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José Carlos de Sá Júnior - Reitor e Presidente do Conselho Superior 
(CONSUP);
Adalberto de Souza Arruda - Diretor-Geral do Campus Barreiros; e
José Roberto Amaral Nascimento - Diretor-Geral do Campus Garanhuns.

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 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.

Diante do exposto e, em cumprimento ao item nº 4 do anexo II do Plano Anual de Atividades da Auditoria 
Interna (PAINT) do exercício 2022, apresentamos os resultados do monitoramento de recomendações 
emitidas pela Auditoria Interna até o exercício de 2017, das seguintes Unidades do IFPE: Gabinete da 
Reitoria e Campi Barreiros e Garanhuns. O presente documento contempla, sob o aspecto gerencial e 
integrado, o quantitativo das recomendações monitoradas no período de 17/01/2022 a 21/01/2022, bem 



como a Matriz de Achados (APÊNDICE A) 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 21 (vinte e uma) recomendações 
emitidas pela Unidade de Auditoria Interna do IFPE até o exercício de 2017, das quais 20 (vinte) 
recomendações tiveram o monitoramento finalizado e 01 (uma) foi classificada como atendida. Acerca 
dessas recomendações cujo o monitoramento foi 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 Auditada Concluída (Atendida) Concluída (Finalizado o 
Monitoramento)

Total

IFPE - Campus Barreiros 01 06 07

IFPE - Campus Garanhuns - 08 08

IFPE - Gabinete da 
Reitoria

- 06 06

TOTAL 01 20 21

Fonte: elaboração própria.

Diante do elevado número de recomendações apresentadas na condição de “finalizado o monitoramento”, 
conforme apresentado na Tabela 1, as quais são caracterizadas como pendentes, 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”.

No que tange às recomendações que foram finalizadas o monitoramento, é oportuno destacar que 02 (duas) 
recomendações cuja a Unidade Auditada é o Gabinete da Reitoria, são referentes à “reposição de bens e 
valores''.

Nota Técnica elaborada pelo auditor Alexandre José Cunha da Silva, SIAPE nº 1804255 e revisada pelo 
auditor Fábio da Silva Pessoa, SIAPE nº 2178314.

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

 



Documento assinado eletronicamente por David Lima Vilela, Auditor, em 24/01/2022, às 14:47,
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 informando o código
verificador 0013495 e o código CRC DBD84360.
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APÊNDICE A - Matriz de Achados da Nota Técnica nº 003/2022
 

MATRIZ DE ACHADOS - MONITORAMENTO
 

Quadro 1 - Matriz de Achados (Monitoramento) IFPE - Campus Barreiros

Unidade: IFPE - Campus Barreiros

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

Número do 
Relatório/ 

Constatação/
Recomendação/ 

ID

Situação da 
Recomendação 

(ESTADO)
Evidência Informação Extraída da Evidência 

(Análise da Auditoria)

RA 03/2017; 
Constatação 
1.1.1.2; 
Recomendação 
01; ID: 930469

 

Concluída 
(Finalizado o 

Monitoramento)

1. E-mail, de 
26.07.21, da 
Coordenação 
Geral de 
Administração e 
Finanças - 
Campus 
Barreiros.
 
1. E-mail, de 
26.07.21 - 
Contabilidade - 
Plano de 
Providências 
Permanente - 
Campus 
Barreiros.pdf
 
2. Anexo: Plano 
de Providências 
Permanente - 
Relatório de 
Auditoria 
03/2017.
 

1.3 
CONSTATAÇÃO 

(1.1.1.2) - 
032017.docx

 

A Coordenação Geral de Administração e Finanças encaminhou por meio 
de e-mail, em 26/07/2021, o Plano de Providências, informando que “...os 
setores envolvidos seguem os procedimentos estabelecidos nos 
normativos dos órgãos superiores, nomeando servidores indicado pelo 
Ordenador de Despesa em atendimento ao princípio de controle interno da 
segregação de função”. Todavia, tal informação foi apresentada sem a(s) 
respectiva(s) evidência(s), fato que impossibilitou o ateste da sua 
efetividade
 
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”. 
 
Ainda conforme 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...)”. 
 
Com relação às recomendações reiteradas repetidas vezes, o item “h” da 
Orientação Normativa nº 02/2015, da Controladoria-Geral da União 
(CGU) dispõe que [...] “com mais de três anos de emitidas, sem que tenha 
havido iniciativa do gestor para seu atendimento (rejeição tácita), sendo 
prioritárias/relevantes (que não se enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de monitoramento indicadas anteriormente) ou 
recomendações com reiterada rejeição expressa por parte do gestor”,
devem ter seu monitoramento finalizado.
 
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. 

RA 03/2017; 
Constatação 
1.1.1.2; 
Recomendação 
03; ID 930471

Concluída
(Atendida)

1. E-mail, de 
26.07.21, da 
Coordenação 
Geral de 
Administração e 
Finanças - 

Considerando que a Unidade Auditada apresentou a Portaria nº 395/2020-
DGCB, de 30/12/2018, que trata da designação de servidor responsável 
pela indicação das notas de empenho de restos a pagar do Campus 
Barreiros do exercício de 2019, verifica-se que a gestão comprovou o 
atendimento à recomendação.
 

mailto:audi@reitoria.ifpe.edu.br
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Campus 
Barreiros.
 
1. E-mail, de 
26.07.21 - 
Contabilidade - 
Plano de 
Providências 
Permanente - 
Campus 
Barreiros.pdf
 
2. Anexo: Plano 
de Providências 
Permanente - 
Relatório de 
Auditoria 
03/2017.
 
1.3 
CONSTATAÇÃO 
(1.1.1.2) - 
032017.docx
 

3. Anexo: 
Portaria Inscrição 

RPNP 2019 
 

1.8 Portaria 
Inscrição RPNP 
2019 - Iverton 

Galdino.pdf

 

Observação: É importante ressaltar que a supracitada Portaria descreve 
que a designação do servidor refere-se ao exercício de 2019, portanto, este 
mesmo procedimento deveria ser adotado para os exercícios de 2020 e 
2021.

 

RA 03/2017; 
Constatação 
1.1.1.5;
Recomendação 
01; ID: 930473

 

Concluída 
(Finalizado o 

Monitoramento)

1. E-mail, de 
26.07.21, da 
Coordenação 
Geral de 
Administração e 
Finanças - 
Campus 
Barreiros.
 
2. E-mail, de 
26.07.21 - CGAF 
- Plano de 
Providências 
Permanente - 
Campus 
Barreiros.pdf
 
2. Anexo: Plano 
de Providências 
Permanente - 
Relatório de 
Auditoria 
03/2017.
2.1 
CONSTATAÇÃO 
(1.1.1.5) - 
032017.docx

 

A Coordenação Geral de Administração e Finanças encaminhou por meio 
de e-mail, em 26/07/2021, o Plano de Providências informando que as 
providências descritas no supracitado Plano seriam implementadas até 
31/12/2021. Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica nenhuma 
manifestação/documentação comprobatória foi recepcionada por esta 
Auditoria Interna.
 
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”. 
 
Ainda conforme 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...)”. 
 
Com relação às recomendações reiteradas repetidas vezes, o item “h” da 
Orientação Normativa nº 02/2015, da Controladoria-Geral da União 
(CGU) dispõe que [...] “com mais de três anos de emitidas, sem que tenha 
havido iniciativa do gestor para seu atendimento (rejeição tácita), sendo 
prioritárias/relevantes (que não se enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de monitoramento indicadas anteriormente) ou 
recomendações com reiterada rejeição expressa por parte do gestor”,
devem ter seu monitoramento finalizado.
 
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 

https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1Hzv8zLUKj1tdiAM0UV2F8ftFjY7IuKIL/view?usp%3Dsharing&source=gmail-html&ust=1645203490058000&usg=AOvVaw1_oVh-BUoOSwUC2Ox3XiwI
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/1fg9DaZk5E5Jr8mrGcnKgVbvfC6uxEtUV/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D117283464202005378491%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&source=gmail-html&ust=1645203490058000&usg=AOvVaw3Rh6S_3JQaVxG3cU2E57iF
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de implementação pela unidade auditada, ou seja, o gestor assume o risco 
de não proceder com a implementação. 

RA 03/2017; 
Constatação 
1.1.1.5; 
Recomendação 
02; ID: 930474

 

Concluída 
(Finalizado o 

Monitoramento)

1. E-mail, de 
26.07.21, da 
Coordenação 
Geral de 
Administração e 
Finanças - 
Campus 
Barreiros.
 
2. E-mail, de 
26.07.21 - CGAF 
- Plano de 
Providências 
Permanente - 
Campus 
Barreiros.pdf
 
2. Anexo: Plano 
de Providências 
Permanente - 
Relatório de 
Auditoria 
03/2017.
 

2.1 
CONSTATAÇÃO 

(1.1.1.5) - 
032017.docx

A Coordenação Geral de Administração e Finanças encaminhou por meio 
de e-mail, em 26/07/2021, o Plano de Providências. Todavia, até o 
fechamento desta Nota Técnica nenhuma manifestação para esta 
recomendação foi recepcionada por esta Auditoria Interna.
 
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”. 
 
Ainda conforme 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...)”. 
 
Com relação às recomendações reiteradas repetidas vezes, o item “h” da 
Orientação Normativa nº 02/2015, da Controladoria-Geral da União 
(CGU) dispõe que [...] “com mais de três anos de emitidas, sem que tenha 
havido iniciativa do gestor para seu atendimento (rejeição tácita), sendo 
prioritárias/relevantes (que não se enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de monitoramento indicadas anteriormente) ou 
recomendações com reiterada rejeição expressa por parte do gestor”,
devem ter seu monitoramento finalizado.
 
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.

RA 03/2017; 
Constatação 
1.1.1.5; 
Recomendação 
03; ID: 930476

 

Concluída 
(Finalizado o 

Monitoramento)

1. E-mail, de 
26.07.21, da 
Coordenação 
Geral de 
Administração e 
Finanças - 
Campus 
Barreiros.
 

2. E-mail, de 
26.07.21 - CGAF 

- Plano de 
Providências 
Permanente - 

Campus 
Barreiros.pdf

 
2. Anexo: Plano 
de Providências 
Permanente - 
Relatório de 
Auditoria 
03/2017.
 
2.1 
CONSTATAÇÃO 
(1.1.1.5) - 
032017.docx

 

A Coordenação Geral de Administração e Finanças encaminhou por meio 
de e-mail, em 26/07/2021, o Plano de Providências, informando que 
“...adotaremos medidas para minimizar esse tipo de situação.” Entretanto, 
em que pese ter informado no supracitado Plano que o prazo de 
atendimento seria 31/12/2021, até o fechamento desta Nota Técnica 
nenhuma manifestação/documentação comprobatória foi recepcionada por 
esta Auditoria Interna.
 
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”. 
 
Ainda conforme 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...)”. 
 
Com relação às recomendações reiteradas repetidas vezes, o item “h” da 
Orientação Normativa nº 02/2015, da Controladoria-Geral da União 
(CGU) dispõe que [...] “com mais de três anos de emitidas, sem que tenha 
havido iniciativa do gestor para seu atendimento (rejeição tácita), sendo 
prioritárias/relevantes (que não se enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de monitoramento indicadas anteriormente) ou 
recomendações com reiterada rejeição expressa por parte do gestor”,
devem ter seu monitoramento finalizado.
 
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. 
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https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/1L0vLNkSVaalGvsaybPhNiWVcX3twZJHN/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D117283464202005378491%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&source=gmail-html&ust=1645203490059000&usg=AOvVaw2m58TBBLQMv2CyK37tozxa
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RA 03/2017; 
Constatação 
1.1.1.5; 
Recomendação 
04; ID: 930477

 

Concluída 
(Finalizado o 

Monitoramento)

1. E-mail, de 
26.07.21, da 
Coordenação 
Geral de 
Administração e 
Finanças - 
Campus 
Barreiros.
 
2. E-mail, de 
26.07.21 - CGAF 
- Plano de 
Providências 
Permanente - 
Campus 
Barreiros.pdf
 
2. Anexo: Plano 
de Providências 
Permanente - 
Relatório de 
Auditoria 
03/2017.
 
2.1 
CONSTATAÇÃO 
(1.1.1.5) - 
032017.docx

 

A Coordenação Geral de Administração e Finanças encaminhou por meio 
de e-mail, em 26/07/2021, o Plano de Providências informando que “... Já 
estamos adotando critérios de triagem das notas de empenhos inscritas em 
restos a pagar, onde realizamos a anulação dos valores inscritos 
pertencente ao exercício de 2019…”. Entretanto, em que pese ter 
informado no supracitado Plano que o prazo de atendimento seria 
31/12/2021, até o fechamento desta Nota Técnica nenhuma 
manifestação/documentação comprobatória foi recepcionada por esta 
Auditoria Interna.
 
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”. 
 
Ainda conforme 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...)”. 
 
Com relação às recomendações reiteradas repetidas vezes, o item “h” da 
Orientação Normativa nº 02/2015, da Controladoria-Geral da União 
(CGU) dispõe que [...] “com mais de três anos de emitidas, sem que tenha 
havido iniciativa do gestor para seu atendimento (rejeição tácita), sendo 
prioritárias/relevantes (que não se enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de monitoramento indicadas anteriormente) ou 
recomendações com reiterada rejeição expressa por parte do gestor”,
devem ter seu monitoramento finalizado.
 
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. 

RA 03/2017; 
Constatação 
1.1.1.5; 
Recomendação 
05; ID: 930479

 

Concluída 
(Finalizado o 

Monitoramento)

1. E-mail, de 
26.07.21, da 
Coordenação 
Geral de 
Administração e 
Finanças - 
Campus 
Barreiros.
 
2. E-mail, de 
26.07.21 - CGAF 
- Plano de 
Providências 
Permanente - 
Campus 
Barreiros.pdf
 
2. Anexo: Plano 
de Providências 
Permanente - 
Relatório de 
Auditoria 
03/2017.
 
2.1 
CONSTATAÇÃO 
(1.1.1.5) - 
032017.docx

A Coordenação Geral de Administração e Finanças encaminhou por meio 
de e-mail, em 26/07/2021, o Plano de Providências informando que as 
providências descritas no supracitado Plano seriam implementadas até 
31/12/2021. Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica nenhuma 
manifestação/documentação comprobatória foi recepcionada por esta 
Auditoria Interna.
 
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”. 
 
Ainda conforme 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...)”. 
 
Com relação às recomendações reiteradas repetidas vezes, o item “h” da 
Orientação Normativa nº 02/2015, da Controladoria-Geral da União 
(CGU) dispõe que [...] “com mais de três anos de emitidas, sem que tenha 
havido iniciativa do gestor para seu atendimento (rejeição tácita), sendo 
prioritárias/relevantes (que não se enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de monitoramento indicadas anteriormente) ou 
recomendações com reiterada rejeição expressa por parte do gestor”,
devem ter seu monitoramento finalizado.
 
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 

https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1PN8U_ikhV3pFyvjoCswTAZo6kZB6BXJM/view?usp%3Dsharing&source=gmail-html&ust=1645203490059000&usg=AOvVaw0pm3EQKWIWzxcHYrpvgezC
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/1L0vLNkSVaalGvsaybPhNiWVcX3twZJHN/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D117283464202005378491%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&source=gmail-html&ust=1645203490059000&usg=AOvVaw2m58TBBLQMv2CyK37tozxa
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1PN8U_ikhV3pFyvjoCswTAZo6kZB6BXJM/view?usp%3Dsharing&source=gmail-html&ust=1645203490059000&usg=AOvVaw0pm3EQKWIWzxcHYrpvgezC
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/1L0vLNkSVaalGvsaybPhNiWVcX3twZJHN/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D117283464202005378491%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&source=gmail-html&ust=1645203490059000&usg=AOvVaw2m58TBBLQMv2CyK37tozxa
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de implementação pela unidade auditada, ou seja, o gestor assume o risco 
de não proceder com a implementação. 

    

 

Quadro 2 - Matriz de Achados (Monitoramento) IFPE - Campus Garanhuns

MATRIZ DE ACHADOS - MONITORAMENTO

Unidade: IFPE - Campus Garanhuns

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

Número do 
Relatório/ 

Constatação/
Recomendação/ 

ID

Situação da 
Recomendação 

(ESTADO)
Evidência Informação Extraída da Evidência 

(Análise da Auditoria)

RA 03/2017; 
Constatação 
1.1.1.4; 
Recomendação 
01; ID: 930685
 
RA 03/2017; 
Constatação 
1.1.1.4; 
Recomendação 
02; ID: 930686
 
RA 03/2017; 
Constatação 
1.1.1.5; 
Recomendação 
01; ID: 930687
 
RA 03/2017; 
Constatação 
1.1.1.5; 
Recomendação 
02; ID: 930688
 
RA 03/2017; 
Constatação 
1.1.1.5; 
Recomendação 
03; ID: 930689
 
RA 03/2017; 
Constatação 
1.1.1.5; 
Recomendação 
04; ID: 930691
 
RA 03/2017; 
Constatação 
1.1.1.5; 
Recomendação 
05; ID: 930692
 
RA 03/2017; 
Constatação 
1.1.1.5; 

Concluída 
(Finalizado o 

Monitoramento)

 

Não se 
aplica

Conforme última manifestação registrada no e-Aud, em 22/10/2021, estas 
recomendações foram "reiteradas", tendo como prazo de atendimento 
31/12/2021. Todavia, até o fechamento desta Nota Técnica nenhuma 
manifestação foi recepcionada por esta Auditoria Interna.
 
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”. 
 
Ainda conforme 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...)”. 
 
Com relação às recomendações reiteradas repetidas vezes, o item “h” da 
Orientação Normativa nº 02/2015, da Controladoria-Geral da União (CGU) 
dispõe que [...] “com mais de três anos de emitidas, sem que tenha havido 
iniciativa do gestor para seu atendimento (rejeição tácita), sendo 
prioritárias/relevantes (que não se enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de monitoramento indicadas anteriormente) ou 
recomendações com reiterada rejeição expressa por parte do gestor”, devem ter 
seu monitoramento finalizado.
 
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. 
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Recomendação 
07; ID: 930693

 

Quadro 3 - Matriz de Achados (Monitoramento) IFPE - Gabinete da Reitoria

MATRIZ DE ACHADOS - MONITORAMENTO

Unidade: IFPE - Gabinete da Reitoria

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

Número do 
Relatório/ 

Constatação/
Recomendação/ 

ID

Situação da 
Recomendação 

(ESTADO)
Evidência Informação Extraída da Evidência 

(Análise da Auditoria)

RA 06/2017; 
Constatação 
1.1.1.1; 
Recomendação 
01; ID: 930105 
 
RA 04/2017; 
Constatação 
1.1.1.1; 
Recomendação 
01; ID: 930776 
 
RA 04/2017; 
Constatação 
1.1.1.2; 
Recomendação 
01; ID: 930780 
 
RA 04/2017; 
Constatação 
1.1.1.2; 
Recomendação 
02; ID: 930782
 
RA 04/2017; 
Constatação 
1.1.1.2; 
Recomendação 
03; ID: 930784
 
RA 04/2017; 
Constatação 
1.1.1.2; 
Recomendação 
04; ID: 930787 

 

Concluída 
(Finalizado o 

Monitoramento)

 

Não se 
aplica

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”. 
 
Ainda conforme 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...)”. 
 
Com relação às recomendações reiteradas repetidas vezes, o item “h” da 
Orientação Normativa nº 02/2015, da Controladoria-Geral da União (CGU) 
dispõe que [...] “com mais de três anos de emitidas, sem que tenha havido 
iniciativa do gestor para seu atendimento (rejeição tácita), sendo 
prioritárias/relevantes (que não se enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de monitoramento indicadas anteriormente) ou 
recomendações com reiterada rejeição expressa por parte do gestor”, devem ter 
seu monitoramento finalizado.
 
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. 
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