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1. INTRODUÇÃO
 
           Conforme Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do
Poder Executivo Federal, aprovado pela IN 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. A propósito, 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 cumprimento ao item nº 4 do anexo II do Plano Anual de Atividades da Auditoria

Interna (PAINT) do exercício 2022, e em razão do exposto  na Ordem de Serviço nº 007/2022 -
AUDI/CONSUP/IFPE, apresentamos os resultados do monitoramento das recomendações dispostas nas
Notas de Auditoria nº 007/2021 e nº 008/2021 - AUDI/CONSUP/IFPE , que constatou dedicação
exclusiva desrespeitada.

 
2. RECOMENDAÇÕES MONITORADAS

 
Com o propósito de verificar se as medidas implementadas pela gestão foram suficientes para

solucionar as situações apontadas nas Notas de Auditoria nº 007/2021 e nº 008/2021 -
AUDI/CONSUP/IFPE, foram monitoradas 2 (duas) recomendações no período de 28/03/2022 a
31/03/2022.

Para promover o monitoramento dessas demandas, adotou-se como referência a Orientação SFC nº



2/2015/DC/SFC/CGU-PR, de 25 de maio de 2015, e a 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:

 
Tabela 1 - Síntese das recomendações monitoradas

Providência Tipo de posicionamento Quantidade

Recomendação implementada Conclusão do monitoramento 2

Fonte: Elaboração própria (2022).
 
É importante esclarecer que as recomendações monitoradas são referentes à constatação de um

servidor e de uma servidora, ambos lotados no Campus Abreu e Lima, que apresentavam a situação de
dedicação exclusiva desrespeitada. Dessa forma, na ocasião da elaboração das Notas de Auditoria nº
007/2021 e nº 008/2021 - AUDI/CONSUP/IFPE, foram emitidas as seguintes recomendações:

 
● Nota de Auditoria nº 007/2021 - Recomendação: Promover a reposição ao erário dos valores de

remuneração pagos indevidamente à servidora CPF ***.200.564-**, em função de Dedicação
Exclusiva Desrespeitada.

● Nota de Auditoria nº 008/2021 - Recomendação: Promover a reposição ao erário dos valores de
remuneração pagos indevidamente ao servidor CPF ***.002.584-**, em função de Dedicação
Exclusiva Desrespeitada.

 
Conforme verifica-se na Tabela 1, as recomendações foram classificadas como implementadas e,

portanto, tiveram o monitoramento concluído, uma vez que para as manifestações/providências, foram
enviadas documentações comprobatórias suficientes, conforme disposto a seguir:

 
1 . Para a recomendação da Nota de Auditoria nº 007/2021, o Departamento de Gestão de Operações de

Pessoal (DGOP) disponibilizou o processo SEI nº 23734.016330.2019-56 (doc. 0001964) e
anexos, dentre eles, destacamos:
 

i. Memória de cálculo para reposição ao erário (doc. 0002869);
ii. Despacho do Departamento de Gestão de Operações de Pessoal (doc. 0005548);
iii. Notificação à servidora do Processo Administrativo nº 23734.016330.2019-56 (doc. 0026222);
iv. E-mail de ciência/manifestação da servidora notificada (doc. 0026227);
v. Comprovante de inclusão da reposição ao erário na folha de pagamento de fevereiro/2022 (doc.
0029029).
 

2. No que diz respeito à recomendação da Nota de Auditoria nº 008/2021, foi disponibilizado o processo SEI
nº 23734.009675.2018-72 (doc. 0013466) e anexos, sendo importante ressaltar os seguintes:
 

i. Memória de cálculo para reposição ao erário (doc. 0032999);
ii. Nota Técnica nº 002/2022/CGPE/CABL/IFPE (doc. 0032981);
iii. Notificação ao servidor do Processo Administrativo nº 23734.009675.2018-72 (doc. 0032991);
iv. E-mail de ciência/manifestação do servidor notificado (doc. 0033010);
v. Ficha financeira referente ao ano de 2018 (doc. 0065599);
vi. Contracheque referente ao mês de março/2022 (doc. 0065602).
 

3. CONCLUSÃO
 
Diante do exposto, verificou-se que a gestão adotou medidas suficientes para o atendimento das

recomendações dispostas nas supracitadas Notas de Auditoria, bem como apresentou os respectivos
documentos comprobatórios. Dessa forma, encerra-se o monitoramento dessas recomendações, tendo em
vista que foram atendidas.



 
 

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 a Diretora-Geral
da unidade auditada.
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