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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 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 nº 4 do Anexo II do Plano Anual de Atividades da
Auditoria Interna (PAINT) do exercício 2022, combinado com o disposto na Ordem de
Serviço nº 03/2022 - AUDI/CONSUP/IFPE, apresentam-se os resultados desta nova rodada
de acompanhamento das recomendações emitidas pela Auditoria Interna. O presente
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documento contempla, no âmbito da Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de
Tecnologias (DADT), o quantitativo de recomendações monitoradas atinentes ao exercício
2018, bem como a Matriz de Achados (APÊNDICE A) 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 10 (dez) recomendações pendentes de atendimento no âmbito da DADT,
relativas ao exercício 2018. A partir desse achado, a Auditoria Interna realizou reunião on-line
com o Diretor da referida pasta, em 11 de março de 2022, onde foram apresentadas tais
demandas, bem como o modus operandi da ação de monitoramento a ser realizada pela equipe
de auditoria.

Assim, em seguida, a fim de obter as informações quanto às providências
empreendidas para o saneamento das demandas pendentes, inclusive, quanto às respectivas
evidências comprobatórias, foi aberto o processo de n.º 23294.005777/2022-22, e, através
deste, encaminhado a Solicitação de Auditoria nº 003-01/2022 - AUDI/CONSUP/IFPE, na
data de 14 de março de 2022. Contudo, apesar da atividade ter sido previamente pactuada
na reunião de 11 de março de 2022, a DADT não atendeu ao pedido inicial da equipe de
auditoria, fato que ensejou a reiteração do supracitado requerimento, através do Despacho n.º
0094973, em 05 de abril de 2022, muito embora este documento também não tenha produzido
o retorno esperado.

Diante da falta de informações para os dois comunicados da Auditoria Interna, uma
nova estratégia foi traçada, desta vez, através do pedido de apoio ao Gabinete da Reitoria,
conforme revela o Despacho n.º 0189165, datado de 13 de junho de 2022. Entretanto, em que
pese a intermediação do Gabinete junto à DADT, consoante o Despacho n.º 00189417, em 13
de junho de 2022, a demanda de auditoria permaneceu sem respostas. Ou seja, além da
reunião ocorrida em março do ano corrente, foram concedidas outras três oportunidades para
a DADT dispor das informações necessárias ao trabalho de auditoria, mas, passados quase
cento e vinte dias do primeiro contato (de março a julho de 2022), nenhum
pronunciamento formal foi apresentado. A Tabela 1, a seguir, resume a situação até aqui
relatada:

Tabela 1 - Síntese dos resultados do monitoramento1

Providência Tipo de posicionamento Quantidade

Não houve providência Reiteração 10

Total 10

Fonte: elaboração própria (2022).

Ainda sobre a indisponibilidade de informações, vale salientar que o “silêncio do
gestor” não afasta a sua responsabilidade de promover as ações necessárias à consecução dos

1 Adotou-se como referência a própria formatação do sistema e-Aud, de modo particular, as definições de
“Providência” e “Tipo de posicionamento”.
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objetivos da Administração, in casu, do Instituto Federal de Pernambuco. Afinal, todo
administrador público deve prestar contas das atribuições as quais lhes foram confiadas
(accountability). De maneira complementar, convém esclarecer que a atuação da Auditoria
Interna visa o aprimoramento do trabalho do gestor, inclusive, sob o aspecto da segurança da
decisão, considerando as temáticas da Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos.
Assim, em função da ausência de manifestação, a própria Administração saiu
prejudicada, ao passo que “não usufruiu” do instrumento de assessoramento de que
dispõe: a Unidade de Auditoria Interna.

Acerca das recomendações reiteradas, conforme detalhado na Matriz de Achados
disposta no APÊNDICE A, sugere-se que a Unidade Auditada avalie a conveniência e a2

oportunidade de requerer o apoio da Controladoria do IFPE, enquanto instância de segunda3

linha de defesa, a tomar como amparo a Resolução nº 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.

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;
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;

3 Oportunidade: “[...] faz referência ao momento do ato. Isto é, se ele é urgente e tempestivo.” Disponível em:
https://tj-mt.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1285271406/10001013320218110024-mt/inteiro-teor-1285274046.
Acesso em: 28 abr. 2022.

2 Conveniência: “[...] refere-se à relevância do ato. Ou seja, se ele é necessário e se representa justo interesse
público.” Disponível em: https://tj-mt.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1285271406/10001013320218110024-mt/
inteiro-teor-1285274046. Acesso em: 28 abr. 2022.
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Por derradeiro, propõe-se à DADT 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. Não havendo respostas, a
Orientação n.º 2/2015/DC/SFC/CGU-PR, de 25 de maio de 2015, dispõe que “para
recomendações reiteradas repetidas vezes, com mais de três anos de emitidas, sem que tenha
havido iniciativa do gestor para seu atendimento [...], sendo prioritárias/relevantes [...]”, deve-se
“Finalizar Monitoramento e encaminhar a outras instâncias [...]”, como, por exemplo, Assessoria
de Processos Correcionais, Gabinete do Reitor, Ministério Público etc. Em acréscimo,
comunica-se que, independentemente de 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, 06 de julho de 2022.

David Lima Vilela
Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFPE

SIAPE 1867177
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APÊNDICE A - Matriz de achados das recomendações sem providências
Providência: Não houve providência

Tipo de posicionamento: Reiteração

ID
(e-Aud) Texto do monitoramento Manifestação da unidade Análise da equipe de auditoria Valores

936443 RA 03/2018 ; Constatação 1.1.1.1
Fragilidades no tocante à governança,
gestão de riscos e controles internos
na gestão da Tecnologia da
Informação do IFPE. Recomendação
02.

Propor a padronização, por meio de reunião
do Fórum de TI, da estrutura administrativa,
incluindo a forma de hierarquia criada
(secretarias, setores, departamentos), suas
atribuições e responsabilidades.

A Unidade não apresentou manifestação
acerca das providências empreendidas,
em que pese o pedido de informações
promovido por meio da Solicitação de
Auditoria n.º 003-01/2022, em 14/03/2022,
com reiterações nos dias 05/04/2022
(Despacho SEI 0094973) e 13/06/2022
(Despacho SEI 0189417).

Inclusive, vale salientar que esta demanda
já tinha sido objeto de reiteração, também
sob o contexto da falta de providências,
considerando o último posicionamento da
Auditoria Interna no sistema e-Aud, da
CGU, em 31/05/2021.

Efeitos negativos:
Fragilidades no tocante à

governança, gestão de riscos
e controles internos na área

de Tecnologia da Informação
do IFPE, considerando

a falta de
adequação/padronização da

infraestrutura, além da
indefinição de normativos

internos com os registros das
competências e as respectivas

formas de organização.

Benefícios esperados:
Aprimoramento da
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governança, gestão de riscos
e controles internos na área

de Tecnologia da Informação.
936444 RA 03/2018 - Constatação 1.1.1.1

Fragilidades no tocante à governança,
gestão de riscos e controles internos
na gestão da Tecnologia da
Informação do IFPE. Recomendação
03.

Mapear os processos relacionados às áreas
de gestão da Tecnologia da Informação do
IFPE. Em seguida, dar amplo
conhecimento, visando garantir a
padronização das ações no âmbito da
Instituição, tendo em vista que o
mapeamento de processo visa garantir o
alcance dos objetivos da entidade, trazendo
clareza às atividades realizadas.

A Unidade não apresentou manifestação
acerca das providências empreendidas,
em que pese o pedido de informações
promovido por meio da Solicitação de
Auditoria n.º 003-01/2022, em 14/03/2022,
com reiterações nos dias 05/04/2022
(Despacho SEI 0094973) e 13/06/2022
(Despacho SEI 0189417).

Inclusive, vale salientar que esta demanda
já tinha sido objeto de reiteração, também
sob o contexto da falta de providências,
considerando o último posicionamento da
Auditoria Interna no sistema e-Aud, da
CGU, em 31/05/2021.

Efeitos negativos:
Fragilidades no tocante à

governança, gestão de riscos
e controles internos na área

de Tecnologia da Informação
do IFPE, considerando a
inexistência de processos

mapeados, com abrangência
sistêmica.

Benefícios esperados:
Aprimoramento da

governança, gestão de riscos
e controles internos na área

de Tecnologia da Informação.
936445 RA 03/2018 - Constatação 1.1.1.1

Fragilidades no tocante à governança,
gestão de riscos e controles internos
na gestão da Tecnologia da
Informação do IFPE. Recomendação
05.

Elaborar o Manual de Procedimentos da T.I.
do IFPE, consolidando os procedimentos
específicos de acordo com a criticidade das
atividades mapeadas, garantindo a
participação dos servidores das respectivas
áreas. Em seguida, dar amplo conhecimento
do referido instrumento de controle, visando
garantir a padronização das ações no âmbito
da Instituição.

A Unidade não apresentou manifestação
acerca das providências empreendidas,
em que pese o pedido de informações
promovido por meio da Solicitação de
Auditoria n.º 003-01/2022, em 14/03/2022,
com reiterações nos dias 05/04/2022
(Despacho SEI 0094973) e 13/06/2022
(Despacho SEI 0189417).

Inclusive, vale salientar que esta demanda
já tinha sido objeto de reiteração, também
sob o contexto da falta de providências,
considerando o último posicionamento da
Auditoria Interna no sistema e-Aud, da
CGU, em 31/05/2021.

Efeitos negativos:
Fragilidades no tocante à

governança, gestão de riscos
e controles internos na área

de Tecnologia da Informação
do IFPE, considerando a

insuficiência de
procedimentos e instruções
operacionais, além da não
consolidação destes em

documento do tipo “manual”.

Benefícios esperados:
Aprimoramento da

governança, gestão de riscos
e controles internos na área

de Tecnologia da Informação.
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936446 RA 03/2018 - Constatação 1.1.1.2
Fragilidade na governança da TI no
que concerne à padronização,
adequação da infraestrutura e
formalização de uma metodologia
para aquisição, monitoramento das
ações de compras e manutenção
(preventiva e corretiva) de
equipamentos e serviços buscando
atender as necessidades
institucionais. Recomendação 01.

Desenvolver, através de um plano de
padronização, uma metodologia sistêmica
para aquisição e monitoramento das ações
de compras e manutenção (preventiva e
corretiva) de equipamentos de TI.

A Unidade não apresentou manifestação
acerca das providências empreendidas,
em que pese o pedido de informações
promovido por meio da Solicitação de
Auditoria n.º 003-01/2022, em 14/03/2022,
com reiterações nos dias 05/04/2022
(Despacho SEI 0094973) e 13/06/2022
(Despacho SEI 0189417).

Inclusive, vale salientar que esta demanda
já tinha sido objeto de reiteração, também
sob o contexto da falta de providências,
considerando o último posicionamento da
Auditoria Interna no sistema e-Aud, da
CGU, em 31/05/2021.

Efeitos negativos:
Fragilidades no tocante à

governança, gestão de riscos
e controles internos na área

de Tecnologia da Informação
do IFPE, sobretudo no que
concerne à padronização e

formalização de uma
metodologia para aquisição,

monitoramento das
ações de compras e

manutenção (preventiva e
corretiva) de equipamentos e

serviços.

Benefícios esperados:
Aprimoramento da

governança, gestão de riscos
e controles internos na área

de Tecnologia da Informação.
936452 RA 03/2018 - Constatação 1.1.1.4

Fragilidades no tocante ao processo
de capacitação para os servidores da
TI dos Campi e Reitoria.
Recomendação 01.

Definir diretrizes de capacitação alinhado
aos objetivos institucionais para os
servidores de TI do IFPE.

A Unidade não apresentou manifestação
acerca das providências empreendidas,
em que pese o pedido de informações
promovido por meio da Solicitação de
Auditoria n.º 003-01/2022, em 14/03/2022,
com reiterações nos dias 05/04/2022
(Despacho SEI 0094973) e 13/06/2022
(Despacho SEI 0189417).

Inclusive, vale salientar que esta demanda
já tinha sido objeto de reiteração, também
sob o contexto da falta de providências,
considerando o último posicionamento da
Auditoria Interna no sistema e-Aud, da
CGU, em 31/05/2021.

Efeitos negativos:
Fragilidades no tocante à

governança, gestão de riscos
e controles internos na área

de Tecnologia da Informação
do IFPE, sobretudo no que
concerne às definições do

processo de capacitação para
os servidores da TI dos

Campi e Reitoria.

Benefícios esperados:
Aprimoramento da

governança, gestão de riscos
e controles internos na área

de Tecnologia da Informação.
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936454 RA 03/2018 - Constatação 1.1.1.5
Inexistência de um plano de
atualização para aquisição de
software e hardware para os Campi e
Reitoria. Recomendação 01.

Elaborar o plano de atualização para
aquisição de software e hardware para os
Campi e Reitoria do IFPE.

A Unidade não apresentou manifestação
acerca das providências empreendidas,
em que pese o pedido de informações
promovido por meio da Solicitação de
Auditoria n.º 003-01/2022, em 14/03/2022,
com reiterações nos dias 05/04/2022
(Despacho SEI 0094973) e 13/06/2022
(Despacho SEI 0189417).

Inclusive, vale salientar que esta demanda
já tinha sido objeto de reiteração, também
sob o contexto da falta de providências,
considerando o último posicionamento da
Auditoria Interna no sistema e-Aud, da
CGU, em 31/05/2021.

Efeitos negativos:
A falta de elaboração de um

plano de atualização para
aquisição de software e

hardware, assim como a não
institucionalização, constitui
uma fragilidade na gestão da

área de Tecnologia da
Informação do IFPE.

Benefícios esperados:
Aprimoramento da gestão da

área de Tecnologia da
Informação do IFPE.

936455 RA 03/2018 - Constatação 1.1.1.6
Inexistência de um plano de
gerenciamento de descartes – PGRS
para os equipamentos inservíveis de
TI. Recomendação 01.

Elaborar o plano de gerenciamento de
descartes – PGRS para os equipamentos
inservíveis de TI.

A Unidade não apresentou manifestação
acerca das providências empreendidas,
em que pese o pedido de informações
promovido por meio da Solicitação de
Auditoria n.º 003-01/2022, em 14/03/2022,
com reiterações nos dias 05/04/2022
(Despacho SEI 0094973) e 13/06/2022
(Despacho SEI 0189417).

Inclusive, vale salientar que esta demanda
já tinha sido objeto de reiteração, também
sob o contexto da falta de providências,
considerando o último posicionamento da
Auditoria Interna no sistema e-Aud, da
CGU, em 31/05/2021.

Efeitos negativos:
Além de configurar uma

inobservância normativa (a
Lei no 12.305/10), a falta de

um plano de descarte
institucionalizado e
padronizado para os

equipamentos inservíveis
constitui uma fragilidade na
gestão da área de Tecnologia

da Informação do IFPE.

Benefícios esperados:
Observância normativa e

aprimoramento da gestão da
área de Tecnologia da
Informação do IFPE.
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936456 RA 03/2018 - Constatação 1.1.1.7
Ausência de estudo de necessidades
para formalização de contratos de
serviços de manutenção de Rede.
Recomendação 01.

Realizar um estudo de necessidades para
formalização de contratos de serviços de
manutenção de Rede.

A Unidade não apresentou manifestação
acerca das providências empreendidas,
em que pese o pedido de informações
promovido por meio da Solicitação de
Auditoria n.º 003-01/2022, em 14/03/2022,
com reiterações nos dias 05/04/2022
(Despacho SEI 0094973) e 13/06/2022
(Despacho SEI 0189417).

Inclusive, vale salientar que esta demanda
já tinha sido objeto de reiteração, também
sob o contexto da falta de providências,
considerando o último posicionamento da
Auditoria Interna no sistema e-Aud, da
CGU, em 31/05/2021.

Efeitos negativos:
A falta de estudos de
necessidades para a

formalização de contratos de
serviços de manutenção de

Rede constitui uma
fragilidade na gestão da área
de Tecnologia da Informação

do IFPE, ao passo que
dificulta averiguar/atestar a
adequação de tais contratos
às reais necessidades dos

serviços dos Campi e
Reitoria.

Benefícios esperados:
Aprimoramento da gestão da

área de Tecnologia da
Informação do IFPE.

936457 RA 03/2018 - Constatação 1.1.1.9
Inexistência/inadequação de projeto
básico referente à infraestrutura de
refrigeração e fornecimento de
energia para os data centers nos
Campi e Reitoria. Recomendação 01.

Emitir orientação normativa estabelecendo
a obrigatoriedade de estudo técnico para
adequação da infraestrutura de
fornecimento de energia, refrigeração e
alimentação para atender os data centers nos
Campi e Reitoria.

A Unidade não apresentou manifestação
acerca das providências empreendidas,
em que pese o pedido de informações
promovido por meio da Solicitação de
Auditoria n.º 003-01/2022, em 14/03/2022,
com reiterações nos dias 05/04/2022
(Despacho SEI 0094973) e 13/06/2022
(Despacho SEI 0189417).

Inclusive, vale salientar que esta demanda
já tinha sido objeto de reiteração, também
sob o contexto da falta de providências,
considerando o último posicionamento da
Auditoria Interna no sistema e-Aud, da
CGU, em 31/05/2021.

Efeitos negativos:
A inadequação da estrutura

elétrica dos data centers
constitui uma fragilidade na
gestão da área de Tecnologia
da Informação do IFPE, ao

passo que compromete
compromete a vida útil e o

funcionamento
dos equipamentos em geral.

Benefícios esperados:
A adequação da

infraestrutura de energia
elétrica/refrigeração pode

evitar e/ou mitigar potenciais
riscos aos equipamentos de
Tecnologia da Informação.
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936459 RA 03/2018 - Constatação 1.1.1.9
Inexistência/inadequação de projeto
básico referente à infraestrutura de
refrigeração e fornecimento de
energia para os data centers nos
Campi e Reitoria. Recomendação 02.

Elaborar e/ou adequar o projeto básico
referente à infraestrutura de refrigeração e
fornecimento de energia para os data
centers nos Campi e Reitoria.

A Unidade não apresentou manifestação
acerca das providências empreendidas,
em que pese o pedido de informações
promovido por meio da Solicitação de
Auditoria n.º 003-01/2022, em 14/03/2022,
com reiterações nos dias 05/04/2022
(Despacho SEI 0094973) e 13/06/2022
(Despacho SEI 0189417).

Inclusive, vale salientar que esta demanda
já tinha sido objeto de reiteração, também
sob o contexto da falta de providências,
considerando o último posicionamento da
Auditoria Interna no sistema e-Aud, da
CGU, em 31/05/2021.

Efeitos negativos:
A inadequação da estrutura

elétrica dos data centers
constitui uma fragilidade na
gestão da área de Tecnologia
da Informação do IFPE, ao

passo que compromete
compromete a vida útil e o

funcionamento
dos equipamentos em geral.

Benefícios esperados:
A adequação da

infraestrutura de energia
elétrica/refrigeração pode

evitar e/ou mitigar potenciais
riscos aos equipamentos de
Tecnologia da Informação.
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