
Observar as regras estabelecidas
nos editais quanto aos critérios
para recebimento de bolsas de

pesquisa, excluindo dos programas
de bolsas discentes que não

atendam aos critérios estabelecidos
nos editais ao longo do período de

vigência da bolsa.

Em análise pela
unidade
auditada

(Reiterada)

A Divisão de Pesquisa do
Campus Garanhuns
informou o seguinte:

“Tem-se verificado, a cada
mês, quando da entrega
dos formulários pelos

estudantes, em consulta ao
Qacadêmico/IFPE, a

existência de matrícula
dos estudantes em

componente(s)
curricular(es) através da
observação do histórico
escolar, conforme têm

estabelecido os editais da
Propesq. Apenas diante

desta constatação, tem-se
solicitado pagamento, via

ofício, aos estudantes
devidamente

matriculados. Os mesmos
também têm sido

lembrados desta questão
nas reuniões realizadas.

Além disso, a Dpesq deste
Campus utiliza, desde

- E-mail da Divisão
de Pesquisa do

Campus Garanhuns,
de 15/07/2021.

- Anexo ao e-mail
de 15/07/2021, da

Divisão de Pesquisa
do Campus
Garanhuns:

Plano de
providências

Dpesq-Campus
GUS-IFPE -

final.pdf

- Edital nº
02/2021-PROPESQ
https://www.ifpe.ed
u.br/noticias/lancad
o-edital-dos-progra
mas-de-iniciacao-ci
entifica-e-tecnologi
ca-2021-2022/edital
-no-02-2021-propes
q_edital-de-ic-t-202
1_assinado_mario-r

Conforme dados extraídos do e-Aud, em 22/06/2021, esta
recomendação estava registrada no estado de “Em Execução”, ou

seja, ainda não monitorada.

Assim, na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Relatório de Auditoria, requisitou-se à Direção-Geral

do Campus Garanhuns, em 22/06/2021, e posteriormente à
Divisão de Pesquisa do referido Campus, em 15/07/2021, a

disponibilização do Plano de Providências Permanente, o qual
deveria conter todas as informações relacionadas à implementação

da demanda.

Em resposta, em 15/07/2021, a referida Divisão encaminhou o
Plano de Providências com informações e evidências a respeito,
sendo estas últimas acostadas ao próprio corpo do documento.

Da análise do arquivo em comento, verificou-se que a Unidade
adota a seguinte sistemática:

1. Consulta mensal ao sistema Qacadêmico do IFPE, em
particular, ao histórico escolar, quando da entrega dos formulários

pelos estudantes, para atestar a existência de matrícula em
componente curricular, consoante o estabelecido nos editais da

Propesq;

2. Solicitação do pagamento somente após a verificação da
existência do registro de matrícula;
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2019, um check list para
formalização dos

processos de pagamento
das bolsas de pesquisa, no
qual constata a existência
de matrícula do estudante

em componente(s)
curricular(es) no período

da solicitação.”

onaldo_assinado.pdf
3. Utilização de checklist para autuar os processos de pagamento

das bolsas de pesquisa;

3.1 O checklist adotado contém item de verificação a respeito da
existência de matrícula do estudante;

Observação: constatou-se que os checklists são acostados aos
processos de pagamento. O referido instrumento está dividido em
três etapas: 1ª - Revisão dos formulários de frequência entregues
pelos estudantes bolsistas e/ou por seus orientadores, revisados

pelos orientadores; 2ª - Confirmação de matrícula do estudante
em componente(s) curricular; 3ª - Composição processual da

solicitação de pagamento (Ofício e anexos).

Em vista do exposto, entende-se que foram instituídos controles
para acompanhar -  periodicamente - o cumprimento das

exigências editalícias no tocante à existência de matrícula. Quanto
ao acompanhamento dos demais requisitos estabelecidos nos

editais, no entanto, não foram apresentadas informações a respeito
da sistemática adotada.

Portanto, considera-se a recomendação pendente de
atendimento.

Observação: A título de sugestão, recomenda-se registrar em
Procedimento Operacional Padrão (POP) a sistemática adotada
para realizar as análises das frequências de cada estudante, de

modo que a rotina apresentada não seja esquecida e/ou
desconhecida no caso de substituição do Titular da Divisão de

Pesquisa.

33 RA 07/2018; Constatação 1.1.1.4;
Recomendação 1

(ID 935224):
Realizar adequado

Concluída
(Atendida)

A Divisão de Pesquisa do
Campus Garanhuns
informou o seguinte:

- E-mail da Divisão
de Pesquisa do

Campus Garanhuns,
de 15/07/2021.

Conforme dados extraídos do e-Aud, em 22/06/2021, esta
recomendação estava registrada no estado de “Em Execução”, ou

seja, ainda não monitorada.
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acompanhamento das atividades de
pesquisa, arquivando documentos

estabelecidos nos editais
relacionados à execução dos

projetos em meio eletrônico, em
especial, relatórios e comprovantes

de participação em eventos.

“Estas ações vêm sendo
cumpridas de forma
regular, conforme a
redação da matriz de
achados da auditoria.

Tem-se buscado manter,
em planilha excel digital,
o controle das solicitações
de pagamento de bolsas
mensais aos estudantes e

em arquivos digitais,
disponíveis no Google

Drive, projetos de
pesquisa submetidos para

avaliação e aqueles
aprovados/cadastrados,

relatórios parciais e finais
dos planos de atividades
vinculados aos projetos de

pesquisa, bem como os
comprovantes de

participação em eventos
dos estudantes bolsistas e

voluntários,
destacadamente, o

CONIC/IFPE. Além disso,
tem-se mantido arquivo

com as vias originais dos
formulários de frequência

dos estudantes, além de
arquivo dos ofícios com
solicitação mensal dos

pagamentos das bolsas.”

- Anexo ao e-mail
de 15/07/2021, da

Divisão de Pesquisa
do Campus
Garanhuns:

Plano de
providências

Dpesq-Campus
GUS-IFPE -

final.pdf

Assim, na expectativa de verificar o cumprimento das ações
dispostas no Relatório de Auditoria, requisitou-se à Direção-Geral

do Campus Garanhuns, em 22/06/2021, e posteriormente à
Divisão de Pesquisa do referido Campus, em 15/07/2021, a

disponibilização do Plano de Providências Permanente, o qual
deveria conter todas as informações relacionadas à implementação

da demanda.

Em resposta, em 15/07/2021, a referida Divisão encaminhou o
Plano de Providências com informações e evidências a respeito,
sendo estas últimas acostadas ao próprio corpo do documento.

Da análise do arquivo em comento, verificou-se que a Unidade
têm realizado o acompanhamento satisfatório das atividades de

pesquisa, em especial, no que se refere ao arquivamento de
documentos em meio eletrônico. Assim, considera-se a

recomendação implementada.

Observação 1: O Campus Barreiros faz uso do sistema Workflow
- além do Google Drive - para promover o gerenciamento dos

documentos relacionados às atividades de pesquisa. Em vista de
tal prática, convém ao Campus Garanhuns promover o

alinhamento dos seus mecanismos de gerenciamento junto à
Pró-Reitoria de Pesquisa, de modo que as ações desta área estejam

padronizadas em todo o IFPE.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
CONSELHO SUPERIOR

AUDITORIA INTERNA GERAL
Avenida Professor Luiz Freire, nº 500 – Cidade Universitária – Recife – CEP: 50.540-740

(81) 2125-1647 – audi@reitoria.ifpe.edu.br

APÊNDICE B - Análises Adicionais

1. Campus Garanhuns - Análises adicionais

Tendo em vista que as recomendações com o status de “finalizado o monitoramento” já não são mais suscetíveis de análise por parte desta
Auditoria Interna, em que pese permanecerem passíveis de implementação pela Gestão, seja pela Unidade Auditada ou por instância superior
(demandas sistêmicas), optamos por apresentar, neste “Apêndice B”, apenas algumas considerações em resposta às manifestações da Gestão,
conforme exposto a seguir:

MATRIZ DE ACHADOS - MONITORAMENTO

Unidade: IFPE - Campus Garanhuns

Objetivo: Validar as providências implementadas pela administração e avaliar a qualidade das ações corretivas implementadas.

Nº
Número do Relatório/

Constatação/
Recomendação/ ID

Situação da
Recomendação

(ESTADO)

Manifestação da
Unidade Evidência Informação Extraída da Evidência

(Análise da Auditoria)
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1 RA 11/2016; Constatação 1.1.1.3;
Recomendação 04

(ID 930359):

Abster-se de autorizar a execução e
o pagamento de serviços além do
que fora descrito/especificado na

fase de planejamento (Projeto
Básico).

Concluída

(Finalizado o
Monitoramento)

“Informo que em relação a
este tópico, só se paga o
efetivamente contratado,

pois caso necessite
alteração no projeto

básico que gere alteração
no valor contratado, é
realizado um termo

aditivo.”

- E-mail da
Coordenação de

Contratos,
29.06.2021.

- E-mail
complementar da
Coordenação de

Contratos, de
01.07.2021 (contém
3º Termo Aditivo ao

Contrato nº
01/2018).

GESTÃO DE CONTRATOS

Além das informações apresentadas pela Coordenação de
Contratos através de e-mail, em 29.06.2021, o anexo (3º Termo

Aditivo ao Contrato nº 01/2018) apresentado em e-mail
complementar, em 01.07.2021, serve para demonstrar que a

referida instância não têm autorizado a execução e o pagamento de
serviços além do que fora descrito/especificado na fase de
planejamento (Projeto Básico), pois, segundo a mensagem

recepcionada, quando ocorre alguma modificação que implique
em alteração no valor inicialmente contratado, esta se materializa

através de Termo Aditivo.

2 RA 03/2014; Constatação 1.1.1.1;
Recomendação 01

(ID 924344):

Aperfeiçoar os controles internos
relativos à área de contratos, no

que concerne à:

- concluir a formalização do
Manual de Procedimentos do

IFPE;

- adotar uma sistemática/rotina de
acompanhamento permanente das
alterações na legislação vigente;

- observar o princípio da
segregação de funções em todas as

fases da área de contratos;

- promover ações de capacitação na
área de fiscalização de contratos,

de modo a garantir o
acompanhamento e controle de

Concluída

(Finalizado o
Monitoramento)

“Informo que no site do
IFPE-Campus Garanhuns,
tanto os contratos, como

os aditivos e
apostilamentos podem ser

consultados através do
acesso pela aba
Administração e

Planejamento - Contratos
- Contratos do Campus

Garanhuns. Considerando
o momento vivido, no

qual estamos trabalhando
de forma remota e

também pensando na
sustentabilidade, informo
que será providenciado,

para ser colocado no
quadro de avisos, o

endereço onde quem
desejar ter conhecimento
dos contratos vigentes no

Campus Garanhuns.

- E-mail da
Coordenação de

Contratos,
29.06.2021.

- E-mail
complementar da
Coordenação de

Contratos, de
01.07.2021 (contém

planilha com
informações a
respeito dos

terceirizados).

GESTÃO DE CONTRATOS

Inicialmente, convém esclarecer que, dos 6 (seis) aspectos
abarcados na recomendação, apenas o último permanecia pendente
de solução. Assim, em nova consulta ao site campus Garanhuns,

na data de 02/07/2021, verificou-se que a relação dos empregados
terceirizados (contendo nome completo, CPF e atividade exercida)
já pode ser acessada via web, em sinal de boa praxe administrativa
e de fortalecimento da transparência ativa. Endereços consultados:
https://www.ifpe.edu.br/campus/garanhuns/administracao-e-planej

amento/contratos e
https://drive.google.com/drive/folders/1ToAilGYcP18_bxnJN9Fc-

RxY3gL-LXp0.
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todos os contratos firmados pela
Administração;

- divulgar/manter, em local visível
e acessível ao público, listagem

mensalmente atualizada dos
contratos firmados, indicando a

contratada, o objeto, valor mensal e
quantitativo de empregados

envolvidos em cada contrato de
prestação de serviços;

- divulgar e atualizar
quadrimestralmente, na internet,

para cada contrato de prestação de
serviços, a relação dos empregados

da contratada, contendo nome
completo, CPF, cargo ou atividade

exercida, lotação e local de
exercício.

Também será criado uma
planilha com as

informações sobre os
terceirizados que ocupam
os postos de trabalho no
nosso campus, e poderá

ser consultada pelo
mesmo caminho dos

contratos.”

3 RA 03/2014; Constatação 1.1.1.6;
Recomendação 01

(ID 924347):
Numerar os contratos em

observância à ordem cronológica
das datas de assinaturas.

Concluída

(Finalizado o
Monitoramento)

“Informo que para o
controle de numeração
dos contratos foi criada

uma pasta na qual
constam os arquivos
relativos ao objeto

contratado, quando o
processo chega à CCON
autorizando-a para que
seja firmado o contrato

com a empresa vencedora
da licitação, é enviado um

e-mail para empresa
convocando para

assinatura do contrato e
logo após, são solicitados

- E-mail da
Coordenação de

Contratos,
29.06.2021.

- E-mail
complementar da
Coordenação de

Contratos, de
01.07.2021 (contém

imagem da pasta
criada com os

arquivos relativos
ao objeto

contratado).

GESTÃO DE CONTRATOS

A sistemática adotada pela Coordenação de Contratos para
promover o controle de numeração dos contratos a partir de “uma
pasta na qual constam os arquivos relativos ao objeto contratado”

não foi suficiente para evitar a reincidência das fragilidades
apontadas no relatório da auditoria. Em 30.06.2021, através de
consulta ao site do campus Garanhuns, na seção destinada aos

contratos, verificou-se que o contrato nº 03/2021 foi assinado em 7
de janeiro de 2021, enquanto os contratos de nºs 01/2021 e

02/2021 foram assinados em 14 de janeiro de 2021. Ou seja, não
foi observada a ordem cronológica das assinaturas entre os

contratos de nºs 1, 2 e 3 de 2021. Endereço consultado:
https://drive.google.com/drive/folders/1Zcw2HWoCfZs0NajwFac

Vv71u_eYr-TwR.
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os fiscais do contrato à
Direção-Geral, a

numeração em ordem
cronológica só ocorre

após a assinatura por parte
do Diretor-Geral, logo

após a chegada do
contrato assinado pelo

representante da empresa”

A fim de evitar novas reincidências, sugere-se, sem prejuízo de
outros controles internos, pôr em prática a utilização de checklist,
de modo que este colabore com a gestão no sentido de observar a

correta numeração dos documentos. Vejamos: ao informar que
“[...] a numeração em ordem cronológica só ocorre após a

assinatura por parte do Diretor-Geral, logo após a chegada do
contrato assinado pelo representante da empresa”, a Coordenação

de Contratos revela que existe uma rotina, porém, não
demonstra/garante que esta sistemática será desenvolvida em

todas as ocasiões.

4 RA 03/2014; Constatação 1.1.2.3;
Recomendação 02

(ID 924369):

Adotar medidas que visem mitigar
a situação de irregularidade da

contratada junto ao SICAF.

Concluída

(Finalizado o
Monitoramento)

“Informo que antes da
convocação da empresa

para assinatura, seja
contrato ou aditivo, é
realizada consulta do

SICAF, para verificação
da regularidade das
certidões. Quando

verificada irregularidade
no SICAF, é cobrado a

empresa que providencie a
regularização para que o

ato possa ser convalidado,
informo também, como já
houve caso, que a empresa

comprova através de
documentos que tomou as
devidas providências mas
o órgão competente, não

emitiu a certidão,
impossibilitando a

regularização do SICAF,
nesse caso realizamos

uma consulta a
Procuradoria do IFPE a

- E-mail da
Coordenação de

Contratos,
29.06.2021.

- E-mail
complementar da
Coordenação de

Contratos, de
01.07.2021 (contém

e-mails da
Coordenação

Contratos, DEOF e
empresa contratada
e Parecer Jurídico).

GESTÃO DE CONTRATOS

As informações apresentadas no e-mail complementar da
Coordenação de Contratos, em 01.07.2021, demonstram um caso
em que a referida Coordenação atuou para mitigar a situação de
irregularidade da contratada junto ao SICAF. Nesta situação, foi
providenciada a notificação à empresa, com posterior reiteração, e
encaminhamento dos autos à análise da Procuradoria Jurídica do
IFPE. Apesar disso, faltou evidenciar o desfecho da situação,
posto que o último trâmite para tratar do caso ocorreu em
18.06.2021 (conforme anexo apresentado), o qual solicitava à
Direção-Geral, com cópia à Direção de Administração e
Planejamento e Divisão de Execução Orçamentária e Financeira,
análises acerca da situação exposta para definir as providências a
serem tomadas.

A informação apresentada também deixou de evidenciar o registro
da sistemática desenvolvida pela Coordenação de Contratos, como
forma de demonstrar que a referida prática não ocorre de maneira
esporádica, mas, continuamente. Inclusive, o item nº 30 do
despacho da Procuradoria Jurídica do IFPE orienta que:

30. No mais, em relação à certidão de regularidade fiscal
federal, deverá o Consulente ficar atento ao deslinde da
questão entre a União Federal e a Contratada,
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respeito dos
procedimentos que

poderão ser adotados.”

fixando-lhe tempo hábil para regularização da
questão, sob pena de deflagração de processo punitivo,
com eventual rescisão contratual (grifos nossos).

A utilização do checklist, sem prejuízo de outros controles,
mostra-se, novamente, de vital importância à Coordenação de
Contratos, de modo que sejam tratados os riscos envolvidos por
uma eventual desatenção quanto às providências necessárias para
promover a regularização fiscal da contratada e, também, coibidas
reincidências ao fato apontado no relatório da auditoria. Vejamos:
ao informar que “[...] é cobrado a empresa que providencie a
regularização para que o ato possa ser convalidado, [...]”, a
Coordenação de Contratos revela que existe uma rotina, porém,
não demonstra/garante que esta sistemática será desenvolvida em
todas as ocasiões.

A mesma reflexão é válida para a informação de que “[...] já
houve caso, que a empresa comprova através de documentos que
tomou as devidas providências mas o órgão competente, não
emitiu a certidão, impossibilitando a regularização do SICAF,
nesse caso realizamos uma consulta a Procuradoria do IFPE a
respeito dos procedimentos que poderão ser adotados.” Ou seja,
qual a garantia que esta rotina/sistemática será desenvolvida em
todas as ocasiões, inclusive, quando da ocorrência de ausências da
Titular da Coordenação? Por isso, faz-se importante o checklist,
como instrumento de controle interno do setor.

5 RA 03/2014; Constatação 1.1.1.8;
Recomendação 01

(ID 924350):

Aperfeiçoar os controles internos
relativos à área de contratos, no

que concerne à: adotar uma
sistemática/rotina de verificar a
regularidade fiscal e trabalhista,

Concluída

(Finalizado o
Monitoramento)

“Informo que após as
consultas de regularidade

da empresa, os
documentos são acostados

aos seus devidos
processos para
comprovação.”

- E-mail da
Coordenação de

Contratos,
29.06.2021.

GESTÃO DE CONTRATOS

Inicialmente, destaca-se que esta recomendação foi encaminhada à
Pró-Reitoria de Administração (PROAD), tendo em vista seu
caráter sistêmico. Todavia, diante da manifestação apresentada
pela Coordenação de Contratos do campus Garanhuns, verifica-se
que tal recomendação ainda não foi plenamente atendida, posto
que apesar da narrativa sobre a sistemática adotada, não foi
demonstrado (e nem comentado) o registro de tal rotina.
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previamente à emissão de nota de
empenho e à contratação, fazendo

constar no processo correspondente
os documentos comprobatórios

dessa prática.

Assim, de modo semelhante a outros itens já discutidos nesta
recente rodada de monitoramento, permanece o questionamento
quanto à existência de mecanismo/rotina que assegure a
permanente verificação da regularidade fiscal e trabalhista
previamente à emissão de nota de empenho e à contratação,
fazendo constar no processo correspondente os documentos
comprobatórios dessa prática.
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