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Senhor José Carlos de Sá Júnior,

1. Introdução

A Nota de Auditoria é o documento emitido pela Unidade de Auditoria Interna
Governamental - UAIG, no decorrer dos trabalhos de auditoria, que tem como um dos seus
objetivos a identificação de providência a ser adotada imediatamente pela Unidade Auditada.
Nesse contexto, serão dispostos, a seguir, os registros elaborados pela equipe de auditoria que
justificam a necessidade da emissão deste instrumento de comunicação, como também, a
apresentação da recomendação e o seu respectivo prazo de atendimento.

2. Constatação

Ausência de ressarcimento ao erário de valores de pensão pagos indevidamente.

2.1 Fato

Com base nos dados extraídos do sistema e-Pessoal do Tribunal de Contas da União (TCU),
originou-se a demanda do Controle Externo para esclarecer a situação da pensionista CPF
***.745.354-** que consta no tipo de indício “pensionista falecida com remuneração”,
conforme extrato individualizado de indício abaixo:



Quadro 1 - Extrato Individualizado de Indício
Tipo de indício CPF Descrição

Pensionista falecida
com remuneração ***.745.354-**

Pensionista faleceu em 28/09/2019 e consta na folha de pagamento
fiscalizada (01/10/2019). Origem do registro de óbito: REGISTRO
CIVIL DE BARREIROS, RUA JOÃO BATISTA DE
VASCONCELOS 49, CENTRO CEP: 55560000 BARREIROS (PE)

Fonte: sistema e-Pessoal do TCU (2021).

Diante do exposto, a Auditoria Interna encaminhou à Diretoria de Gestão de Pessoas do IFPE
a Solicitação de Auditoria nº 004-01/2021, em 31 de março de 2021, com o fito de requerer a
disponibilização das medidas adotadas - acompanhadas das respectivas evidências
comprobatórias - em relação ao indício de irregularidade de pagamento à supracitada
pensionista.

Através do Ofício nº 30/2021/DGOP/DGPE/IFPE, de 15 de abril de 2021, o Departamento de
Operações de Pessoal (DGOP) informou que foi aberto no Campus de origem da
ex-pensionista “processo administrativo, cadastrado no nº 23300.000316.2020-74, que trata
da devolução de Pensão paga indevidamente”. Ademais, a DGOP esclareceu que, embora a
pensionista tenha falecido em 28/09/2019, não houve o envio da Certidão de Óbito, tendo a
Administração ciência dessa situação “por intermédio do Batimento SIAPE x Cartório,
situação em que houve imediata exclusão da folha de pagamento de Novembro de 2019.”

Ainda de acordo com o supracitado Ofício, o processo nº 23300.000316.2020-74, “em status
físico e não digitalizado”, foi encaminhado para a “Diretoria de Gestão de Pessoas em Janeiro
de 2020, sem mais atualizações do processo até a presente data”. Diante do exposto, a DGOP
se pronunciou da seguinte forma:

[...]
5. Nestes termos, a inevitabilidade do contexto de trabalho a que estamos
submetidos não permitiu que fosse feita a imediata digitalização processual para
averiguar os status do cumprimento da demanda, à qual é desconhecida, até o
presente momento.
[...]

Por fim, a DGOP informou que a Diretoria de Gestão de Pessoas atualizará à Auditoria
Interna sobre a “situação de uma possível reposição ao erário, à qual já é conhecida pela
Administração” (grifo nosso).

Em resumo, a Unidade Auditada prestou, dentre outras, as seguintes informações: realização
da exclusão da folha de pagamento a partir de novembro de 2019 da pensionista CPF
***.745.354-**; abertura, pelo Campus Barreiros, do processo administrativo nº
23300.000316.2020-74, que trata da devolução de pensão paga indevidamente; recebimento
do supracitado processo pela DGPE em janeiro/2020, que analisará uma possível reposição
ao erário referente ao pagamento da mencionada pensão.

Em decorrência do exposto, foram identificadas medidas visando a exclusão do pagamento
de pensão ao CPF ***.745.354-**. Todavia, em que pese a abertura de processo para tratar
da devolução ao erário de valores pagos de pensão indevidamente à pensionista CPF
***.745.354-**, não foi constatada a respectiva reposição desses valores.

2.2 Causa



Fragilidades nos procedimentos de ressarcimento ao erário referente ao pagamento de pensão.

2.3 Recomendações

Recomendação 01: Promover a reposição ao erário dos valores de pensão pagos
indevidamente à pensionista CPF ***.745.354-**

2.4 Prazo para atendimento

31/05/2021.

A equipe de auditoria estará disponível, através de e-mail ou telefone, para prestar
quaisquer esclarecimentos em relação aos registros apresentados.

Recife, 30 de abril de 2021.

Alexandre José Cunha da Silva
Auditor

SIAPE 1804255

Nota de Auditoria revisada. À consideração do Titular da Unidade de Auditoria Interna.

Recife, 03 de maio de 2021

Fábio da Silva Pessoa
Auditor

SIAPE 2178314

Nota de Auditoria aprovada. Encaminhe-se ao Magnífico Reitor do IFPE, na condição de
Presidente do Conselho Superior.

Recife, 04 de maio de 2021

David Lima Vilela
Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFPE

SIAPE 1867177
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