
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco
Reitoria/Reitoria/Auditoria Interna

 
 

NOTA TÉCNICA Nº 024/2022
 

TIPO DE AUDITORIA Monitoramento das recomendações da Auditoria Interna

EXERCÍCIO 2022

CAMPO DE ATUAÇÃO Controles da Gestão / Monitoramento das recomendações da Auditoria Interna

UNIDADE AUDITADA Campus Pesqueira

GESTOR RESPONSÁVEL Valdemir Mariano

 

1. INTRODUÇÃO
 
Conforme dispõe o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do 
Poder Executivo Federal, aprovado pela Instrução Normativa (IN) da Secretaria Federal de Controle (SFC) 
n.º 08, de 06 de dezembro de 2017, o monitoramento se caracteriza como etapa fundamental da auditoria, 
haja vista que um trabalho apenas pode ser considerado encerrado após o cumprimento das recomendações. 
Por meio do monitoramento, a Auditoria Interna verifica se as medidas implementadas pela Unidade 
Auditada estão de acordo com as recomendações emitidas e se tais medidas foram suficientes para solucionar 
a situação apontada como inadequada.
 
Ainda de acordo com o supracitado Manual, a responsabilidade pelo atendimento às recomendações 
compete aos gestores das Unidades Auditadas. À Auditoria Interna cabe o estabelecimento, a manutenção e 
a supervisão do processo de monitoramento da implementação das recomendações. Nesse contexto, a 
Unidade Auditada tem a responsabilidade de zelar pelo cumprimento das recomendações emitidas e 
também de aceitar formalmente o risco correspondente caso decida não as implementar.
Adicionalmente, para os casos de desatendimento persistente às recomendações prioritárias/relevantes, o 
referido Manual imputa à Auditoria Interna o dever de fazer o encaminhamento para providências às 
instâncias competentes, conforme o caso.
 
Dito isto, em atendimento ao item n.º 4 do Anexo II do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna 
(PAINT) do exercício 2022, combinado com o disposto na Ordem de Serviço n.º 03/2022 - 
AUDI/CONSUP/IFPE, apresentam-se os resultados desta nova rodada de acompanhamento das 
recomendações emitidas pela Auditoria Interna. O presente documento contempla, no âmbito do Campus
Pesqueira, o quantitativo de recomendações monitoradas atinentes ao exercício 2018, bem como as 
Matrizes de Achados (APÊNDICES A, B, C, D e E) com o detalhamento dos exames efetuados.
 
2. RECOMENDAÇÕES MONITORADAS

Por meio de consulta ao sistema e-Aud, em 08 de fevereiro de 2022, foram identificadas 20 (vinte) 
recomendações pendentes de atendimento relativas ao exercício 2018, em específico, nas áreas de 
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Compras (aquisições de bens e serviços), Conformidade dos Registros de Gestão, Controle Interno, 
Patrimônio, Pesquisa e Tecnologia da Informação. Desse montante, a Auditoria Interna verificou, em 
análise preliminar, a importância de retirar algumas demandas da “carga de responsabilidade” do Campus 
Pesqueira, haja vista a possibilidade de consolidação em outras recomendações similares, de modo a 
racionalizar as ações de controle. Também em caráter preliminar, outras recomendações tiveram o seu 
monitoramento encerrado automaticamente, com foco na otimização dos recursos da Auditoria Interna, nos 
termos da Orientação da Secretaria Federal de Controle n.º 2/2015/DC/SFC/CGU-PR, de 25 de maio de 
2015.

Ato contínuo, foi aberto o processo de n.º 23294.018395/2022-97, e, através deste, encaminhada a 
Solicitação de Auditoria n.º 003-13/2022 - AUDI/CONSUP/IFPE, na data de 08 de julho de 2022, a fim de 
obter as informações atualizadas quanto às providências empreendidas para o saneamento dos itens que 
permaneceram em aberto, inclusive, quanto às respectivas evidências comprobatórias. Em atendimento, a 
Unidade Auditada comunicou, por meio de Despacho (SEI 0250075), no mesmo processo, as ações 
adotadas.

Para promover o monitoramento dessas demandas, adotou-se como referência a Orientação supra 
referenciada da Secretaria Federal de Controle, além da própria formatação do sistema e-Aud, de modo 
particular, as definições de “Providência” e “Tipo de posicionamento”. Com base em tais instrumentos 
norteadores, foram obtidos os seguintes resultados (incluindo os casos analisados preliminarmente):

Tabela 1 - Síntese dos resultados do monitoramento

Providência Tipo de posicionamento Quantidade

Recomendação implementada Conclusão do monitoramento 5

Recomendação implementada 
parcialmente

Reiteração 3

Recomendação não 
implementada: ação inadequada 

ou insuficiente
Reiteração 2

Providência indeterminada - 
monitoramento encerrado 

automaticamente
Conclusão do monitoramento 2

Recomendação consolidada em
outra recomendação similar

Conclusão do monitoramento 8

Total 20

Fonte: elaboração própria (2022).

Acerca das recomendações implementadas parcialmente e não implementadas por ações 
inadequadas/insuficientes, conforme indicado nas Matrizes de Achados dispostas no APÊNDICES B e C, 
sugere-se que a Unidade Auditada avalie a conveniência e a oportunidade de requerer o apoio da 
Controladoria do IFPE, enquanto instância de segunda linha de defesa, a tomar como amparo a Resolução n.º 
50, de 10/07/2019, do Conselho Superior do IFPE, em seu Art. 5º, Inciso VI, reproduzido a seguir:

Art. 5º Compete à Controladoria:
[...]
VI - auxiliar os gestores nas ações necessárias ao atendimento das demandas e às recomendações da 
Controladoria-Geral da União (CGU), do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Auditoria 
Interna. 
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De modo complementar, sugere-se, também, buscar auxílio junto à Pró-Reitoria de Integração e 
Desenvolvimento Institucional (PRODIN), considerando que algumas demandas têm exigido uma atuação 
sistêmica da Instituição, e, para esses casos, a supracitada instância constitui um instrumento relevante, haja 
vista as seguintes competências, não taxativas, consoante o disposto no Art. 52 do Regimento Geral do IFPE:

Art. 52. Compete à Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional: 

I - promover a articulação entre a Reitoria e os Campi; 
II - promover a articulação entre os Campi; 
[...]
IV - viabilizar a padronização de ações e procedimentos acadêmicos, científicos e administrativos 
dos Campi; 
V - viabilizar a padronização de regulamentações e normatizações institucionais entre os Campi;
[...]
IX - propor alternativas organizacionais, visando o constante aperfeiçoamento da gestão do Instituto;
[...]
XI - promover a articulação e o compartilhamento de experiências entre os gestores do Instituto 
Federal de Pernambuco; 
XII - promover e disseminar as melhores práticas de gestão dos Campi;
[...]
XVI - coordenar os processos de sistematização de dados, informações e de procedimentos 
institucionais, disponibilizando-os na forma de conhecimento estratégico;

Ademais, quanto às recomendações que tiveram o seu acompanhamento encerrado automaticamente em prol 
da otimização do referido processo, consoante os registros da Matriz de Achados disposta no APÊNDICE 
D, convém destacar que tal conclusão não deve afastar a responsabilidade primária dos gestores da Unidade 
em relação a adoção das medidas necessárias ao atendimento da recomendação. Afinal, como dito no início 
deste expediente, à Auditoria Interna cabe o assessoramento, enquanto “a responsabilidade pelo 
atendimento às recomendações compete aos gestores das Unidades Auditadas”.

Por derradeiro, propõe-se ao Campus Pesqueira que seja apresentado à Auditoria Interna, no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias a partir do recebimento deste documento, os resultados das medidas 
atinentes às recomendações mantidas na condição de pendentes de solução. Em acréscimo, comunica-se 
que, independentemente dos esclarecimentos futuros, esta Nota Técnica* também será encaminhada ao 
Reitor do IFPE, na condição de Presidente do Conselho Superior, para conhecimento.

 
* Elaborada pelo auditor Rafael Pena Cerqueira Frias, SIAPE 1591771, e revisada pelo auditor 
Alexandre José Cunha da Silva, SIAPE 1804255.
 

Recife-PE, 29 de setembro de 2022.

 

Documento assinado eletronicamente por David Lima Vilela, Auditor, em 29/09/2022, às 17:18,
conforme art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0338147 e o
código CRC 98327E3D.
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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 A - Matriz de achados das recomendações implementadas
Providência: Recomendação implementada

Tipo de posicionamento: Conclusão do monitoramento

ID
(e-Aud) Texto do monitoramento Manifestação da unidade Análise da equipe de auditoria Valores

934774 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.

“Informamos o atendimento da solicitação
conforme TELA SIAFI (Id.0245592)”

As informações apresentadas comprovaram
que a unidade incluiu/atualizou, no SIAFI

(>CONAGENTE), 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.

Diante do exposto, considera-se a
recomendação implementada,

encerrando, assim, o seu monitoramento.

Efeitos negativos:
a falta e/ou desatualização do
cadastro no módulo do Rol
de Responsáveis do SIAFI
constitui uma afronta ao

subitem 3.3 da Macrofunção
SIAFI 020314, além de
dificultar o controle e a

transparência dos atos da
gestão.

Benefícios esperados:
observância normativa;

fortalecimento da estrutura
de controle interno;

incentivo à transparência.

4
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934783 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

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.

“Informamos o atendimento da solicitação
conforme TELA SIAFI (Id.0245608)”

As informações apresentadas comprovaram
que a unidade efetuou o registro da

Conformidade dos Registros de Gestão ao
longo de todo o mês de maio do ano de

2022.

Em tempo, com o objetivo de averiguar a
situação para os meses seguintes, isto é, de

junho a setembro de 2022, a própria
Auditoria Interna promoveu consultas ao
SIAFI (>CONCONFREG), tomando por

base a data-limite de 14/09/2022. Das
análises desenvolvidas, não foram

constatados casos de "dias sem o registro
da Conformidade dos Registros de

Gestão".

Diante do exposto, considera-se a
recomendação implementada,

encerrando, assim, o seu monitoramento.

Efeitos negativos:
a falta de registro da

Conformidade constitui uma
fragilidade, a considerar a

inobservância do subitem no
3.1.4 da Macrofunção SIAFI

020314, além de produzir
ressalvas que poderão

resultar na exposição do
IFPE, por negligência, e
constituir-se a própria

Unidade Gestora em objeto
de ressalva quando da

elaboração do processo de
contas anual, bem como no
relatório anual de auditoria
da Controladoria-Geral da

União - CGU.

Benefícios esperados:
observância normativa;
identificar e corrigir, em
tempo hábil, as situações

irregulares ou desconformes;
oferecer ao Ordenador de

Despesa e ao Gestor
Financeiro, maior segurança
em relação aos atos e fatos

da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial.

5
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934786 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.

“Informamos o atendimento da solicitação
conforme TELA SIAFI (Id.0245613)”

Para além dos esclarecimento apresentados
pela unidade, esta Auditoria Interna

verificou, mediante análise dos extratos do
SIAFI (>CONCONFREG), que, no período

de maio a 14 setembro de 2022, não
ocorreram registros “com restrições”.

Diante do exposto, considera-se a
recomendação implementada,

encerrando, assim, o seu monitoramento.

Obs.: quando da ocorrência de situações
que ensejem restrições, sugere-se observar o

disposto no Ofício Circular n.º
002/2022/CSC/DCOF/PROAD/IFPE (doc.
0115947), de 18/04/2022, através do qual a

Setorial Contábil do IFPE orienta aos
gestores - de modo não taxativo - sobre

como proceder a respeito, a fim de sanar os
apontamentos relacionados.

Efeitos negativos:
a falta de providências para

solucionar as causas da
Conformidade com restrição

enfraquece o controle
administrativo e potencializa

os riscos.

Benefícios esperados:
identificar e corrigir, em
tempo hábil, as situações

irregulares ou desconformes;
fortalecer o controle

administrativo e minimizar
os riscos.

935240 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.

“Informamos o atendimento da solicitação
conforme Instrução Normativa PROPESQ

nº 01, de 06 de abril de 2022, que
regulamenta o acompanhamento das
Frequências mensais de atividades de
pesquisa e o pagamento das bolsas de

Iniciação Científica, de Incentivo
Acadêmico e de Iniciação em

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
(disponível em https://portal.ifpe.edu.br/o-
ifpe/pesquisa-pos-graduacao-e-inovacao/do
cumentos-norteadores/documentos-nortead

ores-1 e SEI 0249611).

Segundo a Instrução Normativa, o Gestor
de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do

As informações apresentadas demonstraram
que a “Frequência Mensal de Atividades de
Pesquisa (FRAP)”, nos termos da Instrução
Normativa PROPESQ n.º 01/2022, constitui
o instrumento de controle adotado para que

os pagamentos das bolsas ocorram de
acordo com o desenvolvimento das ações

estabelecidas no Plano de Atividade,
correlacionando as atividades executadas

com o cronograma de planejamento.

Diante do exposto, considera-se a
recomendação implementada,

encerrando, assim, o seu monitoramento.

Efeitos negativos:
a falta de mecanismos de
controle para promover o

pagamento de bolsas
enfraquecem a gestão dos
respectivos programas, e,

consequentemente, expõe a
Administração ao risco de

prejuízo financeiro
decorrente da não realização

das atividades pelos
bolsistas.

Benefícios esperados:
pagamentos de bolsas de

acordo com a execução das

6
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Campus tem o dever de:

I - receber a Frequência Mensal de
Atividades de Pesquisa - FRAP (disponível
em https://www.ifpe.edu.br/o-ifpe/pesquisa
-pos-graduacao-e-inovacao/iniciacao-cientif

ica e SEI 0249631);

II - proceder à abertura de processo de
pagamento, no qual deverão constar as

FRAPs devidamente preenchidas e
assinadas e um ofício de solicitação de
pagamento de bolsa contendo listagem

nominal dos/as contemplados/as, os
respectivos dados bancários e os números
de inscrição no CPF (Exemplo: Processo

SEI 23299.015870/2022-25, anexado como
SEI 0249651);

III - somente realizar o pagamento de bolsa
a estudantes regularmente matriculados/as
em componente curricular de curso técnico
ou superior do IFPE (os comprovantes de

matrícula atualizados dos/as discentes
bolsistas ficam arquivados em pasta virtual

do Google Drive do Departamento de
Inovação, Pesquisa e Pós-graduação - DIPP,

distribuídos em subpastas nomeadas
pelos/as Orientadores/as, SEI 0249668).”

atividades estabelecidas nos
Planos de Atividades,

correlacionando-as com o
cronograma de
planejamento.

935242 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.

“Com relação aos Relatórios Parciais e
Finais, o envio é realizado pelos/as
Orientadores/as diretamente pela

Plataforma Workflow, sendo assim, apenas
a Propesq tem acesso aos documentos, o
DIPP não tem acesso. Após os prazos de

envio dos Relatórios, a Propesq

As informações apresentadas foram
suficientes para constatar que o

acompanhamento das atividades de pesquisa
ocorre de maneira adequada, de modo

particular, no tocante ao gerenciamento dos
documentos, como os relatórios e

comprovantes de participação em eventos.

Efeitos negativos:
fragilidades na metodologia

de acompanhamento das
atividades de pesquisa.

Benefícios esperados:
aperfeiçoamento do controle

7
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disponibiliza planilha para o DIPP com a
situação do envio de Relatórios do Campus
Pesqueira. Caso tenha algum Relatório não
enviado, o/a Orientador/a e o/a Bolsista são
contatados/as via e-mail institucional e são

cobrados/as a enviarem o Relatório
atrasado.

Com relação aos certificados (ou
declarações) de participação em eventos
científicos promovidos pela Propesq e

obrigatórios para os/as Bolsistas, temos
duas situações. Os certificados de

participação na JIC-IFPE (Jornada de
Iniciação Científica) são emitidos e

enviados diretamente para os/as discentes
pela Propesq, normalmente usa-se a

Plataforma Even3. Já os certificados de
participação e apresentação dos resultados

finais no CONIC-IFPE (Congresso de
Iniciação Científica) são emitidos e

enviados para o DIPP pela Propesq. Esses
certificados do CONIC são armazenados

pelo DIPP em pasta virtual no Google
Drive do DIPP (SEI 0249680).

Ao final do ciclo de IC&T (Iniciação
Científica e Inovação Tecnológica), o DIPP
emite as declarações de participação dos/as

discentes bolsistas e voluntários/as que
cumpriram com todos os requisitos do

edital vigente para certificação. Todas essas
declarações emitidas são armazenadas em

pasta virtual no Google Drive do DIPP (SEI
0249682).”

Diante do exposto, considera-se a
recomendação implementada,

encerrando, assim, o seu monitoramento.

Obs.: como sugestão, recomenda-se
registrar a sistemática adotada em

instrumento do tipo checklist, de modo que
esta não seja esquecida e/ou desconhecida

no caso de substituição do Titular da
Coordenadoria de Pesquisa, Pós-Graduação

e Inovação.

interno atinente ao
gerenciamento das atividades

de pesquisa.

8
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APÊNDICE B - Matriz de achados das recomendações implementadas parcialmente
Providência: Recomendação implementada parcialmente

Tipo de posicionamento: Reiteração

ID
(e-Aud) Texto do monitoramento Manifestação da unidade Análise da equipe de auditoria Valores

934773 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.

“Informamos o atendimento da solicitação
conforme a PORTARIA N° 86 de 29 de

Maio de 2019 (Id.0245574)”

As informações apresentadas indicaram que
o Campus providenciou a designação

formal de servidores, na condição de Titular
e Substituto, para a realização da atividade
de Conformidade dos Registros de Gestão:
Portaria n.º 86/2019-CPES, de 29/05/2019.

Quanto ao Princípio do Controle Interno
da Segregação de Funções, no entanto,

esta Auditoria Interna verificou
(>LISTAUSUG, no SIAFI) que a sua

observância se deu parcialmente, haja vista
a existência de perfis em desacordo com o
Ofício Circular n.º 002/2022/CSC/DCOF/

PROAD/IFPE, o qual orienta, sem grifos no
original:

Efeitos negativos:
não designar responsáveis

para a atividade de
Conformidade dos Registros

de Gestão constitui uma
fragilidade, a considerar a

inobservância do subitem 3.3
da Macrofunção SIAFI

020314;
a inobservância ao Princípio

de Controle Interno da
Segregação de Funções dá

margem a ocorrência de erros
e fraudes.

Benefícios esperados:

9
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“No que concerne ao Princípio da
Segregação de Funções, orienta-se que o

responsável pela Conformidade de
Registro de Gestão não exerça funções
concorrentes, que ensejam a emissão de
documentos, não cabendo os perfis de

“Pagamento” e “Executor”, como
também o servidor não poderá ser

responsável pela Conformidade Contábil.”

Diante do exposto, a
recomendação deve ser reiterada, na

expectativa de que a Unidade providencie
o seu pleno atendimento.

observância normativa e
fortalecimento da estrutura de

controle interno.

935241 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.

“Para implementação e recebimento das
bolsas, todos os/as discentes bolsistas

devem enviar documentação
complementar composta por termo de

compromisso, declaração de ausência de
vínculo empregatício e comprovante (ou

declaração) de matrícula. As bolsas só são
implementadas e pagas após o envio de

toda a documentação complementar.

Toda a documentação complementar,
incluindo os comprovantes de matrícula

atualizados dos/as discentes bolsistas, fica
arquivada em pasta virtual do Google
Drive do Departamento de Inovação,

Pesquisa e Pós-graduação - DIPP,
distribuída em subpastas nomeadas

pelos/as Orientadores/as, SEI 0249668).”

Em que pese a Unidade ter mencionado os
documentos hábeis necessários a

implementação e ao recebimento das bolsas,
de modo particular, “termo de

compromisso, declaração de ausência de
vínculo empregatício e comprovante (ou

declaração) de matrícula”, deixou de
apresentar evidências comprobatórias
acerca do desenvolvimento desta ação

“na prática”.

Em outras palavras, a simples relação de
documentos para averiguar o cumprimento

dos critérios dispostos nos Editais não
garante que esses mesmos critérios estão

sendo atendidos integralmente. Nesse
sentido, inclusive, não foi identificada a
menção de alguns dos itens do Edital
PROPESQ/IFPE n.º 03/2022, como:

“10. DIMENSIONAMENTO DAS
COTAS DE BOLSAS PELOS CAMPI

Efeitos negativos:
pagamento de bolsas em
desacordo com as regras
estabelecidas nos editais.

Benefícios esperados:
pagamentos de bolsas em
observância aos critérios
estabelecidos nos editais.

10
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[...]

10.4 [...] os beneficiários de bolsas com
recursos da Assistência Estudantil deverão
atender aos critérios previstos no Art. 5º

do Decreto n° 7.234/2010”.

[...]

15. DOS REQUISITOS DOS
ESTUDANTES E COMPROMISSOS

DOS ORIENTADORES

15.1. Quanto aos requisitos dos(as)
estudantes (bolsistas ou voluntário(a)s):

[...]

i) Não possuir débito, de qualquer
natureza (entrega de relatório,

apresentação de resultados, etc.) com a
PROPESQ ou qualquer agência nacional
ou estrangeira, ou instituições de fomento

à pesquisa.

j) Possuir currículo na Plataforma Lattes do
CNPq.”

Por essas razões, a recomendação será
reiterada, na expectativa de que a

Unidade demonstre/providencie o seu
pleno atendimento.

Obs. 1: o Art. 5º do Decreto n° 7.234/2010
disciplina que “Serão atendidos no âmbito

do PNAES prioritariamente estudantes

11
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oriundos da rede pública de educação básica
ou com renda familiar per capita de até um

salário mínimo e meio [...].”;

Obs. 2: como sugestão, recomenda-se
registrar a sistemática adotada para realizar
as análises dos critérios de elegibilidade (e

sua respectiva manutenção) de cada
estudante em instrumento do tipo checklist,

de modo que a rotina não seja esquecida
e/ou desconhecida no caso de substituição

do Titular da Coordenação/Divisão de
Pesquisa.

935246 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.

Referente ao ID 935246:
“Informamos que estamos

trabalhando para conclusão do inventário
2021 e regularização quanto a destinação

dos bens inservíveis por meio do
desfazimento, além, de estabelecer meios
para atendimento ao ao item 83 do manual

de procedimentos de patrimônio e
almoxarifado, encaminhando uma via do
inventário anual até 15 de janeiro do ano
subsequente. Em tempo, encaminhamos

informações referente ao referido
inventário por meio do Painel de

Acompanhamento – Inventário Patrimonial
IFPE 2021, link de acesso:

https://1961356.notion.site/1961356/Painel
-de-Acompanhamento-Invent-rio-Patrimon
ial-IFPE-2021-f3a9cd1434b2476b86ff4b4

3f4c4370a

Por meio do link é possível
acompanhar o levantamento físico dos

bens, Etiquetagem dos bens, Tratativas de
dados entre outros. Por fim, informamos

Em relação aos inventários de bens móveis
e imóveis do último exercício (2021), a
Unidade informou que ainda estão em

andamento, em que pese ter se exaurido o
prazo disposto no item 83 do Manual de

Procedimentos de Patrimônio e
Almoxarifado do IFPE.

Já com relação ao inventário de
almoxarifado do ano 2021, constatou-se

que o mesmo foi elaborado (Doc. 0245628),
apesar do atraso para a sua finalização
(22/03/2022), a tomar como referência o

disposto no item 83 do Manual de
Procedimentos de Patrimônio e

Almoxarifado do IFPE, que define a data de
15 de janeiro do ano subsequente como o
prazo limite para as Unidades Gestoras

encaminharem uma via do seu inventário
anual à PROAD.

Em vista do exposto, a recomendação
deve ser reiterada, a fim de que a

Unidade providencie/demonstre o seu

Efeitos negativos:
além de prejudicar o controle
do patrimônio, a inexistência
de inventário constitui uma
inobservância normativa, a

considerar os itens 75 e 83 do
Manual de Procedimentos de
Patrimônio e Almoxarifado

do IFPE.

Benefícios esperados:
observância normativa;
constatar a existência de

bens; verificar a necessidade
de manutenção e/ou

desfazimentos de bens;
auxiliar no adequado

planejamento da aquisição de
bens.
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que finalizamos o inventário anual de
almoxarifado, conforme o Relatório de

Inventário Anual – Exercício
2021(Id.0245628), emitido pela Comissão
de Inventário de Almoxarifado anexo ao

processo: 23299.014731.2021-72”.

Referente ao ID 935247:
“Informamos que após a conclusão

do Inventário Anual daremos
encaminhamento à Diretoria de Gestão de

Bens e Serviços / Pró-Reitoria de
Administração para as devidas

providências. Em tempo, informamos que
finalizamos o inventário anual de

almoxarifado, conforme o Relatório de
Inventário Anual – Exercício

2021(Id.0245628), emitido pela Comissão
de Inventário de Almoxarifado.”

Referente ao ID 938395:
“Informamos que estamos trabalhando
para conclusão do inventário de bens

imóveis 2021. Em tempo, informamos que
finalizamos o inventário anual de

almoxarifado, conforme o Relatório de
Inventário Anual – Exercício

2021(Id.0245628), emitido pela Comissão
de Inventário de Almoxarifado anexo ao

processo: 23299.014731.2021-72.”

pleno atendimento.

Obs.: para fins de racionalização das ações
de controle, este ID 935246 absorveu as
recomendações registradas sob os IDs

935247 e 938395.
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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 C - Matriz de achados das recomendações não implementadas por ação inadequada ou insuficiente
Providência: Recomendação não implementada: ação inadequada ou insuficiente

Tipo de posicionamento: Reiteração

ID
(e-Aud) Texto do monitoramento Manifestação da unidade Análise da equipe de auditoria Valores

938388 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.

“Informamos que estamos
providenciando a regularização do Registro

Imobiliário do IFPE Campus Pesqueira,
conforme Nota de Sistema (Id.0245658),

Ordem Bancária (Id.0245662), Boleto
(Id.0245667) e Anexo(Id.0245676) após

sua efetiva regularização promoveremos a
compatibilização dos registos contábeis no

sistema SPIUnet.”

As informações apresentadas pelo Campus
Pesqueira revelaram que os registros

imobiliários ainda permanecem pendentes
de solução, de modo particular, os cartoriais
(advindos dos bens recebidos em doação) e

os constantes nos sistemas SPIUNET e
SIAFI. Diante disso, mantém-se a

recomendação sob análise, com a sua
respectiva reiteração, até que a Unidade

demonstre o seu atendimento.

Obs.: a título de informação, esta Auditoria
Interna verificou, mediante consulta ao

SIAFI (>BALANCETE), em 19/09/2022,
o registro de R$ 5.611.853,92 na conta

“1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS", sendo

Efeitos negativos:
além de dificultar o controle
sobre os imóveis, utilizações
e usuários, a falta de cadastro

no SPIUnet produz efeitos
negativos no tocante à

qualidade da informação
contábil, o que pode ser

prejudicial para tomada de
decisão por parte de diversos

interessados;
a falta de atualização dos

registros dos bens imóveis no
SPIUNET constitui uma

afronta ao item 74 do Manual
de Procedimentos de
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R$ 5.032.353,92 relativo à conta
“1.2.3.2.1.06.00 BENS IMÓVEIS EM

ANDAMENTO”, e R$ 579.500,00
referente à conta “1.2.3.2.1.07.00

INSTALAÇÕES”. Já no que tange à conta
“1.2.3.2.1.01.00 - BENS DE USO
ESPECIAL REGISTRADOS NO

SPIUNET”, não foram identificados valores
contabilizados no SIAFI (em 19/09/2022),

até porque não consta nenhum registro no
SPIUNET no âmbito da unidade (em

21/09/2022).

Patrimônio e Almoxarifado
do IFPE.

Benefícios esperados:
fortalecimento dos controles

internos da área de
patrimônio;

qualidade da informação
contábil;

observância normativa.

938389 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.

“Informamos que estamos providenciando a
regularização da documentação junto a

autoridade competente, conforme Nota de
Sistema (Id.0245658), Ordem Bancária

(Id.0245662), Boleto (Id.0245667) e
Anexo(Id.0245676)”

Em virtude da manifestação apresentada,
mantém-se a recomendação sob análise,
com a sua respectiva reiteração, até que a

Unidade demonstre o seu atendimento.

Obs.: para o Tribunal de
Contas da União (TC 041.274/2012-1-
Relatório do Acórdão n.º 1995/2014 –
Plenário), “[...] a ausência do habite-se
configura descumprimento à legislação

municipal [...]”, além disso, “[...]
impossibilita confirmar se a unidade em

funcionamento foi construída conforme as
exigências técnico-legais necessárias para

resguardar o interesse público em relação à
qualidade dos serviços, à segurança, à

ocupação e ao uso do edifício”.

Efeitos negativos:
descumprimento à legislação;
impossibilidade de confirmar

se a unidade em
funcionamento foi construída

conforme as exigências
técnico-legais.

Benefícios esperados:
atendimento às exigências
técnico-legais necessárias
para resguardar o interesse

público em relação à
qualidade dos serviços, à

segurança, à ocupação e ao
uso do edifício.
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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 D - Matriz de achados das recomendações com o monitoramento encerrado automaticamente
Providência: Providência indeterminada - monitoramento encerrado automaticamente

Tipo de posicionamento: Conclusão do monitoramento

ID
(e-Aud) Texto do monitoramento Manifestação da unidade Análise da equipe de auditoria Valores

935317 Disponibilizar as informações
requeridas pela auditoria de forma

tempestiva e completa a fim de
evitar embaraço ao trabalho da

Auditoria do IFPE.

Não se aplica: não houve emissão de
Solicitação de Auditoria, haja vista a
análise preliminar pela finalização do

monitoramento.

Monitoramento finalizado em razão do
teor da recomendação - mero cumprimento
de norma/caráter de alerta - , nos termos do
item "d", subitens "a" e "b", da Orientação

SFC n.º 02/2015/DC/SFC/CGU-PR, de
25/05/2015, como forma de otimizar a

utilização dos recursos da Auditoria Interna.

Obs.: em que pese a conclusão do
monitoramento no âmbito desta Auditoria

Interna, mantém-se a responsabilidade
primária dos gestores da Unidade em

relação a adoção das medidas necessárias ao
atendimento da recomendação.

Efeitos negativos:
exposição elevada ao risco de
não consecução (e/ou alcance

de forma inadequada) dos
objetivos organizacionais.

Benefícios esperados:
fortalecimento da estrutura de
controle interno, em prol do

alcance dos objetivos
institucionais.
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935318 Abster-se de realizar dispensa de
Licitação acima do valor determinado

no inciso II do art. 24 da Lei
8.6666/93, aplicado em conjunto com

o art. 1º, inciso II, alínea a, do
Decreto 9.412/2018, quanto aos

limites.

Não se aplica: não houve emissão de
Solicitação de Auditoria, haja vista a
análise preliminar pela finalização do

monitoramento.

Monitoramento finalizado em razão do
teor da recomendação - mero cumprimento
de norma/caráter de alerta - , nos termos do
item "d", subitens "a" e "b", da Orientação

SFC n.º 02/2015/DC/SFC/CGU-PR, de
25/05/2015, como forma de otimizar a

utilização dos recursos da Auditoria Interna.

Obs.: em que pese a conclusão do
monitoramento no âmbito desta Auditoria

Interna, mantém-se a responsabilidade
primária dos gestores da Unidade em

relação a adoção das medidas necessárias ao
atendimento da recomendação.

Efeitos negativos:
impertinência do

fracionamento de despesas;
dispensa indevida de licitação

Benefícios esperados:
demonstração de lisura nos
processos de aquisição de

bens e serviços.
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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 E - Matriz de achados das recomendações consolidadas em outras recomendações similares
Providência: Recomendação consolidada em outra recomendação similar

Tipo de posicionamento: Conclusão do monitoramento

ID
(e-Aud) Texto do monitoramento Manifestação da unidade Análise da equipe de auditoria Valores

934778 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.).

Não se aplica: não houve emissão de
Solicitação de Auditoria, haja vista a

análise preliminar pela consolidação da
demanda.

Diante da natureza da recomendação, e
considerando que também foi destinada à
Pró-Reitoria de Administração (PROAD),
dada a sua competência sistêmica, a equipe

de auditoria optou por finalizar o
monitoramento no âmbito do Campus

Pesqueira, nos termos do item "d", subitem
"e", da Orientação SFC n.º

02/2015/DC/SFC/CGU-PR, de 25/05/2015,
visando racionalizar as ações de controle, de

modo que esta recomendação passa a ser
consolidada na referida Pró-Reitoria - ID

934814.

Observação: É importante esclarecer que as
ações de capacitação/treinamento devem

Efeitos negativos:
a ausência de ações de

capacitação/treinamento
enfraquece a estrutura de

controles internos da
atividade de Conformidade
de Registros de Gestão, haja
vista que, para a referida ser
efetiva, faz-se necessário que

os responsáveis (Titular e
Substituto) sejam treinados,
de modo a desempenharem
suas funções com eficácia e
eficiência, sob pena de tal
operação se converter num

rito inócuo; sem efeito
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alcançar todos os servidores designados,
Titular e Substituto, e contemplar, além das

“práticas” da atividade do Conformista
(Fluxos, operacionalização no SIAFI etc),
noções básicas de “execução orçamentária,

financeira e patrimonial”.

prático.

Benefícios esperados:
fortalecimento dos controles

internos da atividade de
Conf. dos Reg. de Gestão.

934781 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.

Não se aplica: não houve emissão de
Solicitação de Auditoria, haja vista a

análise preliminar pela consolidação da
demanda.

Diante da natureza da recomendação, e
considerando que também foi destinada à
Pró-Reitoria de Administração (PROAD),
dada a sua competência sistêmica, a equipe

de auditoria optou por finalizar o
monitoramento no âmbito do Campus

Pesqueira, nos termos do item "d", subitem
"e", da Orientação SFC n.º

02/2015/DC/SFC/CGU-PR, de 25/05/2015,
visando racionalizar as ações de controle, de

modo que esta recomendação passa a ser
consolidada na referida Pró-Reitoria - ID

934820.

Efeitos negativos:
a utilização informal e

despadronizada de
procedimentos e rotinas

enfraquecem a estrutura de
controles internos da

atividade de Conformidade
dos Registros de Gestão, ao

passo que expõe a gestão das
unidades ao risco de erros
operacionais, sejam eles

intencionais ou não.

Benefícios esperados:
fortalecimento dos controles

internos da atividade de
Conf. dos Reg. de Gestão.

935245 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.

Não se aplica: não houve emissão de
Solicitação de Auditoria, haja vista a

análise preliminar pela consolidação da
demanda.

A designação de funções gratificadas
compete ao Reitor(a). Ademais, a

definição/padronização das atividades e
tarefas pertinentes à avaliação de bens

móveis e equipamentos também constitui
um dever da Reitoria, neste caso, da

PROAD, consoante o disposto no Art. 49 do
Regimento Geral do IFPE, que diz:

“[...] PROAD é o órgão da Reitoria
responsável pelo planejamento, execução e
controle da gestão orçamentária, financeira

e patrimonial da Instituição.”

Efeitos negativos:
a indefinição das

competências de cada
unidade administrativa

constitui uma fragilidade da
estrutura de controles

internos, ao passo que expõe
a gestão da unidade ao risco

de inoperância pelo
desconhecimento de uma

determinada atividade, por
exemplo.
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Assim, considerando que a recomendação
também foi destinada à PROAD, a equipe

de auditoria optou por finalizar o
monitoramento no âmbito do Campus

Pesqueira, nos termos do item "d", subitem
"e", da Orientação SFC n.º

02/2015/DC/SFC/CGU-PR, de 25/05/2015,
visando racionalizar as ações de controle, de

modo que esta recomendação passa a ser
consolidada na referida Pró-Reitoria - ID

935249.

Benefícios esperados:
esclarecer as atribuições de

cada unidade administrativa.

935247 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.

“Informamos que após a conclusão
do Inventário Anual daremos

encaminhamento à Diretoria de Gestão de
Bens e Serviços / Pró-Reitoria de

Administração para as devidas
providências. Em tempo, informamos que

finalizamos o inventário anual de
almoxarifado, conforme o Relatório de

Inventário Anual – Exercício
2021(Id.0245628), emitido pela Comissão

de Inventário de Almoxarifado.”

Em que pese o pedido de esclarecimentos
efetuado por meio da Solicitação de
Auditoria de n.º 003-13/2022, em

08/07/2022, a equipe de auditoria optou por
finalizar o monitoramento no âmbito do
Campus Pesqueira, nos termos do item "d",

subitem "e", da Orientação SFC n.º
02/2015/DC/SFC/CGU-PR, de 25/05/2015,
visando racionalizar as ações de controle,
considerando que a demanda em questão

(935247) também foi alvo de análise no ID
935246.

Efeitos negativos:
além de prejudicar o controle
do patrimônio, a inexistência
de inventário constitui uma
inobservância normativa, a
considerar os itens 75 e 83

do Manual de Procedimentos
de Patrimônio e

Almoxarifado do IFPE.

Benefícios esperados:
observância normativa;
constatar a existência de

bens; verificar a necessidade
de manutenção e/ou

desfazimentos de bens;
auxiliar no adequado

planejamento da aquisição de
bens.
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935248 Realizar os registros de reavaliação,
redução ao valor recuperável,

depreciação, amortização e exaustão
dos seus bens patrimoniais.

Não se aplica: não houve emissão de
Solicitação de Auditoria, haja vista a

análise preliminar pela consolidação da
demanda.

Considerando que demanda similar está
sendo objeto de acompanhamento pela

CGU, por meio do ID 808027, a equipe de
auditoria optou por finalizar o

monitoramento no âmbito do Campus
Pesqueira, nos termos do item "d", subitem

"e", da Orientação SFC n.º
02/2015/DC/SFC/CGU-PR, de 25/05/2015,
visando racionalizar as ações de controle.

Observação: De acordo com registro no
e-Aud, em 07/07/2022, esta recomendação
foi reiterada pela CGU, alertando que “[...]
nova intempestividade, desacompanhada de
justificativas consistentes, poderá ensejar o
envio do assunto para tratamento em outras

instancias desta CGU.”

Efeitos negativos:
inobservância normativa, a

considerar os termos do
subitem nº 4.1 da

Macrofunção SIAFI 020330,
e os itens 89, 90 e 91 do

Manual de Procedimentos de
Patrimônio e Almoxarifado
do IFPE; valor apresentado
no SUAP não representa o

real valor do bem.

Benefícios esperados:
observância normativa;

representação fidedigna, no
SUAP, dos valores dos bens;
apropriação do desgaste ou
da perda da vida útil do seu

ativo imobilizado; cálculo da
depreciação realizado pelo

sistema de controle
patrimonial do órgão,
conforme disposto no

subitem nº 5.1 da
Macrofunção SIAFI 020330.

936471 Elaborar e/ou adequar o projeto
básico referente à infraestrutura de

refrigeração e fornecimento de
energia para os data centers nos

Campi e Reitoria.

Não se aplica: não houve emissão de
Solicitação de Auditoria, haja vista a

análise preliminar pela consolidação da
demanda.

Diante da natureza da recomendação, e
considerando que também foi destinada à
Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento

de Tecnologias (DADT), dada a sua
competência sistêmica, a equipe de auditoria

optou por finalizar o monitoramento no
âmbito do Campus Pesqueira, nos
termos do item "d", subitem "e", da

Orientação SFC n.º 02/2015/DC/SFC/
CGU-PR, de 25/05/2015, visando

racionalizar as ações de controle, de modo
que esta recomendação passa a ser

Efeitos negativos:
a ausência da adequada

refrigeração do data center
coloca em vulnerabilidade os

equipamentos de TI;
a inexistência de um sistema
de energia específico para o
data center revela fragilidade
estrutural, pois a utilização

de um nobreak e/ou um
gerador não confere,

necessariamente, a devida
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consolidada na referida Diretoria - ID
936459.

segurança ao data center e/ou
aos equipamentos de TI ali

instalados.

Benefícios esperados:
segurança à infraestrutura

dos data centers, assim como
de outros dispositivos e

equipamentos de TI
instalados no mesmo

ambiente.
938393 [...] 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).

Não se aplica: não houve emissão de
Solicitação de Auditoria, haja vista a

análise preliminar pela consolidação da
demanda.

Diante da natureza da recomendação, e
considerando que também foi destinada à
Pró-Reitoria de Administração (PROAD),
dada a sua competência sistêmica, a equipe

de auditoria optou por finalizar o
monitoramento no âmbito do Campus

Pesqueira, nos termos do item "d", subitem
"e", da Orientação SFC n.º 02/2015/DC/
SFC/CGU-PR, de 25/05/2015, visando

racionalizar as ações de controle, de modo
que esta recomendação passa a ser

consolidada na referida Pró-Reitoria - ID
937490.

Observação: o assunto foi objeto de
determinação do Tribunal de Contas da

União, por meio do Acórdão nº 46/2015 -
Plenário, conforme transcrição a seguir:
“[...] 9.1.3. adote as seguintes medidas

administrativas relacionadas à manutenção
predial: 9.1.3.1 implemente 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

Efeitos negativos:
desconhecimento - periódico

- da situação em que se
encontram os imóveis do

IFPE; redução na estimativa
da vida útil da edificação.

Benefícios esperados:
uma atuação preventiva traz
impactos positivos no que se
refere à economicidade dos

gastos públicos, além da
confiabilidade dos sistemas e
instalações que integram as

edificações, refletido em
segurança e bem-estar aos

servidores, alunos e demais
usuários.
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eficiência (art. 37, caput, da Constituição
Federal) e do planejamento (art. 6º, inciso I,

do Decreto-Lei 200/67)”.
938395 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.

“Informamos que estamos
trabalhando para conclusão do inventário

de bens imóveis 2021. Em tempo,
informamos que finalizamos o inventário

anual de almoxarifado, conforme o
Relatório de Inventário Anual – Exercício
2021(Id.0245628), emitido pela Comissão
de Inventário de Almoxarifado anexo ao

processo: 23299.014731.2021-72.”

Em que pese o pedido de esclarecimentos
efetuado por meio da Solicitação de
Auditoria de n.º 003-13/2022, em

08/07/2022, a equipe de auditoria optou por
finalizar o monitoramento no âmbito do
Campus Pesqueira, nos termos do item "d",

subitem "e", da Orientação SFC n.º
02/2015/DC/SFC/CGU-PR, de 25/05/2015,
visando racionalizar as ações de controle,
considerando que a demanda em questão

(938395) também foi alvo de análise no ID
935246.

Efeitos negativos:
desconhecimento da situação

em que se encontram os
imóveis do IFPE; redução na

estimativa da vida útil da
edificação.

Benefícios esperados:
verificação periódica da

situação em que se
encontram os imóveis;

atuação preventiva.
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