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APÊNDICE A - Nota Técnica nº 004/2021

MATRIZ DE ACHADOS - MONITORAMENTO

Unidade: IFPE - Campus Paulista

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 02/2017; Constatação 1.1.1.9;
Recomendação 01

(ID 929377):
Elaborar e implementar um plano
emergencial para acondicionar os
bens e materiais de expediente em
ambientes livres da exposição de

vazamentos, incluindo o
cronograma com as ações para

sanar progressivamente as
fragilidades detectadas, que deverá
ser apresentada à Auditoria Interna.

Concluída
(Cancelada)

Através de e-mail encaminhado
pela Direção Geral do Campus
Paulista, em 10.11.2021, a gestão
se manifestou nos seguintes
termos:

“Na época, os materiais
foram acondicionados no
antigo laboratório/auditório,
que virou a sala da DAP e
do almoxarifado. Esta sala
teve sua coberta reparada e
consertada pelo proprietário
do espaço, dessa forma,
afastamos os riscos de
danos ao patrimônio e aos
materiais.”

Relatório de
Auditoria nº

02/2017;

E-mail, de 10.11.21
- DG Campus

Paulista; e

Anexo do
supracitado e-mail

(resposta à
Auditoria 2017)

Conforme entendimento da CGU, descrito na Orientação
SFC nº 2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 25/05/2015, item

“d”, subitem “c”, devem ser canceladas as
“Recomendações relacionadas a um objeto que não existe

mais (perda do objeto da recomendação).

Assim, em decorrência do exposto,
considera-se cancelada a recomendação, mas em razão
do caráter de alerta da recomendação, é importante que a

Gestão estabeleça rotinas para evitar que se cometa a
impropriedade/irregularidade

novamente

2 RA 02/2017; Constatação 1.1.1.9;
Recomendação 02

(ID 929661):
Dar prosseguimento ao processo de

apuração de punição da empresa

Concluída
(Atendida)

Através de e-mail encaminhado
pela Direção Geral do Campus
Paulista, em 10.11.2021, a gestão
se manifestou nos seguintes

Relatório de
Auditoria nº

02/2017;

E-mail, de 10.11.21

Em análise à manifestação encaminhada por e-mail, no dia
10/11/2021, verificou-se que a gestão comprovou o

atendimento à recomendação. através do encaminhamento
dos seguintes documentos:
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PILARTEX, emitindo o relatório
conclusivo quanto aos danos
causados ao patrimônio e ao

material de almoxarifado e quanto
às sanções aplicáveis conforme a

gravidade da lesão provocada.

termos:

“O processo
23737.006065.2017-14 de
apuração e punição da
PILARTEX foi finalizado,
sendo aplicada a penalidade
de multa, no valor de R$
19.612,17 (dezenove mil
seiscentos e doze reais e
dezessete centavos). Como a
empresa não efetuou o
pagamento, a dívida foi
inscrita na dívida ativa da
União. Além disso,
suspendemos o direito à
participação em licitações
pelo prazo de 6(seis meses)”

- DG Campus
Paulista; e

Anexos do
supracitado e-mail

(resposta à
Auditoria 2017 e

anexo à resposta à
auditoria).

1. Despacho da Reitora do IFPE, em 07/05/2018, no
qual deliberou pela manutenção das penalidades

de multa no valor de R$ 19.612,17 (dezenove mil,
seiscentos e doze reais e dezessete centavos) e

impedimento de licitar com a União pelo período
de 06 (seis) meses;

2. Notificação ao representante da Empresa
Construtora Pilartex EIRELI, pela Direção Geral

do Campus Paulista, através do Ofício nº
022/2018-DGCPLT, referente à aplicação de multa

no valor de R$ 19.612,17 (dezenove mil,
seiscentos e doze reais e dezessete centavos) e

impedimento de licitar com a União pelo período
de 06 (seis) meses;

3. Notificação ao representante da Empresa
Construtora Pilartex EIRELI, pela Direção Geral

do campus Paulista, através do Ofício nº
022/2018-DGCPLT, referente à aplicação de

penalidade no SICAF;

4. Relatório de Ocorrência SIASG/SICAF -
Fornecedor:Construtora Pilartex EIRELI

3 RA 02/2017; Constatação 1.1.1.9;
Recomendação 03

(ID 929663):
Realizar uma sindicância para
elucidar o possível conflito de

interesses, e, se for cabível,
promover a abertura do Processo
Administrativo Disciplinar dos

envolvidos, nos termos do art. 143
e ss. da Lei nº 8.112/1990.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

*Redireciona-
mento à

CORREG/IFPE,
no sistema e-Aud

Através de e-mail encaminhado
pela Direção Geral do Campus
Paulista, em 10.11.2021, a gestão
se manifestou nos seguintes
termos:

“Esta Diretoria não tem
conhecimento sobre
abertura de tal
procedimento. Diante o
silêncio da Lei nº

Relatório de
Auditoria nº

02/2017;

E-mail, de 10.11.21
- DG Campus

Paulista; e

Anexo do
supracitado e-mail

(resposta à

Em análise ao e-mail encaminhado pela Direção Geral do
Campus Paulista, em 10.11.2021, verificou-se que a gestão
informou que “não tem conhecimento sobre abertura de tal

procedimento”.

Com relação à elucidação de um possível conflito de
interesse, a Unidade Auditada  se manifestou da seguinte

forma: “Não consideramos ter havido conflito de interesse
de nenhuma espécie, por nenhum dos agentes públicos

envolvidos, no processo de contratação da empresa Pilartex
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8.112/1990, a competência
para instaurar os
procedimentos disciplinares,
no âmbito da Administração
Pública Federal, depende de
regulamentação da matéria
que deve ser feita de acordo
com a estrutura de cada
órgão. Conforme o Art. 143
da Lei 8.112/1990: “A
autoridade que tiver ciência
de irregularidade no serviço
público é obrigada a
promover a sua apuração
imediata, mediante
sindicância ou processo
administrativo disciplinar,
assegurada ao acusado
ampla defesa”. No âmbito
do IFPE, conforme Anexo
da Portaria IFPE/GR nº
1.385 de 26 de setembro de
2018, que estabelece os
fluxos de processos
disciplinares, quem deveria
receber a denúncia seria o
Sistema de Correição do
IFPE e o Reitor realizar o
Juízo de Admissibilidade.

Conforme relatado em
nosso documento em 23 de
julho de 2019(cópia anexa),
não houve conflito de
interesses, em nenhum dos
níveis hierárquicos do

Auditoria 2017) Quanto à promoção da abertura do Processo Administrativo
Disciplinar, a Unidade de Auditoria manifestou  que: “À luz

da razão, não visualizamos nenhum fundamento para
abertura de sindicância e muito menos de um PAD. Porém,
caberia à autoridade máxima, provocada por essa auditoria
interna, o acatamento ou não do posicionamento da DG do

Campus Paulista.

Diante do exposto, 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 monitoramento indicadas
anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, ainda de acordo com a
supracitada Orientação, deve-se “finalizar Monitoramento e

encaminhar a outras instâncias [...]”.

Desta feita, considera-se finalizado o monitoramento, mas
em razão do teor da recomendação, propõe-se o

encaminhamento
Assessoria de Assuntos Correicionais do IFPE.
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Campus ou do IFPE. Houve
um somatório de equívocos
tanto do IFPE como na
empresa Pilartex, o que
ocasionou diversos
problemas no transcorrer da
obra. À luz da razão, não
visualizamos nenhum
fundamento para abertura de
sindicância e muito menos
de um PAD. Porém, caberia
à autoridade máxima,
provocada por essa auditoria
interna, o acatamento ou
não do posicionamento da
DG do Campus Paulista..”

4 RA 06/2017; Constatação 1.1.1.2;
Recomendação 01

(ID 930209):
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)

Não houve manifestação Não se aplica Inicialmente, cabe ressaltar que não houve manifestação da
Unidade Auditada acerca da recomendação.

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, a equipe de auditoria decidiu pela
conclusão do monitoramento.  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.

5 RA 06/2017; Constatação 1.1.1.2;
Recomendação 02

(ID 930213):
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)

Não houve manifestação Não se aplica Inicialmente, cabe ressaltar que não houve manifestação da
Unidade Auditada acerca da recomendação.

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, a equipe de auditoria decidiu pela
conclusão do monitoramento.  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 03/2017; Constatação 1.1.1.2;
Recomendação 01

(ID 930854):
Adotar medidas que assegurem a

indispensável segregação de
funções na entidade, em prol do

fortalecimento dos controles
internos na área financeira.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

Através de e-mail encaminhado
pela Direção Geral do Campus,
em 10.11.2021, a gestão se
manifestou nos seguintes termos:

“Em anos anteriores a 2017,
a inscrição em restos a
pagar era realizada pela
Gestora Financeira da

Relatório de
Auditoria nº

03/2017;

E-mail, de 10.11.21
- DG Campus

Paulista; e

Anexo do
supracitado e-mail

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, embora a Unidade auditada tenha se manifestado
por meio de e-mail encaminhado em 10/11/2021,
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época, em função de não
haver um quantitativo
suficiente de servidor que
possibilitasse a segregação
de funções. Desde então,
após a constatação pela
auditoria e com a chegada
de mais servidores ao
Campus, a inscrição de
restos a pagar começou a ser
realizada por servidor
devidamente designado que
não executa no SIAFI.”

(resposta à
Auditoria 2017)

informando que “após a constatação pela auditoria e com a
chegada de mais servidores ao Campus, a inscrição de

restos a pagar começou a ser realizada por servidor
devidamente designado que não executa no SIAFI.”,

considera-se finalizado o monitoramento
da recomendação, ante o exposto no entendimento da

CGU, deixando de ser monitorada pela Auditoria Interna,
porém continua passível de implementação pela unidade

auditada, ou seja, o gestor assume o risco de não proceder
com a implementação.

7 RA 03/2017; Constatação 1.1.1.5;
Recomendação 01

(ID 930855):
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.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

.

Através de e-mail encaminhado
pela Direção Geral do Campus,
em 10.11.2021, a gestão se
manifestou nos seguintes termos:

“Os empenhos são inscritos
divididos em blocos, de
acordo com os incisos do
Art. 35 do Decreto nº
93.872/1986: “I - vigente o
prazo para cumprimento da
obrigação assumida pelo
credor, nele estabelecida; II
- vencido o prazo de que
trata o item anterior, mas
esteja em cursos a
liquidação da despesa, ou
seja de interesse da
Administração exigir o
cumprimento da obrigação
assumida pelo credor.”
Essas informações são

Relatório de
Auditoria nº

03/2017;

E-mail, de 10.11.21
- DG Campus

Paulista; e

Anexo do
supracitado e-mail

(resposta à
Auditoria 2017)

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, embora a Unidade Auditada tenha se manifestado
que “os empenhos estão sendo inscritos divididos em

blocos, de acordo com os incisos do Art. 35 do Decreto nº
93.872/1986 [...] e que  [...] “essas informações são

repassadas por meio de planilhas com cada situação e com
os dados necessários para que o responsável possa realizar a

inscrição corretamente.” , considera-se finalizado o
monitoramento da recomendação, ante o exposto no

entendimento da CGU, deixando de ser monitorada 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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repassadas por meio de
planilhas com cada situação
e com os dados necessários
para que o responsável
possa realizar a inscrição
corretamente.”

8 RA 03/2017; Constatação 1.1.1.5;
Recomendação 02

(ID 930856):

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.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

Através de e-mail encaminhado
pela Direção Geral do Campus,
em 10.11.2021, a gestão se
manifestou nos seguintes termos:

“Conforme informado, os
empenhos estão sendo
inscritos divididos em
blocos, de acordo com os
incisos do Art. 35 do
Decreto nº 93.872/1986: “I -
vigente o prazo para
cumprimento da obrigação
assumida pelo credor, nele
estabelecida; II - vencido o
prazo de que trata o item
anterior, mas esteja em
cursos a liquidação da
despesa, ou seja de interesse
da Administração exigir o
cumprimento da obrigação
assumida pelo credor.”

Relatório de
Auditoria nº

03/2017;

E-mail, de 10.11.21
- DG Campus

Paulista; e

Anexo do
supracitado e-mail

(resposta à
Auditoria 2017)

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, embora a Unidade Auditada tenha se manifestado
que “os empenhos estão sendo inscritos divididos em

blocos, de acordo com os incisos do Art. 35 do Decreto nº
93.872/1986, considera-se finalizado o monitoramento

da recomendação, ante o exposto no entendimento da
CGU, deixando de ser monitorada pela Auditoria Interna,
porém continua passível de implementação pela gestão.

9 RA 03/2017; Constatação 1.1.1.5;
Recomendação 03

(ID 930857):
Abster-se de efetuar pagamentos de

despesas, cujo fato gerador

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

Através de e-mail encaminhado
pela Direção Geral do Campus,
em 10.11.2021, a gestão se
manifestou nos seguintes termos:

Relatório de
Auditoria nº

03/2017;

E-mail, de 10.11.21

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
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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.

“Conforme informado
inicialmente, não há
possibilidade de saber em
que situação tal fato
ocorreu. Entretanto,
atualmente, as despesas do
ano corrente são liquidadas
e pagas com empenhos do
ano corrente, conforme
estabelecido em legislação.”

- DG Campus
Paulista; e

Anexo do
supracitado e-mail

(resposta à
Auditoria 2017)

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, embora a Unidade Auditada tenha se manifestado
que “atualmente, as despesas do ano corrente são liquidadas

e pagas com empenhos do ano corrente, conforme
estabelecido em legislação”, considera-se finalizado o

monitoramento
da recomendação, ante o exposto no entendimento da

CGU, deixando de ser monitorada pela Auditoria Interna,
porém continua passível de implementação pela gestão.

10 RA 03/2017; Constatação 1.1.1.5;
Recomendação 04

(ID 930858):
Se Utilizar rotina periódica e
sistematizada, ao longo do

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

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

Através de e-mail encaminhado
pela Direção Geral do Campus,
em 10.11.2021, a gestão se
manifestou nos seguintes termos:

“Ao longo do exercício, está
sendo analisado os saldos
dos empenhos e sempre que
necessário, ocorre a
anulação parcial ou total do
empenho para evitar
inscrições desnecessárias
em restos a pagar.”

Relatório de
Auditoria nº

03/2017;

E-mail, de 10.11.21
- DG Campus

Paulista; e

Anexo do
supracitado e-mail
(anexo à Auditoria

2017)

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, a equipe de auditoria decidiu pela conclusão do
monitoramento. Neste caso, cessa o acompanhamento pela

Auditoria Interna, mas é importante salientar que a
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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.

recomendação continua passível de atendimento pela
unidade auditada, ou seja, o gestor assume o risco de não

proceder com a sua implementação.

11 RA 03/2017; Constatação 1.1.1.5;
Recomendação 05

(ID 930865):
Avaliar se os empenhos inscritos

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.

Concluída
(Finalizado o

Monitoramento)

Através de e-mail encaminhado
pela Direção Geral do Campus,
em 10.11.2021, a gestão se
manifestou nos seguintes termos:

“Conforme informado
anteriormente, os empenhos
estão sendo inscritos
divididos em blocos, de
acordo com os incisos do
Art. 35 do Decreto nº
93.872/1986: “I - vigente o
prazo para cumprimento da
obrigação assumida pelo
credor, nele estabelecida; II
- vencido o prazo de que
trata o item anterior, mas

Relatório de
Auditoria nº

03/2017;

E-mail, de 10.11.21
- DG Campus

Paulista; e

Anexo do
supracitado e-mail
(anexo à Auditoria

2017)

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, embora a Unidade Auditada tenha se manifestado
que “os empenhos estão sendo inscritos divididos em

blocos, de acordo com os incisos do Art. 35 do Decreto nº
93.872/1986 [...] e que  [...] “Periodicamente, são
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esteja em cursos a
liquidação da despesa, ou
seja de interesse da
Administração exigir o
cumprimento da obrigação
assumida pelo credor.”
Periodicamente, são
analisados os saldos para
avaliar a necessidade de
anulação parcial ou total dos
empenhos.”

analisados os saldos para avaliar a necessidade de anulação
parcial ou total dos empenhos”, considera-se finalizado o

monitoramento da recomendação, ante o exposto no
entendimento da CGU, deixando de ser monitorada 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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