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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) 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 instituição (Unidade Auditada) tem a
responsabilidade de zelar pelo cumprimento das recomendações emitidas e também de
aceitar o risco correspondente caso não adote providências. 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 isso, apresentamos, em atendimento ao item nº 4 do Anexo II do Plano Anual de
Atividades da Auditoria Interna (PAINT) do exercício 2022, combinado com o disposto na
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Ordem de Serviço nº 011/2022 - AUDI/CONSUP/IFPE, os resultados sobre a situação atual da
recomendação 01 da constatação 1.1.1.3 do Relatório de Auditoria nº 002/2018
AUDI/CONSUP/IFPE (recomendação cadastrada no sistema e-aud: ID n º 936962).

Tabela 1 - Recomendação da Auditoria Interna.

Constatação 1.1.1.3 do Relatório de Auditoria nº 002/2018 AUDI/CONSUP/IFPE
(ID nº 936962:)

Recomendação 1: Normatizar e implementar o Plano de Manutenção das instalações
prediais do IFPE que contemple, entre outros itens, a avaliação periódica das instalações
prediais e as rotinas de conservação e manutenção).

Fonte: equipe de auditoria.

A princípio, será apresentado de forma objetiva a situação a respeito do estabelecimento do
Plano de Manutenção das instalações prediais da Reitoria e dos Campi do IFPE. Vale salientar
que o IFPE conta com 16 (dezesseis) Campi, distribuídos do litoral ao sertão de Pernambuco,
mais uma ampla rede de Educação a Distância (Campi do IFPE: Palmares, Recife, Olinda,
Paulista, Abreu e Lima, Igarassu, Caruaru, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Sto. Agostinho,
Ipojuca, Barreiros, Afogados da Ingazeira, Pesqueira, Belo Jardim, Garanhuns, Vitória de
Santo Antão).

Pretende-se, ao final deste trabalho, conscientizar que os gestores do IFPE observem as
recomendações emitidas pela Auditoria Interna e adotem medidas com vistas a solucionar as
fragilidades apontadas, proporcionando melhorias nos processos internos.

Esclarecemos também que os dados apresentados neste documento retratam o
posicionamento da Auditoria Interna quando da realização das ações de monitoramento das
recomendações, a partir da análise das informações e/ou evidências apresentadas pelos
gestores do IFPE até 26/07/2022.

Os documentos analisados e as demais evidências que fundamentam o posicionamento da
Auditoria Interna foram cadastrados no sistema e-Aud (www.eaud.cgu.bov.br). O e-Aud é o
sistema por meio do qual a Auditoria Interna monitora a implementação das recomendações
emitidas às unidades por ela auditadas.

2. RECOMENDAÇÃO  MONITORADA

Fato:

Considerando a falta de informações para as recomendações pendentes de atendimento no
âmbito do Departamento de Obras e Projetos (DOPE), relativas ao exercício 2018 (Processo
de n.º 23294.005825/2022-84), e verificando que a recomendação 01 da constatação 1.1.1.3
do Relatório de Auditoria nº 002/2018 AUDI/CONSUP/IFPE (ID nº 936962) gera impacto
direto aos Campi do IFPE, a unidade de Auditoria Interna buscou compreender a situação de
cada Campus, principalmente, em relação às demandas de manutenção.
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Por meio de consulta ao sistema e-Aud, em 16 de maio de 2022, foi verificado que a
supracitada recomendação (ID nº 936962) continuava pendente de implementação. Dessa
forma, durante o mês de maio de 2022, foram enviadas diversas solicitações de auditoria,
buscando coletar informações dos 16 Campi do IFPE, requerendo:

1. Plano de manutenção predial;
2. Informações sobre como o Campus organiza e executa suas ações de manutenção
(manutenção predial); e
3. Informações sobre as últimas contratações de bens e serviços (contratos e notas de
empenho) pertinentes aos serviços de manutenção e conservação predial do Campus (data
base: a partir do ano de 2018).

A seguir apresentamos a tabela com informações das solicitações e os respectivos processos
abertos no SEI:

Tabela 2 -  Informações dos processos no SEI

Solicitação de auditoria Processo SEI Campus Possui Plano de
Manutenção

(sim/não)

011-01/2022 23294.014103/2022-66 Caruaru Não

011-02/2022 23294.014091/2022-20 Recife Sim*

011-03/2022 23294.014076/2022-19 Abreu e Lima Não

011-04/2022 23294.014078/2022-62 Ipojuca Sim*

011-05/2022 23294.014079/2022-35 Olinda Não

011-06/2022 23294.014080/2022-08 Afogados Não

011-07/2022 23294.014087/2022-13 Barreiros Sim*

011-08/2022 23294.014089/2022-56 Belo Jardim Não

011-09/2022 23294.014090/2022-29 Cabo Não

011-10/2022 23294.014091/2022-02 Garanhuns Não

011-11/2022 23294.014094/2022-18 Jaboatão Não

011-12/2022 23294.014095/2022-88 Palmares Não

011-13/2022 23294.014096/2022-61 Paulista Não

011-14/2022 23294.014103/2022-66 Vitória Não

011-15/2022 23294.014106/2022-82 Pesqueira Não**
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011-16/2022 23294.015793/2022-26 Igarassu Não

Fonte: equipe auditoria.

* Os planos apresentados carecem de avaliação e validação do Departamento de Obras e Projetos do IFPE;

** O Campus Pesqueira não respondeu a solicitação de auditoria, dessa forma a equipe de auditoria considerou que o
campus não possui Plano de Manutenção Predial.

Diante das informações e evidências disponibilizadas pelos Campi, verificou-se que apenas 3
(três) das 16 (dezesseis) unidades apresentaram seus Planos de Manutenção, representando
um percentual de apenas 18,75%. Cabe destacar que, embora os Campi Recife, Ipojuca e
Barreiros tenham disponibilizados um Plano de Manutenção, não foi possível, pela ausência
de uma validação por parte do Departamento de Obras e Projetos, atestar que os referidos
planos atendem as necessidades dos Campi e as normas referencialmente reconhecidas
(exemplo: Manual de obras Públicas-Edificações/Manutentação da SEAP; Obras Públicas TCU;
ABNT; Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;
Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA).

Importa mencionar que, a responsabilidade pelo atendimento das recomendações compete
aos gestores das Unidades Auditadas. Afinal, todo administrador público deve prestar contas
das atribuições as quais lhes foram confiadas (accountability).

Outro ponto, diz respeito à conformidade das ações estabelecidas nos referidos planos. Cabe
destacar que apenas o Campus Ipojuca demonstrou alguma aderência às rotinas
estabelecidas em seu plano de manutenção (Processo SEI nº 23294.014078/2022-62),
prevendo ações preventivas (exemplo: Plano de Inspeção - Manutenção) e corretivas
(exemplo: chamados do sistema SAAP).

O destaque das principais informações disponibilizadas pelos Campi e o detalhamento das
Análises e observações efetuadas pela equipe de auditoria, estão dispostas no Apêndice A
deste relatório.

Para promover o monitoramento dessa demanda, considerou-se como referência os
seguintes documentos:

1. Relatório de Auditoria nº 002/2018: Recomendação 01 da Constatação 1.1.1.3;
2. Regimento Geral do IFPE: Disciplina a organização, as competências e o

funcionamento do IFPE;
3. Orientação SFC nº 2/2015/DC/SFC/CGU-PR: Estabelece a formatação do sistema

e-Aud e as definições de “Providência” e “Tipo de posicionamento”.

Com base em tais instrumentos norteadores, foi obtido o seguinte resultado:

Tabela 3 - Síntese dos resultados do monitoramento

Providência Tipo de posicionamento

Recomendação não implementada: ação inadequada
ou insuficiente

Reiteração

Fonte: equipe da auditoria
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A recomendação monitorada foi considerada não implementada, uma vez que, não houve o
cumprimento legal por parte dos setores responsáveis pela elaboração e implantação
sistêmica do Manual de manutenção e conservação (Plano de Manutenção Predial), bem
como da ausência de rotinas e/ou procedimentos de controles internos, formalmente
constituídos por parte dos Campi, referentes à manutenção e conservação dos bens imóveis.

Cabe destacar, os parágrafos dispostos no art 50 e 63 do Regimento Geral do IFPE, conforme
abaixo:

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;

Art.63. Compete ao Departamento de Obras e Projetos de Engenharia - DOPE:

(...) I - planejar e supervisionar a elaboração dos planos globais de desenvolvimento
físico do Instituto Federal de Pernambuco (...)

VIII - avaliar as construções existentes e desenvolver plano para manutenção ou
recuperação das mesmas.

Diante das informações extraídas do regimento Geral do IFPE e a persistência da gestão de
não normatizar e implementar o Plano de Manutenção das instalações prediais do IFPE,
sugere-se que os Campi avaliem requerer o apoio da PROAD e/ou DOPE para sanar a
fragilidade apontada pela auditoria interna.

Ainda em relação às informações disponibilizadas pelos Campi, verificou-se uma grande
quantidade de empenhos relacionados à manutenção das instalações prediais. Embora o
escopo principal deste trabalho tenha sido o acompanhamento da normatização e
implementação do plano de manutenção, é oportuno destacar que as informações coletadas
ao longo desta ação de auditoria poderão ser utilizadas em novas auditorias (ex: avaliar a
utilização do mecanismo “compras compartilhadas” para aquisições de bens e serviços de
manutenção, ao invés de cada campus utilizar da “dispensa de licitação”).

3. Conclusão

O objetivo principal do plano de manutenção é de estabelecer procedimentos e rotinas mais
eficientes e eficazes da gestão predial, com foco na manutenção preventiva e corretiva. A
atuação preventiva traz impactos positivos no que se refere à economicidade de gastos
públicos, e principalmente na confiabilidade dos sistemas e instalações que integram as
edificações, trazendo segurança e bem estar aos servidores, usuários e terceirizados.

A economicidade é um dos princípios constitucionais explícitos da administração pública, é
obrigação do gestor e servidor público atuar pela adequada utilização dos recursos do erário.
Em um contexto onde há escassez de recursos, é impreterível desenvolver ações que
resultem na diminuição dos custos e proporcionem a melhor utilização das estruturas
públicas, implantar a cultura da conservação e manutenção preventiva não é somente uma
questão de atendimento da legalidade, tornou-se indispensável para manter a prestação do
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serviço público com eficiência, para isso se faz necessário atender aos requisitos técnicos e
legais, ABNT NBR 5674 diz:

(...) Economicamente relevante no custo global das edificações, a manutenção não
pode ser feita de modo improvisado e casual. Ela deve ser entendida como um
serviço técnico, cuja responsabilidade exige capacitação apurada. Para se atingir
maior eficiência na administração de uma edificação ou de um conjunto de
edificações, é necessária uma abordagem fundamentada em procedimentos
organizados em um sistema de manutenção, segundo uma lógica de controle de
custos e maximização da satisfação dos usuários com as condições oferecidas pelas
edificações.”

Diante de todo o exposto, sugerimos que a Reitoria e os Campi empenhem esforços para
atender a recomendação 01 da constatação 1.1.1.3 do Relatório de Auditoria nº 002/2018
AUDI/CONSUP/IFPE  (ID 936962).

Em complemento, sugere-se que os gestores do IFPE observem as seguintes ações:

1. Verificar a possibilidade de implantação do sistema de gerenciamento de chamadas
para manutenção, utilizado pelo campus Ipojuca, software HELPDESK, o qual
proporciona banco de dados para planejamento, relatórios e controle;

2. Criar planilhas automatizadas, check list e demais instrumentos que possibilitem o
mínimo de registro e controle das ações de manutenção das instalações prediais
(preventiva e corretiva);

3. Avaliar a conveniência e oportunidade de estabelecer cooperação técnica com os
docentes de outros Campi, nas áreas de Engenharia Civil, Mecânica, Elétrica,
Arquitetura, para auxiliar e assessorar os gestores, dentro das possibilidades legais,
acerca das demandas oriundas das necessidades de conservação e manutenção;  e

4. Atentar quanto à realização de licitação por dispensa, pela ausência de manutenção
preventiva e/ou planejamento que resulte numa situação “emergencial” e/ou no
fracionamento das compras.

Propõe-se o encaminhamento desta Nota Técnica ao Reitor do IFPE, na condição de
Presidente do Conselho Superior, para conhecimento.

Nota Técnica elaborada pela auditora Jussara Rafaela Bezerra de Rezende, SIAPE 1802985, e
revisada pelo auditor Fábio da Silva Pessôa, SIAPE 2178314.

Recife-PE, 27 de julho de 2022.

David Lima Vilela
Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFPE

SIAPE 1867177
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