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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 do Departamento de Obras e Projetos (DOPE), 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 9 (nove) recomendações pendentes de atendimento no âmbito do DOPE,
relativas ao exercício 2018. A partir desse achado, a Auditoria Interna realizou reunião on-line
com a responsável pela pasta, em 14 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 23294.005825/2022-84, e, através
deste, encaminhado a Solicitação de Auditoria nº 003-02/2022 - AUDI/CONSUP/IFPE, na
data de 14 de março de 2022. Contudo, apesar da atividade ter sido previamente pactuada
em reunião, o DOPE não atendeu ao pedido inicial da equipe de auditoria, fato que ensejou
a reiteração do supracitado requerimento, através do Despacho n.º 0095083, 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 instrumentos utilizados pela Auditoria
Interna, uma nova estratégia foi traçada, desta vez, através do pedido de apoio ao Gabinete da
Reitoria, conforme revela o Despacho n.º 0189200, datado de 13 de junho de 2022.
Entretanto, em que pese a intermediação do Gabinete junto ao DOPE, consoante o Despacho
n.º 0189406, 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 o DOPE 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 propósito, essa conduta de falta de esclarecimentos à Auditoria Interna se mantém
desde a elaboração do Relatório de Auditoria n.º 02/2018, considerando o “silêncio da gestão”
frente ao encaminhamento das Solicitações de Auditoria de n.ºs 010-01/2018, 011-01/2018 e
012-01/2018, protocoladas, respectivamente, nos dias 24/07/18, 01/08/2018 e 07/08/2018.
Todavia, vale salientar que o tal “silêncio” não afasta a responsabilidade do gestor de
promover as ações necessárias à consecução dos 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. A Tabela 1, a seguir, resume a situação até aqui relatada:

2



Tabela 1 - Síntese dos resultados do monitoramento1

Providência Tipo de posicionamento Quantidade

Não houve providência Reiteração 9

Total 9

Fonte: elaboração própria (2022).

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;
[...]
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;
[...]
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.

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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Por derradeiro, propõe-se ao DOPE 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, 08 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

936955 RA 02/2018 - Constatação 1.1.1
Fragilidades relacionadas à
Governança, Riscos e Controles
Internos no IFPE. Recomendação 01

Normatizar e implementar o processo de
elaboração periódica do Plano Diretor de
Obras, de modo que sejam delimitadas as
fases de planejamento, organização,
execução e monitoramento.

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 003-02/2022, em 14/03/2022,
com reiterações nos dias 05/04/2022
(Despacho SEI 0095083) e 13/06/2022
(Despacho SEI 0189406). Em vista do
exposto, a recomendação permanecerá
sob análise.

Efeitos negativos:
Fragilidades no tocante à
gestão da área de obras e
projetos de engenharia do

IFPE, considerando a falta de
um plano de

desenvolvimento físico da
entidade.

Benefícios esperados:
Ao posicionar suas ações
para além das questões
operacionais, a fim de
alcançar as atividades

estratégicas e,
consequentemente, a
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implementação dos
mecanismos de governança,
tornar-se-á mais propício ao
DOPE o desenvolvimento de

um processo de trabalho
específico para a

elaboração periódica do
Plano Diretor de Obras, o

qual deve ser útil para dispor
de aspectos relacionados às

fases de planejamento,
organização, execução e

monitoramento das obras e
projetos do IFPE.

936957 RA 02/2018 - Constatação 1.1.1
Fragilidades relacionadas à
Governança, Riscos e Controles
Internos no IFPE. Recomendação 02

Aprimorar os procedimentos de avaliação
de riscos, através da implementação das
seguintes ferramentas: mapeamento dos
processos da DOPE, estabelecimento das
etapas críticas do processo, elaboração de
matriz de riscos, montagem de diagramas
SWOT e realização de estudos
classificatórios das ameaças e
oportunidades dos riscos encontrados.

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 003-02/2022, em 14/03/2022,
com reiterações nos dias 05/04/2022
(Despacho SEI 0095083) e 13/06/2022
(Despacho SEI 0189406). Em vista do
exposto, a recomendação permanecerá
sob análise.

Efeitos negativos:
Fragilidades no tocante à
gestão da área de obras e
projetos de engenharia do

IFPE, considerando a
informalidade da avaliação

de riscos desenvolvida, posto
que esta não é realizada por

intermédio de matriz de
riscos, diagramas SWOT e

nem estudos classificatórios
das ameaças e oportunidades.

Benefícios esperados:
O tratamento dos riscos
constitui um requisito

fundamental para que a
gestão possa alcançar seus
objetivos com segurança,
sobretudo no que tange ao
gerenciamento dos eventos

adversos.
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936958 RA 02/2018 - Constatação 1.1.2
Fragilidade na Organização da
Gestão das Obras e Projetos de
Engenharia. Recomendação 01

Elaborar e normatizar o mapeamento de
processos da DOPE por meio de
fluxogramas, como forma de identificar
como os processos são realizados,
representando o tempo e as
responsabilidades na execução.

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 003-02/2022, em 14/03/2022,
com reiterações nos dias 05/04/2022
(Despacho SEI 0095083) e 13/06/2022
(Despacho SEI 0189406). Em vista do
exposto, a recomendação permanecerá
sob análise.

Efeitos negativos:
Fragilidades no tocante à
gestão da área de obras e
projetos de engenharia do
IFPE, considerando que os
processos correlatos não

estão devidamente mapeados
e, por conseguinte, por não

dispor de um manual de
procedimentos formalizado,
bem como de um documento
descritivo com as atribuições

de cada servidor.

Benefícios esperados:
Aprimoramento da gestão na
área de obras e projetos de

engenharia do IFPE.
936962 RA 02/2018 - Constatação 1.1.3

Fragilidades nos processos de
Gerenciamento de Bens imóveis.
Recomendação 01

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.

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 003-02/2022, em 14/03/2022,
com reiterações nos dias 05/04/2022
(Despacho SEI 0095083) e 13/06/2022
(Despacho SEI 0189406). Em vista do
exposto, a recomendação permanecerá
sob análise.

Efeitos negativos:
Fragilidades no tocante à
gestão da área de obras e
projetos de engenharia do
IFPE, sobretudo no que
concerne à ausência de:

*procedimento para
promover o cadastro técnico

dos bens imóveis;
*rotinas de manutenção dos

bens imóveis;
*rotinas para realizar a

avaliação dos bens imóveis.

Benefícios esperados:
Aprimoramento dos controles
internos voltados à adequada

manutenção dos
bens imóveis do IFPE.
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936979 RA 02/2018 - Constatação 1.1.4
Fragilidades no processo de
elaboração dos projetos de
acessibilidade. Recomendação 01

Realizar levantamento com o objetivo de
produzir diagnóstico das condições atuais
dos requisitos básicos de acessibilidade no
Campus, com a definição de metas
progressivas para sanar as carências
existentes.

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 003-02/2022, em 14/03/2022,
com reiterações nos dias 05/04/2022
(Despacho SEI 0095083) e 13/06/2022
(Despacho SEI 0189406). Em vista do
exposto, a recomendação permanecerá
sob análise.

Efeitos negativos:
Fragilidades no tocante à
gestão da área de obras e
projetos de engenharia do
IFPE, de modo particular,

devido à
carência/inexistência de

projetos de reestruturação das
edificações sob o aspecto da

acessibilidade.

Benefícios esperados:
Cumprimento das normas de
acessibilidade por meio da

oferta de estruturas
adequadas às pessoas com

deficiência.
936983 RA 02/2018 - Constatação 1.1.5

Fragilidades no processo de
verificação da previsão orçamentária.
Recomendação 01

Avaliar e implementar os controles
necessários para mitigar os efeitos da
incerteza dos prazos para a liberação dos
recursos orçamentários para a construção
das obras.

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 003-02/2022, em 14/03/2022,
com reiterações nos dias 05/04/2022
(Despacho SEI 0095083) e 13/06/2022
(Despacho SEI 0189406). Em vista do
exposto, a recomendação permanecerá
sob análise.

Efeitos negativos:
Fragilidades no tocante à
gestão da área de obras e
projetos de engenharia do

IFPE, de modo especial, no
tocante ao acompanhamento
dos trâmites orçamentários

que antecedem às execuções
dos projetos.

Benefícios esperados:
Tratamento das incertezas

relacionadas aos prazos para
a liberação dos recursos

orçamentários necessários à
execução das ações

propostas.
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936994 RA 02/2018 - Constatação 1.1.6
Fragilidades no processo de
elaboração dos projetos de reforma.
Recomendação 01

Avaliar e implementar os controles internos
adequados para a realização das reformas
nas instalações prediais, incluindo
especialmente um efetivo planejamento da
manutenção preventiva, acompanhamento
das demandas formuladas pelos Campi de
reformas e clareza dos critérios dos
responsáveis para acompanhar e autorizar
as reformas de natureza corretiva.

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 003-02/2022, em 14/03/2022,
com reiterações nos dias 05/04/2022
(Despacho SEI 0095083) e 13/06/2022
(Despacho SEI 0189406). Em vista do
exposto, a recomendação permanecerá
sob análise.

Efeitos negativos:
Fragilidades no tocante à
gestão da área de obras e
projetos de engenharia do

IFPE, considerando:
*deficiências no

planejamento das reformas;
*descrição inadequada dos

objetos licitados, em
inobservância às

recomendações do Tribunal
de Contas da União;

*pesquisas de mercado
inadequadas;

*falta de clareza quanto às
competências do setor;

*inexistência de registros das
reformas realizadas.

Benefícios esperados:
A implementação de

controles internos voltados à
realização de reformas nas

instalações prediais permitirá
um melhor gerenciamento da

área de obras e projetos de
engenharia do IFPE,
especialmente no que

concerne ao planejamento da
manutenção preventiva,
acompanhamento das
demandas de reformas
oriundas dos Campi e

compreensão das
competências atinentes aos

atos de acompanhamento e de
autorização.
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937049 RA 02/2018 - Constatação 1.1.7
Fragilidades no processo de
orçamentação. Recomendação 02

Aperfeiçoar os procedimentos de aplicação
das sanções para os casos das empresas que
descumprirem as cláusulas contratuais.

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 003-02/2022, em 14/03/2022,
com reiterações nos dias 05/04/2022
(Despacho SEI 0095083) e 13/06/2022
(Despacho SEI 0189406). Em vista do
exposto, a recomendação permanecerá
sob análise.

Efeitos negativos:
Fragilidades no tocante à
gestão da área de obras e
projetos de engenharia do

IFPE, considerando a
ausência de histórico de

sanções para as empresas que
elaboraram planilhas

orçamentárias e projetos de
engenharia de maneira

inadequada.

Benefícios esperados:
A instituição de regramentos,

bem como a aplicação de
notificações e penalidades,

nos termos da Lei de
Licitações, tende a coibir atos

inadequados dos entes
contratados.

937051 RA 02/2018 - Constatação 1.1.8
Ameaça de dano às edificações da
sede definitiva do Campus Cabo de
Santo Agostinho em virtude do
acelerado processo de erosão dos
taludes da vizinhança e outros riscos.
Recomendação 01

Gerenciar os riscos em tela, elaborar e
implementar ações para conter o avanço da
erosão em direção à sede do Campus, bem
como garantir que os serviços de energia
elétrica, água e esgoto, transporte e internet
sejam ofertados no prédio onde funcionará
o Campus Cabo de Santo Agostinho, assim
que as obras de construção estiverem
conclusas.

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 003-02/2022, em 14/03/2022,
com reiterações nos dias 05/04/2022
(Despacho SEI 0095083) e 13/06/2022
(Despacho SEI 0189406). Em vista do
exposto, a recomendação permanecerá
sob análise.

Efeitos negativos:
Fragilidades no tocante à
gestão da área de obras e
projetos de engenharia do

IFPE, considerando o
tratamento inadequado frente

às condições do local
destinado ao funcionamento

da sede definitiva do Campus
Cabo de Santo Agostinho,

com os seguintes destaques:
*não elaboração de plano de
mitigação dos riscos para o

avanço da erosão;
* condições de energia
elétrica, internet, água e

esgoto;

9



* disponibilidade de
transporte.

Benefícios esperados:
Segurança das edificações da

sede definitiva do Campus
Cabo de Santo Agostinho;
Infraestrutura necessária ao
funcionamento da unidade:
energia elétrica, internet,

água, esgoto, disponibilidade
de transporte.
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