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1. INTRODUÇÃO

Conforme 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) nº 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
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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 nº 8 do Plano Anual de Atividades da Auditoria
Interna (PAINT) do exercício 2021, apresentamos os resultados desta nova rodada de
monitoramento das recomendações emitidas pela Auditoria Interna. O presente documento
contempla, sob o aspecto gerencial e integrado, o quantitativo das recomendações
monitoradas no período de 02/06/2021 a 30/07/2021, bem como a Matriz de Achados
(APÊNDICES A e B) com o detalhamento dos exames efetuados.

2. RECOMENDAÇÕES MONITORADAS

Para promover o monitoramento das recomendações, adotou-se como parâmetro a
Orientação SFC nº 2/2015/DC/SFC/CGU-PR, de 25 de maio de 2015, além do documento
“E-Aud: Orientações de uso - Processo de monitoramento de recomendações - Versão 1.0,
Agosto de 2019” e a própria formatação do sistema e-Aud. Os referidos documentos dispõem
de diretrizes que visam orientar o processo de monitoramento e da qualidade das
recomendações, como forma de assegurar maior efetividade às ações de controle e contribuir
para a melhoria da gestão pública.

Assim, com base em tais instrumentos norteadores, foram monitoradas 94 (noventa e
quatro) recomendações. Acerca das demandas que tiveram o monitoramento finalizado, não
obstante deixarem de ser acompanhadas pela Auditoria Interna do IFPE, continuam passíveis
de implementação pelas Unidades Auditadas, inclusive, com a ciência dos riscos assumidos
caso não as implementem, haja vista a competência que lhes cabe.

Tabela 1 - Quantitativo de recomendações monitoradas por Unidade

Unidade do IFPE Concluída
(Atendida)

Cancelada Em análise
pela unidade

auditada
(Reiterada)

Concluída
(Finalizado o

monitoramento)

Total

IFPE - Campus Barreiros 4 1 16 40 61

IFPE - Campus Garanhuns 2 1 26 4 33

TOTAL 6 2 42 44 94

Fonte: elaboração própria.

Diante do elevado número de recomendações apresentadas como “reiteradas” (n=42) ou na
condição de “finalizado o monitoramento” (n=44), ambas caracterizadas como pendentes,
conforme apresentado na Tabela 1, convém que as Unidades Auditadas requisitem o apoio da
Controladoria do IFPE, enquanto instância de segunda linha de defesa. Afinal, de acordo com
a Resolução nº 50, de 10/07/2019, do Conselho Superior do IFPE, em seu Art. 5º, Inciso VI,
compete à Controladoria “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”.

Por fim, e no intuito de contribuir com as determinações do Acórdão 484/2021-TCU-
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Plenário, a Auditoria Interna alerta a Gestão do IFPE para adoção de providências no sentido
de viabilizar a utilização de processos em meio eletrônico (item 9.1.1) e o módulo de Pesquisa
Pública (item 9.1.2), de modo a induzir a utilização dessas ferramentas para a boa gestão
pública, conforme a seguir:

[...]
9.1.1. implementem meio eletrônico para a realização de processo
administrativo, de modo que os novos autos sejam autuados em
formato digital, nos termos do Decreto 8.539/2015 e da Portaria-MEC
1.042/2015;

9.1.2. independentemente da plataforma utilizada, adotem as
providências para que seja possível a consulta pública do inteiro teor
dos documentos e processos eletrônicos administrativos, mediante
versão ou módulo que no Sistema Eletrônico de Informações (SEI)
corresponde à Pesquisa Pública (transparência ativa do “módulo
CADE”), independentemente de cadastro, autorização ou utilização de
login e senha pelo usuário, observada a classificação de informações
sob restrição de acesso nos termos da Lei 12.527/2011 e do Decreto
7.724/2012;
[...]

Nota Técnica elaborada pelos auditores Maria Dayana Lopes de Oliveira, siape nº 2089831 e
Rafael Cerqueira Frias, siape nº 1591771 e revisada pelo auditor Alexandre José Cunha da
Silva, siape nº1804255.

Encaminhe-se ao Reitor do IFPE, na condição de Presidente do Conselho Superior, e aos
Diretores-Gerais das unidades auditadas.

Recife-PE, 20 de agosto de 2021.

David Lima Vilela
Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFPE

SIAPE 1867177
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