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NOTA TÉCNICA Nº 004/2021

TIPO DE AUDITORIA Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna

EXERCÍCIO 2021

CAMPO DE ATUAÇÃO Controles da Gestão /
Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna

UNIDADE AUDITADA Reitoria e IFPE Campus Paulista

GESTOR RESPONSÁVEL José Carlos de Sá Júnior; e
George Alberto Gaudêncio de Melo.

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.
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Dito isto, em atendimento ao item nº 8 do Plano Anual de Atividades da Auditoria
Interna do exercício 2021, apresentamos os resultados do monitoramento das recomendações
emitidas pela Auditoria Interna durante o exercício de 2017. O presente documento
contempla, sob o aspecto gerencial e integrado, o quantitativo das recomendações
monitoradas, bem como a Matriz de Achados (APÊNDICE A) com o detalhamento dos
exames efetuados.

Destaca-se que, em comparação ao modelo de Matriz de Achados adotado pela
Unidade de Auditoria Interna do IFPE, foram ocultadas as colunas “Causas da não
implementação da recomendação”, “Consequências (Efeitos Negativos)”, umas vez que para
as recomendações em análise não foram aplicáveis.

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. O referido documento
dispõe de diretrizes que visam aperfeiçoar 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 tal instrumento norteador, foram monitoradas 11 (onze)
recomendações, as quais 1 (uma) foi atendida, 1 (uma) foi cancelada e 9 (nove) tiveram seu
monitoramento finalizado. Sobre esta última situação, convém esclarecer que, não obstante
tais recomendações deixarem de ser acompanhadas pela Auditoria Interna, continuam
passíveis de implementação pela Unidade Auditada, inclusive, com a ciência dos riscos
assumidos caso decida não as implementar, haja vista a competência que lhe cabe. Ainda,
nesta última situação, para 1 (uma) recomendação foi sugerido o encaminhamento para outra
instância, neste caso, a Assessoria de Assuntos Correicionais do IFPE, considerando-se, além
da relevância, o entendimento da necessidade de tratamento sistêmico.

Quadro 1 - Resultado das recomendações monitoradas

Unidade do IFPE Atendida Cancelada Finalizado o monitoramento

Campus Paulista 1 1 9

Fonte: elaboração própria.

Diante do que foi apresentado, propomos dar ciência ao Magnífico Reitor do IFPE,
com cópia à Direção Geral do Campus Paulista, da presente Nota, para conhecimento e
adoção das providências consideradas necessárias e suficientes.

A equipe de auditoria estará disponível, para prestar quaisquer esclarecimentos em
relação aos registros apresentados.

A Nota Técnica foi elaborada pelo auditor Alexandre José Cunha da Silva, SIAPE
1804255, e revisada pelos auditores Aercio José Pereira, SIAPE nº 135704 e Fabio da Silva
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Pessoa de Moura, SIAPE nº 217834.

Recife-PE, 17 de novembro de 2021.

David Lima Vilela
Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFPE

SIAPE 1867177
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