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NOTA TÉCNICA Nº 022/2022
 

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 Garanhuns.
GESTOR RESPONSÁVEL: José Roberto Amaral Nascimento.

 

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
Garanhuns, 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 18 (dezoito) 
recomendações pendentes de atendimento relativas ao exercício 2018, em específico, nas áreas de 
Conformidade dos Registros de Gestão, Patrimônio e Pesquisa. Desse montante, a Auditoria Interna 
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verificou, em análise preliminar, a importância de retirar algumas demandas da “carga de responsabilidade” 
do Campus Garanhuns, haja vista a possibilidade de consolidação em outras recomendações similares, de 
modo a racionalizar as ações de controle. 

Ato contínuo, foi aberto o processo de n.º 23294.005950/2022-07, e, através deste, encaminhada a 
Solicitação de Auditoria n.º 003-06/2022 - AUDI/CONSUP/IFPE, na data de 21 de março de 2022, a fim de 
obter as informações atualizadas quanto às providências empreendidas para o saneamento das outras 
demandas em aberto, inclusive, quanto às respectivas evidências comprobatórias. Em atendimento, a 
Unidade Auditada encaminhou, através do mesmo processo, um Despacho (Doc. SEI 0134730) com o 
registro das ações adotadas.

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 (incluindo os casos analisados preliminarmente): 

Tabela 1 - Síntese dos resultados do monitoramento

Providência Tipo de posicionamento Quantidade

Recomendação implementada Conclusão do monitoramento 2

Recomendação implementada parcialmente Reiteração 5

Recomendação não implementada: ação 
inadequada ou insuficiente

Reiteração 2

Cancelamento Conclusão do monitoramento 1

Recomendação consolidada em
outra recomendação similar

Outros 8

Total 18

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. 

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; 
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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;
 

Por derradeiro, propõe-se ao Campus Garanhuns 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 reiteradas. 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, 01 de setembro de 2022.

 

David Lima Vilela
Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFPE

SIAPE 1867177

Documento assinado eletronicamente por David Lima Vilela, Auditor, em 01/09/2022, às 11:27,
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 0296798 e o
código CRC 3F857721.
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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

932745 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.

“Providências a serem implementadas:
Após emissão da portaria do novo 1º 

substituto, encaminhar para atualização do 
Rol de Responsáveis do SIAFI.

 
Em 06Jan22, via e-mail, a portaria foi 
encaminhada a Assessoria Contábil, 

responsável pela atualização do Rol de 
Responsáveis do SIAFI, em consulta ao 

sistema foi verificado que ainda não
está disponível no SIAFI 2022, para ser feita 

essa atualização, essa consulta está sendo 
feita diariamente. Logo que possível o rol de 

responsável será atualizado. ANEXO II: 
(CONSULTA AGENTE 

RESPONSÁVEL)_______ 13/01/22 15:15.
 

Prazo de atendimento: 15/02/2022
Situação: Em andamento.”

As informações apresentadas 
indicaram que a atualização do 
Rol de Responsáveis do SIAFI 

(para incluir o novo 1º 
substituto) ainda estava 
indisponível na data de 

13/01/2022. Todavia, em 
07/03/2022, esta Auditoria 

Interna recepcionou um relatório 
extraído do SIAFI 

(CONAGENTE) o qual 
comprovou o atendimento da 

recomendação.

 

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.
935223 Observar as 

regras 
estabelecidas 

nos editais 
quanto aos 

critérios para 
recebimento de 

bolsas de 
pesquisa, 

excluindo dos 
programas de 

“Em complemento ao Plano de Providências 
encaminhado por esta Divisão de Pesquisa 
(Dpesq), em 15 de julho de 2021, seguem 
informações e evidências para efeito de 

atendimento das solicitações apontadas. A 
necessidade deste encaminhamento deu-se a 

partir da
leitura das Matrizes de Achados anexas à 

NOTA TÉCNICA Nº 003/2021, que 
permitiu melhor entendimento do teor 

demandado no item 1.1.1.3, RA 07/2018, 

Preliminarmente, convém 
esclarecer que, de acordo com o 

relato da Nota Técnica nº 
003/2021, “foram instituídos 
controles para acompanhar - 

periodicamente - o cumprimento 
das exigências de edital no 

tocante à existência de 
matrícula'. Quanto

ao acompanhamento dos 
demais requisitos estabelecidos 

Efeitos negativos:
pagamento de 

bolsas em
desacordo com as 

regras
estabelecidas nos 

editais.
 

Benefícios 
esperados:

pagamentos de 
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bolsas discentes 
que não 

atendam aos 
critérios 

estabelecidos 
nos editais ao 

longo do 
período de 
vigência da 

bolsa.

expressamente, quanto ao acompanhamento 
dos demais requisitos estabelecidos nos 

editais, para além da existência de matrícula 
do(a) estudante pesquisador(a), 

procedimento este já apresentado por esta 
Dpesq. Destarte, seguem adiante as 
informações complementares. [...]”

 
“● Providências a serem implementadas

Considerando os demais requisitos 
interpostos nos editais da Propesq/IFPE aos 
estudantes, para os quais o descumprimento 
deve acarretar na sua exclusão, quais sejam:
 

1) Ser selecionado(a) e indicado(a) por 
apenas um(a) pesquisador(a);

2) Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas 
semanais, nível superior, ou 15 (quinze) 

horas semanais, nível técnico, para o 
desenvolvimento das atividades de pesquisa 

previstas no seu Plano de Atividades;
3) No caso de bolsista, o(a) candidato(a) não 
pode possuir, durante a vigência prevista da 

bolsa, vínculo empregatício ou ser 
beneficiário de outra bolsa institucional ou 

de quaisquer agências nacionais, estrangeiras 
ou internacionais de fomento à pesquisa.

4) Ser indicado a apenas 01 (um) Plano de 
Atividades;

5) 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; e

6) Possuir currículo na Plataforma Lattes do 
CNPq;

 
Esta Dpesq vem realizando sistematicamente 
e, especificamente, antes da implementação 
das bolsas, o recolhimento dos documentos 

solicitados nos editais da Propesq, com 
destaque para: a) a declaração de não vínculo 
empregatício; e b) o termo de compromisso, 
ambos, assinados pelo estudante ou por seu 
responsável legal, no caso de menores de 

idade. Estes documentos servem,
sobretudo, para atender os pontos 2, 3 e 6, 

servindo como documentos em que o 
estudante, sob o conhecimento expresso de 
seu orientador(a) concorda com os termos 

arrolados. Tais documentos vêm sendo 
arquivados atualmente no Google Drive da 

Dpesq.
 

nos editais, no entanto, não 
foram apresentadas 

informações a respeito.”
 

Em razão de tal constatação, a 
DPESQ apresentou novos 

esclarecimentos, e, da análise 
destes, entendeu-se que a 
recomendação pode ser 

considerada como 
implementada. 

bolsas em
observância aos 

critérios
estabelecidos nos 

editais.
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Quanto aos pontos 1, 4 e 5, estes são 
verificados quando do envio dos dados dos 
estudantes indicados pelos pesquisadores, 

por meio de planilha encaminhada pela 
Propesq/IFPE, através de sua diretoria ou 
coordenação de pesquisa. De posse desta 
planilha, verifica-se se o(a) estudante foi

indicado(a) para mais de um plano no 
Campus, por mais de um orientador, assim 

como, se já realizou de atividades de 
pesquisas anteriores. Nestes casos, verifica-

se se foram entregues os
relatórios e se o estudante participou dos 
eventos obrigatórios, por meio da versão 

digital e salva no arquivo Google Drive da 
Dpesq dos documentos e certificados.

 
● Prazo de Atendimento: Imediato
● Situação: Em andamento (fluxo 

contínuo)
 

● Evidências: Ver anexos
11 – Sequência de telas do Google Drive que 

aponta a organização e arquivamento dos 
documentos exigidos em edital e assinados 

pelos estudantes (ou seu representante legal), 
mais o orientador(a);

 
12 – Amostra de a) declaração de não 
vínculo empregatício; e b) o termo de 

compromisso, assinados por estudante de 
nível superior e por estudante de nível 

técnico;
 

13 – Recorte visual das planilhas 
encaminhadas pela Propesq, por meio de sua 

diretoria ou coordenação de pesquisa. Nas 
planilhas destacam-se os dados dos 

estudantes indicados para o PIBIC Técnico 
2021/2022 e Pibic Superior 2021/2022.

 
14 – Sequência de telas do Google Drive que 

mostra a verificação de cumprimento de 
entrega de relatórios e apresentações de 

estudante que, no ano anterior executou um 
plano de atividades.”

Documento assinado eletronicamente por David Lima Vilela, Auditor, em 01/09/2022, às 11:32,
conforme art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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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 0296834 e o
código CRC 3F4DA514.
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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

932742 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.

“Providências a serem 
implementadas:

Designar um novo servidor 
atendendo as recomendações.

 
Em 05Jan22, foi emitida a 

Portaria CGAR/IFPE no 2, de 5 
de janeiro de 2022 (ANEXO I):

Art. 1º Dispensar, a pedido, o 
servidor MARCOS ROGÉRIO 
DA COSTA FRANÇA, SIAPE 

nº 275250, da função de 1º 
substituto oficial da 

Conformidade de Registro de 
Gestão do IFPE - Campus 

Garanhuns.

Art. 2º Designar o servidor 
JUCÉLIO MARQUES DA 

SILVA, SIAPE no 2123390, para 
exercer a função de 1º substituto 

oficial da Conformidade de 
Registro de Gestão do IFPE - 

Campus Garanhuns.

Prazo de atendimento: 10 
/01/2022

Situação: Concluído.”

 

 

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 65/2016-DGCG, de 01/04/2016; 
Portaria CGAR/IFPE n.º 1, de 04/01/2022; 
Portaria CGAR/IFPE n.º 2, de 5/01/2022.

 
Quanto ao Princípio do Controle Interno 

da Segregação de Funções, no entanto, 
esta Auditoria Interna verificou 

(>LISTAUSUG) 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: 
 

“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.

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: 
observância 
normativa e 

fortalecimento 
da estrutura de 

controle 
interno.

932754 Efetuar o registro da Em 14/01/2022: “Fazer uma Com relação à manifestação de 
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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.

planilha de acompanhamento de 
acesso diário, caso haja algum 

imprevisto, e impossibilidade de 
acesso em um determinado dia, 

seja feito no dia seguinte, 
evitando ultrapassar o prazo de 

03 (três) dias.
 
O não registro no tempo hábil, é 
por algo imprevisto ou descuido 
do responsável pela CGEST, e 
não pela falta de quem o faça.

 
Foi impresso um calendário 

(ANEXO IV) e colado em lugar 
de fácil visualização da 

responsável pelo registro, para 
ajudar no controle/lembrança do 

acesso diário.
 

Prazo de atendimento: 
05/01/2022

Situação: Concluído.”
 
Em 03/05/2022: “Solicitamos os 

relatórios de férias dos 
servidores à CGPE, que por sua 

vez nos encaminhou os relatórios 
referentes às férias de 2021 - 
uma vez que as de 2022 ainda 
não haviam sido cadastradas. 
Além disso, foi orientado aos 
servidores que fosse alinhado 

entre eles os próximos períodos 
de férias no intuito de
afastar sobreposições.

 
(Anexos inserido após este 

despacho.)”

 

14/01/2022, a Auditoria Interna concluiu, 
preliminarmente, pela insuficiência das 

providências empreendidas, em função dos 
seguintes motivos:

 
- O Plano de Providências registrou que foi 
feita uma planilha de acompanhamento de 
acesso diário com a finalidade de "cobrir" 
alguns imprevistos, assim como eventuais 
casos de impossibilidade de acesso em um 

determinado dia, evitando ultrapassar o 
prazo de 03 (três) dias. 

 
- Também se falou sobre a impressão de um 
calendário e que este foi colado num lugar 
de fácil visualização da responsável pela 

atividade, com o intento de ajudar no 
controle/lembrança do acesso diário, 

embora não tenha demonstrado a 
efetividade desta ação (inexistência de dias 

sem conformidade). 
 

- Assim, com o
objetivo de averiguar tal resultado, obteve-

se, em diálogo verbal/presencial com a 
responsável pela conformidade, na data de 

08/03/2022, um extrato do SIAFI 
(>CONCONFREG) relativo ao mês de 

janeiro de 2022. Da análise do documento 
apresentado, no entanto, verificaram-se 

casos de "dias sem o registro da 
Conformidade dos Registros de Gestão", 

revelando, assim, a insuficiência da medida
adotada. 

 
- Em esclarecimento, a servidora informou 
que isso ocorreu em razão da coincidência 

do período de férias do titular e do seu 
respectivo substituto. Em complemento, 
alegou que a atividade poderia ter sido 

realizada pelo Ordenador de Despesas, no 
caso, o Diretor-Geral, mas, que, devido ao 
acúmulo de tarefas deste último, não foi 

executada.
 

Diante do ocorrido, a demanda em 
comento foi novamente objeto de 
requisição pela equipe de auditoria: 

Solicitação de Auditoria n.º 003-06/2022, 
de 21/03/2022. Todavia, em que pese os 

novos esclarecimentos da Unidade 
apresentados em 03/05/2022, esta 

Auditoria Interna verificou, por meio de 
consulta ao SIAFI (>CONCONFREG), na 

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 
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data de 18/08/2022, situações em que o 
registro da Conformidade dos Registros de 

Gestão não foi efetuado:
 
- Junho/2022: 3 dias / 19 documentos sem 

conformidade;
 
- Agosto/2022*: 1 dia / 7 documentos sem 

conformidade.
 

Em vista do exposto, a recomendação 
será reiterada, a fim de que a Unidade 

adote medidas para o seu pleno 
atendimento.

 
* Consulta efetuada em 18/08/2022.

Gestor
Financeiro, 

maior 
segurança

em relação aos 
atos e fatos da 

gestão 
orçamentária,
financeira e 
patrimonial.

932759 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.

Em 14/01/2022: “Contato 
constante com os setores 

envolvidos.
 
A Responsável pela CGEST tem 
contato constante com os setores 

envolvidos diretamente no 
processo - DEOF, ACONT, DAP 

e DGCG - sendo esses setores 
ponte para os demais setores 

envolvidos. Sempre trabalhando 
junto para evitar as restrições nos 

documentos hábeis, são feitas
correções quando a restrição 

permite.
 

Prazo de atendimento: 
05/01/2022

Situação: Concluído.”
 
Em 03/05/2022: “Em análise dos 
casos de recorrência da restrição 

"919 - DOCUMENTO 
APROVADO COM 

RESSALVA", identificamos que 
ocorreram:

 
i) em relação ao pagamento pelo 
fornecimento de combustíveis
através da utilização do cartão 

"coringa";
 

=> Não há mais o fato gerador 
da ressalva, uma vez que está em 

vigência um contrato para a 
aquisição de combustíveis, no 
âmbito do Campus Palmares, 
não sendo mais solicitado ao 

Campus Garanhuns o 

Com relação à manifestação de 
14/01/2022, a Auditoria Interna concluiu, 
preliminarmente, pela insuficiência das 

providências empreendidas, em função dos 
seguintes motivos:

 
- O Plano de Providências registrou que a 
responsável pela CGEST mantém contato 

constante com os setores diretamente 
partícipes no processo, a exemplo da 

DEOF, ACONT, DAP e DGCG, sendo
essas instâncias uma "ponte" para os demais 

envolvidos. 
 
- Também informou que a CGEST atua de
forma conjunta com o intento de evitar a 
ocorrência de restrições nos documentos 
hábeis, e em seguida esclareceu que são 
feitas correções - pela gestão - quando a 

restrição permite, embora não tenha 
demonstrado a efetividade desta ação 

(resolução das causas da Conformidade 
com restrição).

 
- Assim, com o objetivo de averiguar tal 

resultado, obteve-se, em diálogo 
verbal/presencial com a responsável pela 

conformidade, na data de 08/03/2022, 
documentos do SIAFI dos quais 

verificaram-se casos repetidos da restrição 
"919 - DOCUMENTO APROVADO COM 
RESSALVA", especificamente nos dias 7, 
11 e 16 de fevereiro de 2022, revelando, 

assim, a insuficiência da medida
adotada. 

 
- Em esclarecimento, a servidora informou 
que a referida restrição não diz respeito ao

documento emitido no SIAFI, mas ao 

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.
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empréstimo do "cartão coringa". 
Vale

ressaltar que o empréstimo se 
dava utilizando-se do espírito de 
parceria e apoio mútuo entre os 

campi do IFPE e que todo o
financeiro referente à utilização 
do cartão coringa por parte do 

Campus Palmares era repassado 
ao Campus Garanhuns, conforme 

pode ser constatado nos 
processos de pagamento do 

serviço.
 
ii) em relação à não abertura de 
conta vinculada para a retenção 

de valores específicos vinculados 
à contratação de serviços 

terceirizados de mão de obra.
 

=>
 

1) Após alinhamento junto ao 
FORDAP/Reitoria, foi enviado 

um
e-mail da DAP definindo a não-
retenção dos valores referentes à 

conta vinculada, além de ser 
providenciada a devolução dos
valores retidos anteriores à data 
do envio do e-mail (uma cópia 
deste e-mail foi anexada a cada 

processo que pagamento às 
empresas prestadoras de serviços 

de mão de obra terceirizada);
 

2) Foi realizada uma tentativa, 
sem sucesso, de abertura de 

conta vinculada junto ao Banco 
do Brasil em Garanhuns, 

conforme OFÍCIO N° 
089/2020/DGCG/CGAR/IFPE 

(anexado posteriormente) e 
Portaria no 47/2020/DGCG 

designando responsáveis pela 
movimentação de contas 

vinculadas (anexado 
posteriormente).

 
3) Em conversa com a PROAD, 
fomos informados que reside no 
Banco do Brasil a dificuldade de 

operacionalizar a abertura e 
manutenção de contas vinculadas 

"contexto do processo". A título de 
exemplo, citou o caso do

pagamento pelo fornecimento de 
combustíveis, que, em sua análise, não está 

adequado a vários meses (utilização do 
cartão por outra UG - Campus Palmares, 
ainda que a mesma pertença à estrutura

do IFPE). 
 

- Adicionalmente, informou que o 
detalhamento das ressalvas não são 

inseridas no SIAFI por uma questão de 
impossibilidade operacional. Todavia, 

destacou que promove tal descrição
no próprio processo, bem como no sistema 

eletrônico de tramitação dos processos.
 

Diante do ocorrido, a demanda em 
comento foi novamente objeto de 
requisição pela equipe de auditoria: 

Solicitação de Auditoria n.º 003-06/2022, 
de 21/03/2022. Todavia, os novos 

esclarecimentos da Unidade apresentados 
em 03/05/2022 não apontaram para a 

completa solução da constatação, posto 
que, de acordo com o Despacho SEI 

0134730, “[...] reside no Banco do Brasil a 
dificuldade de operacionalizar a abertura e 
manutenção de contas vinculadas e que, 
por conta disso, tal pendência ainda não 
fora solucionada no âmbito do IFPE.” 

(grifos nossos).
 
Importa registrar, também, que, em recente 

análise realizada no SIAFI 
(>CONCONFREG), na data de 18/08/2022, 
foram identificadas reincidências de outros 

tipos de situações desconformes: 
 
Maio/2022: 2 ocorrências do evento “105 - 
ERRO NO CÓDIGO DO FAVORECIDO - 

NL/NS”;
 
Junho/2022: 3 ocorrências do evento “918 - 

REALIZAÇÃO DE DESPESA SEM 
PRÉVIO EMPENHO”.

 
Em vista do exposto, a recomendação 
será reiterada, a fim de que a Unidade 

adote medidas para o seu pleno 
atendimento.

 
Observação 1: quando da ocorrência de 

situações que ensejem restrições, sugere-se 
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e que, por conta disso, tal 
pendência ainda não fora 

solucionada no âmbito do IFPE.”

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. 

 
Observação 2: através da abertura de 
processo no SEI, sugere-se que sejam 

demonstradas - em caráter referencial, a fim 
de racionalizar as ações - as diligências 
promovidas pela gestão para tratar as 

situações desconformes. 934748 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.

“O inventário está sendo 
realizado por uma empresa 

contratada para fins de unicidade 
procedimental, visto a migração 

de
sistemas de gerenciamento do 
patrimônio do IFPE. Caso a 

administração tenha vontade e 
empenho, os próximos 

inventários poderão acontecer 
dentro do prazo visto que o 
SIADS, possui um módulo 

específico para realização de 
inventário de maneira 

automatizada.
 

(Conforme SEI 0134725)”
 

Absorção do ID 934753:
“Quando o campus vier a 

concluir um inventário essa 
tramitação fará parte do 

prosseguimento do processo.
 

(Conforme SEI 0134725)”
 

Absorção do ID 937694:
“Importante uma definição 

sistêmica para essa ação visto 
que a grande maioria dos campi 

possuem apenas um imóvel e 
cadastrado no SPIUNET. Falta 
uma definição do que deve ser 

realizado e avaliado, visto que a 
DOPE sinalizou que daqui pra 
frente os Laudos de avaliação 

imobiliária serão realizados com 
a

frequência adequada. Acredito 
que essa ação poderá ser incluída 

junto aos procedimentos de 

A Unidade informou que a situação está em 
andamento, sob a alegação de que foi 
contratada uma empresa para fins de 

unicidade procedimental no âmbito de todo 
o IFPE. Sobre isso, no entanto, até a 

presente data - 18/08/2022 - esta ação
sistêmica ainda não tinha sido finalizada.
 

Ademais, importa aclarar que o referido 
processo de inventário “terceirizado e 

unificado” só contemplou os 
levantamento dos bens móveis, o que 

revela a necessidade da própria Unidade 
Gestora ter elaborado os seus inventários de 

bens imobiliários e de consumo 
(almoxarifado), com o posterior 

encaminhamento à PROAD até 15 de 
janeiro do ano subsequente. 

 
Quanto ao inventário de bens imóveis, a 
manifestação da Unidade indicou que o 

mesmo não foi elaborado (exercício 2021), 
sob o argumento da necessidade de mais 

orientações por parte da Reitoria acerca do 
“modus operandi” de tal ação.

 
Já com relação ao inventário do 

almoxarifado, constatou-se que o mesmo 
(processo SEI 23359.015574.2021-61) foi 

elaborado e apresentado à Direção-Geral da 
Unidade em 08/12/2021. Ato contínuo, o 

encaminhamento de uma via à PROAD 
ocorreu apenas em 01/04/2022, em 

desacordo com o disposto no item 83 do 
Manual de Procedimentos de Patrimônio 
e Almoxarifado do IFPE, o qual define a 
data de 15 de janeiro do ano subsequente 

como o prazo limite.
 

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

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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inventário de bens móveis.
 

(Conforme SEI 0134725)

 

Unidade providencie/demonstre o seu 
atendimento.

 
Obs. 1: síntese dos achados identificados 

nesta nova rodada de acompanhamento das 
ações de auditoria:

 
- o processo de inventário “geral” de bens 

móveis ainda não foi concluído;
 

- não elaboração do inventário de bens 
imobiliários;

 
- em que pese a sua elaboração, o inventário 

de almoxarifado não foi encaminhado à 
PROAD até 15 de janeiro do ano 

subsequente. 
 

Obs. 2: para fins de racionalização das 
ações de controle, este ID 934748 absorveu 

as recomendações registradas sob os IDs 
934753 e 937694.

937685 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.

“Essa recomendação não 
compete ao Campus Garanhuns, 
visto que toda área construída e 

registrada no SPIUNET é 
utilizada unicamente pelo 

Campus Garanhuns, estamos na 
iminência de

atualizar os dados do RIP no 
SPIUNET visto todas as 

discussões sobre o Laudo de 
Avaliação Imobiliária junto com 

a PROAD.
 

(Conforme SEI 0134725)”

 

Preliminarmente, convém esclarecer que o 
item 74 do Manual de Procedimentos de 

Patrimônio e Almoxarifado do IFPE imputa 
aos Gestores de Patrimônio a 

responsabilidade de “[...] manter atualizados 
os registros dos bens imóveis no 

SPIUNET.” Portanto, não deve prosperar a 
informação de que “Essa recomendação não 

compete ao Campus Garanhuns”.
 

Ainda em relação ao registro no 
SPIUNET, as informações dispostas nas 

páginas 13 e 14 do Relatório n.º 04/2018 já 
apontavam para a existência do referido 
cadastro do Campus Garanhuns: RIP 
Imóvel (2419.00058.500-6) e RIP de 

Utilização (2419 00059.500-1). Inclusive, 
no que se refere ao RIP individualizado 
para cada construção, a informação que se 
tem é que o único bem imóvel do Campus 

Garanhuns não é utilizado por terceiros 
e/ou por mais de uma Unidade Gestora 
(UG), o que dispensaria o cadastro de 

mais de um RIP de Utilização, em 
observância ao que dispõe o item 2 do 

Manual do SPIUNET (versão: 
novembro/2019). 

 
Sobre o registro contábil dos bens imóveis, 
esta Auditoria Interna verificou, mediante 

consulta ao SIAFI, em 19/08/2022, o 
registro de R$ 16.415.503,28 na conta 

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 
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“1.2.3.2.1.00.00 BENS IMÓVEIS - 
CONSOLIDAÇÃO", sendo R$ 
10.446.110,84 relativo à conta 

“1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO 
ESPECIAL REGISTRADOS NO 

SPIUNET”, e R$ 5.969.392,44 referente à 
conta “1.2.3.2.1.06.00 BENS IMÓVEIS 

EM ANDAMENTO”.
 
Já no que tange à compatibilização entre os 
registros constantes nos sistemas SPIUNET 

e SIAFI, constatou-se que o valor do 
imóvel registrado no SPIUNET é igual ao 

contido na conta 1.2.3.2.1.01.00 - BENS 
DE USO ESPECIAL REGISTRADOS 
NO SPIUNET (R$ 10.446.110,84). Por 

outro lado, existe um saldo de R$ 
5.969.392,44 na conta “1.2.3.2.1.06.00 

BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO” 
que remete às benfeitorias já inseridas no 

memorial do SPIUNET, como as 
construções das salas do Bloco B e 

biblioteca. Ainda na mesma conta, também 
foram identificados casos de benfeitorias 

não registradas no memorial do 
SPIUNET, como as quadras de areia, 
passeio intertravado e jardins, além da 
implantação das placas/postes solares. 

 
Assim, considerando a necessidade de 

compatibilizar os saldos entre SPIUNET 
e SIAFI, a recomendação será reiterada, 

a fim de que a Unidade adote medidas 
para o seu pleno atendimento.

 
Obs.: exemplos de registros identificados 

na conta “1.2.3.2.1.06.00 BENS IMÓVEIS 
EM ANDAMENTO” - 2016NS000174; 

2016NS000175; 2018NS000257; 
2019NS000079; 2021NS000131; 
2021NS000182; 2021NS000270.

item 74 do 
Manual de 

Procedimentos 
de Patrimônio 

e 
Almoxarifado 

do IFPE. 
 

Benefícios 
esperados: 

fortalecimento 
dos controles 
internos da 

área de 
patrimônio; 
qualidade da 
informação 

contábil; 
observância 
normativa.

Documento assinado eletronicamente por David Lima Vilela, Auditor, em 01/09/2022, às 11:34,
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 0296843 e o
código CRC 56CB1BC9.
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

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

 
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
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937525 Implementar, circunstanciando em 
relatório nos termos da Nota no 
95/2014/PF-IFPE/PGF/AGU, de 
25/08/2014, as recomendações,
relacionadas à regularização da 

situação da ocupação de particulares 
em terreno pertencente ao

Campus Garanhuns, emitidas pela 
Procuradoria Federal junto ao IFPE, 

consignadas no Parecer nº 
001/2013/PGF/PF-IFPE/JAVM, de 
04/12/2013, cuja transcrição segue 

abaixo:
 

a) Notificação dos ocupantes do 
terreno para que se retirem da área 

em um prazo a ser fixado pela 
Administração;

 
b) Identificação precisa na planta 

baixa da área ocupada por terceiros;
 

c) Tentativa de qualificação dos 
ocupantes (RG, CPF, estado civil, 

profissão);
 
d) Caso os ocupantes do terreno, após 

o decurso do prazo fixado na 
notificação administrativa, 

permaneçam na área, o processo 
administrativo em epígrafe deverá ser 

restituído a Procuradoria do IFPE 
para que solicite o ajuizamento da 
ação de reintegração de posse pelo
Órgão de representação judicial da 

Autarquia.
 
Dar conhecimento à Pró-Reitoria de 

Administração de cada etapa do 
progresso de implementação desta 

recomendação, para fins de 
monitoramento, demonstrando os 

estágios de execução e seus avanços 
até seu efetivo cumprimento.

“Em virtude de 
todo o contexto 
histórico não é 

seguro para 
qualquer um 
servidor do 

Campus 
Garanhuns 

proceder com as
recomendações 

para 
desapropriação 
dos habitantes, 

conforme 
informado em 
2019 na RA 

05/2018 segue 
abaixo um breve

histórico: (...)
 

(VIDE SEI 
0134725)”

 

Apesar das informações apresentadas serem 
relevantes, não apontam para a 

implementação da recomendação. A esse 
respeito, a “segurança à vida” constituiu a 
principal alegação para ainda não terem 

sido desenvolvidos os procedimentos 
descritos no Parecer nº 01/2013//PGF/ PF-

IFPE/JAVM, de 04/12/2013. 
 

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

Unidade providencie o seu atendimento.
Para tanto, sugere-se que a Unidade 

requeira o apoio de outras instâncias do 
IFPE, a exemplo da Pró-Reitoria de 

Administração, considerando as 
competências que lhe cabem, de acordo 
com o Art. 50 do Regimento Geral do 

IFPE:
 

Art. 50. Compete à Pró-Reitoria de 
Administração - PROAD:

 
[...] 

IV - planejar e coordenar as ações 
administrativas relacionadas aos Serviços 

Gerais, bem como a manutenção e 
conservação dos bens móveis e imóveis; 

 
V - planejar e coordenar as ações 

administrativas relacionadas às áreas de 
materiais e patrimônio;

 

 

Efeitos 
negativos:
ocupação 

indevida de 
parte do terreno 

da Unidade.
 

Benefícios 
esperados:
regularizar a 
situação da 
ocupação 

indevida de 
parte do terreno 

da Unidade.
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937691 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.

“Elaborar o 
plano para 

definir as etapas.
 
(Conforme SEI 

0134725)”

Em virtude da manifestação apresentada, a 
recomendação deve ser reiterada, a fim 

de que a Unidade providencie 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.

 

Documento assinado eletronicamente por David Lima Vilela, Auditor, em 01/09/2022, às 11:37,
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 0296847 e o
código CRC BF550EB9.
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APÊNDICE D - Matriz de achados das recomendações canceladas 

Providência: Cancelamento
Tipo de posicionamento: Conclusão do monitoramento
ID (e-
Aud)

Texto do 
monitoramento

Manifestação da unidade Análise da equipe de auditoria Valores
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934780 Promover as 
análises dos 
processos de 

desfazimento de 
bens listados 

nesta auditoria e 
submetê-los à 
Diretoria de 

Gestão de Bens 
e Serviços / 

Pró-Reitoria de 
Administração.

“Não há no IFPE nenhuma 
definição normatizada de 

como se tramita um processo 
de desfazimento, nas normas 

existentes em nenhuma requer 
que a Diretoria de Gestão de 

Bens de Serviços /
Pró-Reitoria de Administração 

analise o processo de 
desfazimento. Ressalto 
também que no caso em 

questão não foi levado em 
consideração o objeto em 

desfazimento para dizer que 
“não foram observados os 
critérios de oportunidade e 
conveniência”. Todo o rito 
previsto na legislação da 

época foi seguido.
 

(Conforme SEI 0134725)”

A afirmação de que “Não há no IFPE nenhuma 
definição normatizada de como se tramita um 

processo de desfazimento” não deve prosperar, 
posto que o Manual de Procedimentos de 

Patrimônio e Almoxarifado do IFPE dispõe de 
informações - itens 92 e 93, da página 24 a 27 - 

sobre o processo “DO DESFAZIMENTO - 
BAIXA PATRIMONIAL”. 

 
Adicionalmente, importa dizer que o IFPE 
caminha para elaborar um documento mais 

detalhado sobre o assunto, isto é, um Manual de 
Desfazimento de Bens, conforme fora registrado 

na Ata de Reunião do FORDAP, realizada em 
05/05/2022 (Doc. SEI 0216995). 

 
Quanto à participação da Diretoria de Gestão de 
Bens de Serviços (como membro da Pró-Reitoria 

de Administração) na análise do processo de 
desfazimento, em que pese a Unidade afirmar 

que inexiste norma que direcione para tal 
procedimento, convém esclarecer que a referida 

conduta constitui uma medida de boa praxe 
administrativa, em sinal de fortalecimento do 

controle interno da gestão do patrimônio, tendo 
em vista as competências dispostas no Art. 50 do 

Regimento do IFPE:
 

Art. 50. Compete à Pró-Reitoria de 
Administração - PROAD:

 
[...] 

IV - planejar e coordenar as ações 
administrativas relacionadas aos Serviços 

Gerais, bem como a manutenção e conservação 
dos bens móveis e imóveis; 

 
V - planejar e coordenar as ações 

administrativas relacionadas às áreas de 
materiais e patrimônio;

 
Por último, considerando que os dois processos 
de desfazimento de bens listados na auditoria 

inicial (Relatório nº 05/2018) já foram 
finalizados (23359.000506.2015-59 e 

23359.013735.2017-11), conforme consulta 
realizada no SUAP em 19/08/2022, a 

recomendação deve ser cancelada, com 
amparo no item "d", subitem "c", da Orientação 
SFC 02/2015/DC/SFC/CGU-PR, de 25/05/2015, 
pois está relacionada a um objeto que não existe 

mais (perda do objeto da recomendação).

Efeitos negativos:
desfazimento em 

desacordo
com a legislação; 

ausência de
comissão para o

levantamento dos 
bens

passíveis de 
desfazimento.

 
Benefícios 
esperados:
processo de 

desfazimento de
bens em 

observância à
legislação; auxiliar 

no
adequado 

planejamento da
aquisição de bens.
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APÊNDICE E - Matriz de achados das recomendações consolidadas em outras 

recomendações similares
Providência: Recomendação consolidada em outra recomendação similar
Tipo de posicionamento: Outros
ID (e-
Aud)

Texto do 
monitoramento

Manifestação da 
unidade

Análise da equipe de auditoria Valores

932747 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.).

“Providências a 
serem 

implementadas:
Acreditamos não ser 
de responsabilidade 
da GAR-CGEST, a 
Responsável pela 

CGEST, solicitará ao 
Diretor-Geral do 

Campus, o apoio da 
PROAD, pois 

acreditamos que o 
trabalho feito pela 
CGEST deve ser 

sistêmico e orientado 
pela Pró-reitoria, essa 

não é uma 
necessidade pontual 

do
campus Garanhuns, 
como também dos 

demais conformistas 
do IFPE.

 
E-mail enviado, 

CGEST – DGCG, em 
14Jan22 (Anexo III).
 

Prazo de 
atendimento: 

15/02/2022
Situação: Em 
andamento.”

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 

Garanhuns, nos termos do item "d", 
subitem "e", da Orientação SFC 

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 

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”.

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 prático. 
 
Benefícios esperados: 

fortalecimento dos 
controles internos da 

atividade de Conf. dos 
Reg. de Gestão.

Nota Técnica (04) APÊNDICE E - Recomendações consolidadas (0296862)         SEI 23294.024534/2022-20 / pg. 21



932748 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. 

“Providências a 
serem 

implementadas:
Acreditamos não ser 
de responsabilidade 
da GAR-CGEST, a 
Responsável pela 

CGEST, solicitará ao 
Diretor-Geral do 

Campus, o apoio da 
PROAD, pois 

acreditamos que o 
trabalho feito pela 
CGEST deve ser 

sistêmico e orientado 
pela Pró-reitoria, essa 

não é uma 
necessidade pontual 

do
campus Garanhuns, 
como também dos 

demais conformistas 
do IFPE.

 
E-mail enviado, 

CGEST – DGCG, em 
14Jan22 (Anexo III).
 

Prazo de 
atendimento: 

15/02/2022
Situação: Em 
andamento.”

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 

Garanhuns, nos termos do item "d", 
subitem "e", da Orientação SFC 

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. 
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934743 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.

“As atribuições 
devem constar no 
regimento interno, 

por enquanto não há 
nada oficial, 
utilizamos o 
normativo de 

procedimentos 
patrimoniais, logo a 

resolução desta 
constatação não cabe 
à GAR-CMPA, pois 
se trata de uma ação 
mais sistêmica em 

nível de instituição.
 

(Conforme SEI 
0134725)”.

 

De fato, a definição/padronização das 
atividades e tarefas pertinentes à avaliação 
de bens móveis e equipamentos 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.”
 
Assim, considerando que a recomendação 
também foi destinada à PROAD, a equipe 

de auditoria optou por finalizar o 
monitoramento no âmbito do Campus 

Garanhuns, nos termos do item "d", 
subitem "e", da Orientação SFC 

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), num perfil de análise sistêmico.

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. 

 
Benefícios esperados:

esclarecer as 
atribuições de cada 

unidade administrativa.

934753 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.

“Quando o campus 
vier a concluir um 

inventário essa 
tramitação fará parte 

do prosseguimento do 
processo.

 
(Conforme SEI 

0134725)”

Considerando que a demanda também foi 
alvo de análises por meio do ID 934748, a 
equipe de auditoria optou por finalizar o 
monitoramento no âmbito do Campus 

Garanhuns, nos termos do item "d", 
subitem "e", da Orientação SFC 

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

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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934776 Realizar os registros de 
reavaliação, redução ao 

valor recuperável, 
depreciação, amortização 
e exaustão dos seus bens 

patrimoniais.

“Essa funções estão 
incluídas no trabalho 

em andamento da 
empresa que está 

realizando o 
inventário do IFPE, 
vale ressaltar que 
mesmo que essa 

medida tivesse sido 
adotada de nada 
adiantaria pois o 

sistema SUAP não 
permite tais 
alterações
solicitadas.

 
(Conforme SEI 

0134725)”

 

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 
Garanhuns, nos termos do item "d", 

subitem "e", da Orientação SFC 
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. 

937684 Indicar na portaria de 
designação do servidor 

responsável pelo Setor de 
Patrimônio as atribuições 
relacionadas às atividades 

e tarefas pertinentes à 
gestão patrimonial de 

bens imóveis, cabendo à 
PROAD estabelecer 

previamente as diretrizes 
a fim de garantir a 

padronização dessas 
atividades.

“Essa recomendação 
não cabe à GAR-

CMPA
 

(Conforme SEI 
0134725)”.

De modo semelhante ao desfecho da 
recomendação 934743, a Auditoria Interna 

compreendeu que a demanda em análise 
(ID 937684) ultrapassa a responsabilidade 

do gestor do Campus.
 
Assim, considerando que a recomendação 
também foi destinada à PROAD, a equipe 

de auditoria optou por finalizar o 
monitoramento no âmbito do Campus 

Garanhuns nos termos do item "d", 
subitem "e", da Orientação SFC 

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 
937524), num perfil de análise sistêmico.

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. 

 
Benefícios esperados:

esclarecer as 
atribuições de cada 

unidade administrativa.
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937692 [...] 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 

Garanhuns, nos termos do item "d", 
subitem "e", da Orientação SFC 

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 
eficiência (art. 37, caput, da Constituição 

Federal) e do planejamento (art. 6º, inciso I, 
do Decreto-Lei 200/67)”.

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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937694 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.

“Importante uma 
definição sistêmica 
para essa ação visto 

que a grande maioria 
dos campi possuem 
apenas um imóvel e 

cadastrado no 
SPIUNET. Falta uma 
definição do que deve 

ser realizado e 
avaliado, visto que a 
DOPE sinalizou que 
daqui pra frente os 

Laudos de avaliação 
imobiliária serão 
realizados com a

frequência adequada. 
Acredito que essa 
ação poderá ser 

incluída junto aos 
procedimentos de 
inventário de bens 

móveis.
 

(Conforme SEI 
0134725)” 

Considerando que a demanda também foi 
alvo de análises por meio do ID 934748, a 
equipe de auditoria optou por finalizar o 
monitoramento no âmbito do Campus 

Garanhuns, nos termos do item "d", 
subitem "e", da Orientação SFC 

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

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.

Documento assinado eletronicamente por David Lima Vilela, Auditor, em 01/09/2022, às 11:40,
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 0296862 e o
código CRC 268DC0B6.
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