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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. Compete à Auditoria Interna, 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, combinado com o descrito na Ordem de Serviço nº 07/2022 -
AUDI/CONSUP/IFPE, apresentamos os resultados do monitoramento da recomendação disposta na Nota
de Auditoria nº 003/2021 - AUDI/CONSUP/IFPE , que constatou servidor falecido recebendo
remuneração.

 
2. RECOMENDAÇÕES MONITORADAS

 
Para promover o monitoramento da recomendação atinente à constatação apontada na mencionada

Nota de Auditoria, 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 da recomendação monitorada

Providência Tipo de posicionamento Quantidade

Recomendação implementada[1] Conclusão do monitoramento 1

Fonte: Elaboração própria (2022).
 
Convém informar que a recomendação monitorada, resultante da constatação “servidor falecido

recebendo remuneração”, foi identificada, inicialmente, a partir de informações extraídas do sistema e-
Pessoal, módulo de Indício, do Tribunal de Contas da União (TCU). Nesse contexto, para dar ciência à
gestão da irregularidade constatada, foi emitida a Nota de Auditoria nº 003/2021 - AUDI/CONSUP/IFPE,
que contém a seguinte recomendação:

 
● Nota de Auditoria nº 003/2021 - Recomendação: Promover a reposição ao erário dos valores de

remuneração pagos indevidamente ao servidor CPF ***.150.604-**.
 
Conforme observa-se na Tabela 1, a recomendação supradita foi entendida como implementada e,

portanto, teve o monitoramento concluído, uma vez que, com base nas informações e registros
apresentados, a análise permitiu identificar: (i) comprovação da Unidade Auditada sobre a irregularidade
apontada; (ii) memória de cálculo para reposição ao erário; (iii) definição do parcelamento da dívida
(detalhamento sobre as parcelas); (iv) notificação para reposição ao erário; e (v) três comprovantes de
pagamentos, referentes ao ressarcimento (parcial) ao erário.

Para as manifestações/providências, verificou-se, através do Processo SEI nº 23300.005918.2020-18
(doc. 0004911) e anexos, documentos comprobatórios, dentre os quais, destacamos:

 
i. Despachos exarados pelo Departamento de Gestão de Operações de Pessoal em 08/08/21 (fls. 32 a 35)
e 06/12/21(fl. 47);
ii. Despacho emitido pela Coordenação de Gestão de Pessoas do Campus Barreiros, em 23/08/21 (fl.
46);
iii. Ofício nº 55/2021-CGPE, emitido pela Coordenação de Gestão de Pessoas do Campus Barreiros, em
08/12/21 (fls. 48 e 49);
iv. Despachos redigidos pela Coordenação de Gestão de Pessoas do Campus Barreiros, em 12/01/22
(doc. 0004913), 09/02/22 (doc. 0027103) e 04/04/22 (doc. 0091743);
v. Comprovantes de pagamentos efetuados através de GRU nos dias 22/12/21 (doc. 0007204) e
28/01/22 (doc. 0029874);
vi. DARF e comprovante de pagamento (doc. 0091739).
 

3. CONCLUSÃO
 
Diante do exposto, considerando que a gestão adotou medidas para o atendimento da recomendação

disposta na Nota de Auditoria nº 003/2021 - AUDI/CONSUP/IFPE , e apresentou documentos
comprobatórios, entende-se que, apesar da efetividade da implementação dar-se-á apenas com a finalização
da reposição, a recomendação pode ser classificada como implementada, encerrando-se seu
monitoramento. Entretanto, é indispensável que a Coordenação de Gestão de Pessoas do Campus
Barreiros acompanhe a evolução e regularidade do ressarcimento supracitado até a efetiva quitação
do débito ao erário.

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

pelo auditor Fábio da Silva Pessôa, SIAPE nº 2178314.
 

Encaminhe-se ao Reitor do IFPE, na condição de Presidente do Conselho Superior e ao Diretor-Geral
da Unidade Auditada.



 
 

Recife-PE, 12 de abril de 2022.
 

 
 

David Lima Vilela
Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFPE

SIAPE 1867177
 

[1]
 A efetividade da implementação da recomendação - reposição ao erário, dar-se-á apenas com a finalização do pagamento do

montante total da reposição, que será realizado em parcelas mensais, conforme disposto no Ofício nº 55/2021-CGPE, emitido
pela Coordenação de Gestão de Pessoas do Campus Barreiros, em 08/12/21 (fls. 48 e 49) do Processo SEI nº
23300.005918.2020-18 (doc. 0004911).

Documento assinado eletronicamente por David Lima Vilela, Auditor, em 12/04/2022, às 14:51,
conforme art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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