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 1.  Introdução 

 A  prestação  de  contas  é  uma  obrigação  cons�tucional  de  qualquer  pessoa  �sica  ou  jurídica, 
 pública  ou  privada,  que  u�lize,  arrecade,  guarde,  gerencie  ou  administre  dinheiros,  bens  e 
 valores  públicos  ou  pelos  quais  a  União  responda  ou  que,  em  nome  desta,  assuma 
 obrigações  de  natureza  pecuniária  (parágrafo  único  do  art.  70  da  Cons�tuição  Federal  de 
 1988). 

 Compete  ao  Tribunal  de  Contas  da  União  (TCU),  como  órgão  de  Controle  Externo,  auxiliar  o 
 Congresso  Nacional  no  julgamento  das  contas  dos  administradores  e  demais  responsáveis 
 por  dinheiros,  bens  e  valores  públicos,  nos  termos  do  art.  71  da  Cons�tuição  Federal  e  no 
 poder regulamentar conferido pelo art. 3º da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992. 

 A  Instrução  Norma�va  TCU  nº  84/2020  e  a  Decisão  Norma�va  (DN)  TCU  nº  187/2020  são  as 
 normas  que  estabelecem  as  regras  gerais  para  as  prestações  de  contas,  considerando  a 
 sociedade  e  seus  representantes  como  os  des�natários  principais  da  obrigação  de  prestar 
 contas. 

 Nesse sen�do, vale destacar o inciso I do art. 4º da IN 84/2020: 

 [...] 

 Art. 4º São princípios para a elaboração e a divulgação da prestação de contas: 

 I  -  foco  estratégico  e  no  cidadão:  além  de  prestar  contas  sobre  os  fatos  pretéritos, 
 os  responsáveis  devem  apresentar  a  direção  estratégica  da  organização  na  busca  de 
 resultados  para  a  sociedade,  proporcionando  uma  visão  de  como  a  estratégia  se 
 relaciona  com  a  capacidade  de  gerar  valor  público  no  curto,  médio  e  longo  prazos  e 
 demonstrar  o  uso  que  a  UPC  faz  dos  recursos,  bem  como  os  produtos,  os  resultados 
 e os impactos produzidos; 

 [...] 

 2.  Parecer da Auditoria Interna 
 O  parecer  da  Auditoria  Interna  Geral  do  IFPE  sobre  a  prestação  de  contas  anual  do  Ins�tuto 
 Federal  de  Educação  Ciência  e  Tecnologia  de  Pernambuco  (IFPE)  tem  como  obje�vo 
 expressar  opinião  geral  do  Titular  da  Auditoria  Interna,  com  base  nos  trabalhos  de  auditorias 
 previstos  e  executados  no  âmbito  do  Plano  Anual  de  Auditoria  Interna  (PAINT)  do  exercício 
 de  2021,  em  cumprimento  ao  disposto  no  ar�go  15,  parágrafo  6º,  do  Decreto  n°  3591/2000, 
 art. 37, inciso VI, do Regimento Geral do IFPE e art. 16 da Instrução Norma�va nº 05/2021. 

 Para  o  exercício  de  2021,  o  Parecer  da  Auditoria  Interna  considerou  os  seguintes  documentos 
 disponibilizados pela Pró-Reitora de Integração e Desenvolvimento Ins�tucional do IFPE: 



 ●  Minuta  do  Relatório  de  Gestão  2021,  enviada  em  06/04/2022  (contendo  114 
 páginas); e 

 ●  Relatório  de  Gestão  2021  (versão  final),  enviada  em  09/04/2022  (contendo  167 
 páginas). 

 O  desenvolvimento  do  Parecer  ocorreu  no  período  de  07/04/2022  a  11/04/2022,  em  estrita 
 observância  às  normas  de  auditoria  aplicáveis  ao  Serviço  Público  Federal.  Nesse  contexto, 
 registre-se que nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

 O  escopo  deste  Parecer  abordou  a  análise,  sob  o  aspecto  formal,  dos  elementos  de  conteúdo 
 requeridos  para  o  Relatório  de  Gestão  2021,  tendo  por  base  a  Decisão  Norma�va  (DN)  TCU 
 nº  187,  de  09  de  setembro  de  2020.  Além  disso,  contemplou  assuntos  sobre:  governança, 
 gestão  de  riscos  e  controles  internos;  a  situação  das  recomendações  emi�das  pela  Auditoria 
 Interna  do  IFPE;  e  as  ações  de  auditoria  executadas  no  âmbito  do  Plano  Anual  de  Auditoria 
 Interna (PAINT), conforme Resolução CONSUP nº 57/2020. 

 2.1.  Estrutura  e  Análise  dos  elementos  de  conteúdo  requeridos  para  o  Relatório  de  Gestão 
 2021. 

 Inicialmente,  cabe  registrar  que  o  Relatório  de  Gestão,  elaborado  no  formato  de  relato 
 integrado,  é  a  forma  que  a  en�dade  realiza  o  processo  de  prestação  de  contas  (Anexo  I  da 
 IN-TCU  nº  84/2020).  O  modelo  se  baseia  no  conceito  desenvolvido  pelo  Interna�onal 
 Integrated  Repor�ng  Council  (Conselho  Internacional  para  Relato  Integrado  –  IIRC),  e  tem  por 
 propósito simplificar e racionalizar o processo de prestação de contas. 

 Diante  disso,  a  Auditoria  Interna  verificou  que  o  Relatório  de  Gestão  2021  considerou  na  sua 
 estrutura  e  conteúdo  o  modelo  de  relato  integrado,  no  sen�do  de  que  foi  elaborado  de 
 forma  a  permi�r  uma  visão  abrangente  da  en�dade,  por  meio  da  apresentação  das  relações 
 entre estratégia, obje�vos, ações, recursos alocados e resultados alcançados. 

 Importa  destacar,  que  o  processo  de  prestação  de  contas  2021  deverá  ser  feito 
 exclusivamente  por  meio  do  sí�o  oficial  do  IFPE,  devendo  ser  inserido  em  seção  específica 
 com  chamada  na  página  inicial,  preferencialmente  sob  o  �tulo  “Transparência  e  prestação  de 
 contas”, de forma a cumprir as normas de prestar contas  1  e  transparência pública. 

 Para  análise  dos  elementos  de  conteúdo  requeridos  para  o  Relatório  de  Gestão,  a  Unidade 
 de  Auditoria  Interna  u�lizou  como  referência  a  DN  TCU  nº  187/2020,  que  estabelece  os 
 elementos  de  conteúdo  do  relatório  de  gestão  e  define  os  prazos  de  atualização  das 

 1  O  §  1º  do  art.  9º  da  IN  84/2020  não  indicou  um  formato  específico  ou  padrão  para  a  área  de  “Transparência  e 
 prestação  de  contas”.  Desse  modo,  cada  UPC  deve  desenvolver  sua  página  de  acordo  com  suas  caracterís�cas  e 
 par�cularidades, sem deixar de atender às exigências de conteúdo estabelecidas pelo Tribunal. 



 informações  que  integram  a  prestação  de  contas  da  administração  pública  federal,  nos 
 termos  do  art.  5º,  §  1º  e  art.  6º;  art.  8º,  inciso  III  e  §  3º;  e  art.  9°,  §  3º  da  Instrução 
 Norma�va-TCU 84, de 22 de abril de 2020”. 

 Apresentamos,  a  seguir,  as  considerações  desta  Auditoria  Interna  decorrentes  das  análises 
 realizadas  acerca  da  conformidade  dos  elementos  de  conteúdo  requeridos  para  o  Relatório 
 de Gestão 2021. 

 Quadro 1 - Considerações da Auditoria Interna sobre o Relatório de Gestão 2021 do IFPE. 

 Elementos de 
 Conteúdo  Considerações 

 Elementos 
 pré-textuais 

 Iden�ficou-se  a  existência  de  capa;  listas  de  siglas,  confecção  de  tabelas  e  de  gráficos;  e 
 sumário. Essas informações auxiliam o leitor na leitura do relatório de gestão 2021. 

 Mensagem do 
 dirigente máximo 

 O  conteúdo  consta  no  Relatório  de  Gestão  2021.  O  Reitor  da  en�dade  apresentou  uma 
 visão  geral  sobre  o  desempenho  de  sua  gestão,  bem  como  abordou  os  pontos  que 
 mereceram destaque no decorrer do exercício de 2021. 

 Visão geral 
 organizacional e 

 ambiente externo 

 O  conteúdo  consta  no  Relatório  de  Gestão  2021  (Capítulos  1  e  2).  Importante  destacar 
 que  foram  inseridas  informações  sobre  a  ins�tuição,  a  estrutura  organizacional  e  de 
 governança, o ambiente externo de atuação e o modelo de negócio. 

 Riscos, 
 oportunidades e 

 perspec�vas 

 O  conteúdo  consta  na  minuta  do  Relatório  de  Gestão  2021  (Capítulo  3).  A  en�dade 
 destacou  a  Resolução  nº  01  de  15  de  outubro  de  2020,  do  Comitê  de  Governança, 
 Riscos  e  Controle  (CGRC),  que  aprovou  o  Plano  de  Gestão  de  Riscos  e  Controles  do  IFPE. 
 O  referido  plano  apresenta  a  metodologia  de  gestão  de  riscos  e  define  o  procedimento 
 para a sua avaliação, mensuração e mi�gação. 

 No  exercício  de  2021,  por  meio  da  Portaria  nº  928  de  05  de  outubro  de  2021,  o  Núcleo 
 de  Gestão  de  Riscos  (NGRis)  foi  instalado  para  iden�ficar  e  monitorar  os  riscos 
 estratégicos  do  IFPE,  considerando  os  obje�vos  estabelecidos  pelo  Plano  de 
 Desenvolvimento Ins�tucional (PDI). 

 No  entanto,  a  Auditoria  Interna  constatou,  no  exercício  de  2021,  que  o  Plano  de 
 Desenvolvimento  Ins�tucional  do  IFPE  con�nuava  desatualizado  e  que  o  novo  plano 
 estratégico  não  havia  sido  publicado.  As  considerações  da  Auditoria  sobre  o  processo 
 de  construção  do  novo  Plano  de  Desenvolvimento  Ins�tucional  foram  consignados  no 
 Relatório de Auditoria nº 004/2021 AUDI/CONSUP/IFPE. 

 Governança, 
 estratégia e 
 alocação de 

 recursos 

 O  conteúdo  consta  no  do  Relatório  de  Gestão  2021  (Capítulo  4  e  6).  Verificou-se  que  o 
 IFPE  apresentou  a  sua  estrutura  de  governança.  Além  disso,  vale  salientar  que,  no 
 exercício  de  2021,  o  IFPE  manteve  o  Comitê  Emergencial  do  IFPE,  instância  consul�va  e 
 delibera�va,  que  tem  por  atribuições:  acompanhar  e  monitorar  a  situação  da 
 disseminação  do  coronavírus  (Covid-19)  nas  unidades  do  IFPE;  definir  medidas  de 
 prevenção  da  disseminação  do  coronavírus  (Covid-19)  no  IFPE  e,  consequentemente, 
 no  estado  de  Pernambuco;  e  orientar  ações  das  comissões  locais  para 
 operacionalização das medidas de prevenção. 

 Seguindo  a  dinâmica  do  relato  integrado,  a  en�dade  apresentou  de  forma  quan�ta�va 
 os  resultados  alcançados,  em  cumprimento  às  inicia�vas  e  ações  definidas  no 



 planejamento ins�tucional para o ano de 2021. 

 A  en�dade  considera  "aceitável"  a  conclusão  de  mais  de  70%  das  ações  propostas  para 
 o  exercício  de  2021.  Nesse  ponto,  verificou-se  que  embora  a  consolidação  das  ações 
 (ações  por  Macroprocesso)  tenham  a�ngido  o  percentual  de  72,2%,  algumas  unidades 
 não  a�ngiram  esse  percentual  (  Campi  Belo  Jardim,  Caruaru,  Igarassu,  Pesqueira  e 
 Recife. 

 Além  disso,  a  en�dade  apresentou  as  ações  de  destaque  e  as  principais  dificuldades 
 encontradas em 2021 (Reitoria e  Campi  ). 

 Nesse  ponto,  cabe  mencionar  que  as  informações  apresentadas,  não  deixam  claro  as 
 consequências  (posi�vas  e  nega�vas)  e  os  impactos  no  alcance  dos  obje�vos  e/ou 
 metas  da  en�dade,  bem  como  não  esclarecem  as  medidas  tomadas  para 
 enfrentamento das ações/inicia�vas não executadas. 

 Importante  destacar  que  os  resultados  apresentados  estão  disponíveis  para  a 
 sociedade,  por  meio  do  Sistema  Geplanes  ,  ferramenta  oficial  de  suporte  ao  processo  de 
 planejamento do Ins�tuto  . 

 Informações 
 orçamentárias, 

 financeiras e 
 contábeis 

 O  conteúdo  consta  na  minuta  do  Relatório  de  Gestão  2021  (Capítulo  5).  Verificou-se 
 que  o  IFPE  apresentou  informações  da  situação  e  do  desempenho  financeiro, 
 orçamentário e patrimonial da gestão no exercício de 2021. 

 Nesse  contexto,  verificou-se  a  existência  de  informações  relevantes  na  Declaração  do 
 Contador.  Da  análise,  chamaram  a  atenção  as  ressalvas  apresentadas  pelo  contador, 
 pois  elas  indicam  a  existência  de  prejuízos  nas  informações  constantes  nos  relatórios 
 contábeis  (Balanço  Patrimonial,  Demonstração  das  Variações  Patrimoniais,  Balanço 
 Orçamentário,  Balanço  Financeiro,  Demonstração  dos  Fluxo  de  Caixa  e  Demonstração 
 das  Mutações  do  Patrimônio  Líquido).  Assim  como  no  exercício  de  2020,  a  Auditoria 
 Interna  sugere  que  a  gestão  envide  esforços  para  a  imediata  regularização  das  ressalvas 
 apontadas na Declaração do Contador. 

 Na  perspec�va  dos  controles  internos,  a  Auditoria  Interna  realizou  levantamento  dos 
 registros  de  conformidade  contábil  do  IFPE,  conforme  detalhado  no  item  2.3  deste 
 Parecer. 

 Por  fim,  cabe  destacar  que  as  Demonstrações  são  parte  integrante  da  Prestação  de 
 Contas  do  IFPE,  consolidando  informações  orçamentárias,  financeiras  e  patrimoniais  e 
 deverão  ser  disponibilizadas  no  Portal  do  IFPE,  em  atendimento  ao  acórdão  do  Tribunal 
 de  Contas  da  União  n°  2698/2016,  para  o  exercício  do  controle  social  dos  recursos 
 públicos. 

 F  onte: Elaborado pela AUDI - IFPE a par�r das informações  disponibilizadas pela Gestão. 

 2.2. Considerações sobre Governança, Riscos e Controles Internos. 

 O  IFPE,  por  meio  da  Resolução  n°  57  -  CONSUP,  de  03/11/2018,  ins�tuiu  a  sua  Polí�ca  de 
 Gestão  de  Riscos.  Segundo  o  art.  3º  da  referida  polí�ca,  "o  gerenciamento  de  riscos  deverá 
 ser  implementado  de  forma  gradual  em  todas  as  unidades  (  Campi  ,  Educação  a  Distância  e 
 Reitoria)  da  Ins�tuição,  sendo  priorizados  os  processos  organizacionais  que  impactam 
 diretamente  no  a�ngimento  dos  obje�vos  estratégicos  definidos  no  Plano  de 
 Desenvolvimento Ins�tucional (PDI) do IFPE.”. 

https://geplanes.ifpe.edu.br/geplanes_bsc/sgm/Index;jsessionid=02B5DA427010D2F1B42616C467D0ABDE


 Por  meio  da  Portaria  IFPE/GR  n°  769,  de  07/06/2019,  foi  ins�tuído  o  Comitê  de  Governança, 
 Riscos  e  Controles  (CGCR)  do  IFPE,  que  é  responsável  por  supervisionar  a  implementação  da 
 gestão  de  riscos  no  âmbito  do  Ins�tuto  e  assessorar  permanentemente  os  dirigentes  em 
 questões rela�vas à Gestão de Governança, Riscos e Controles. 

 Em  10/07/2019,  o  Conselho  Superior  do  IFPE,  a  par�r  da  Resolução  N°  50/2019,  de 
 10/07/2019,  criou  a  Controladoria  do  IFPE,  a  quem  compete,  dentre  outros,  exercer  as 
 competências  e  responsabilidades  do  Núcleo  de  Gestão  de  Riscos  (NGRis),  estabelecidas  no 
 art. 23 da Polí�ca de Gestão de Riscos. 

 A  estratégia  de  implementação  da  gestão  de  riscos  será  feita  por  camadas  dos  processos  do 
 IFPE,  em  níveis  de  macroprocessos,  processos,  subprocessos,  a�vidades  e  tarefas,  conforme 
 Resolução  N°  12/2019  -  CGRC.  Além  disso,  o  Sistema  Ágatha  será  a  ferramenta  de  tecnologia 
 de  suporte  ao  processo  de  gerenciamento  de  riscos  do  IFPE,  conforme  dispõe  a  Resolução  N° 
 11/2019 -CGRC. 

 No  âmbito  do  IFPE,  a  par�r  da  Resolução  N°  06/2019  do  Comitê  de  Governança  Riscos  e 
 Controles  (CGRC)  do  IFPE,  de  22/07/2019,  ficou  estabelecida  a  sua  Cadeia  de  Valor  Público, 
 por  meio  da  qual  foram  definidas  que  as  a�vidades  e/ou  processos  do  Ins�tuto  estão 
 contemplados  em  13  (treze)  macroprocessos,  classificados  em  finalís�cos,  apoio  e  gerenciais. 
 Portanto,  eles  deverão  ser  observados  pela  Auditoria  Interna  do  IFPE  no  contexto  de  sua 
 atuação. 

 Por  meio  da  Resolução  nº  01/2020  do  CGRC,  a  en�dade  aprovou  o  Plano  de  Gestão  de  Riscos 
 e  Controles  do  IFPE.  O  referido  plano  apresenta  a  metodologia  de  gestão  de  riscos  e  define  o 
 procedimento  para  a  sua  avaliação,  mensuração  e  mi�gação.  Importante  destacar  que  a 
 metodologia  constante  no  referido  plano  foi  aplicado  ao  Plano  de  Con�ngência  do  IFPE,  o 
 qual foi aprovado pelo Comitê Emergencial do IFPE. 

 Em  relação  ao  exercício  de  2021  ,  por  meio  da  Portaria  nº  928  de  05  de  outubro  de  2021,  o 
 Núcleo  de  Gestão  de  Riscos  (NGRis)  foi  instalado  para  o  processo  de  iden�ficação  e 
 monitoramento  dos  níveis  de  riscos  do  IFPE.  Conforme  informações  extraídas  do  capítulo  3 
 do  Relatório  de  Gestão,  o  Núcleo  (NGRis)  definiu  os  obje�vos  do  Plano  de  Desenvolvimento 
 Ins�tucional  (PDI)  como  objeto  de  trabalho  para  a  aplicação  da  metodologia  e  iden�ficação 
 dos  riscos.  Dessa  forma,  a  Auditoria  Interna  sugere  que  a  gestão  promova  esforços  para 
 concluir,  publicar  e  divulgar  o  novo  Plano  de  Desenvolvimento  Ins�tucional  (PDI),  garan�ndo 
 assim a implementação da gestão de riscos no IFPE. 

 Por  fim,  conclui-se  que  o  IFPE  con�nuou  desenvolvendo  ações  voltadas  à  implementação  da 
 sua  gestão  de  riscos  e  de  fortalecer  a  sua  estrutura  de  governança  no  apoio  ao  cumprimento 
 dos obje�vos ins�tucionais. 



 2.3. Avaliação dos controles internos relacionados à elaboração de relatórios financeiros e contábeis. 

 Para  subsidiar  a  emissão  do  Parecer  da  Auditoria  Interna  sobre  o  Relatório  de  Gestão  do  exercício  de  2021,  realizou-se  consulta  aos  registros  da 
 Conformidade Contábil do IFPE. 

 Ao  analisar  os  lançamentos  no  Sistema  Integrado  de  Administração  Financeira  do  Governo  Federal  –  SIAFI,  iden�ficou-se  a  existência  de 
 restrições  contábeis,  com  destaque  para  a  falta  de  conformidade  de  registros  de  gestão  por  parte  de  algumas  das  Unidades  Gestoras.  Cabe 
 salientar  que  o  exercício  da  conformidade  se  cons�tui  como  um  mecanismo  de  controle,  sendo  de  fundamental  relevância  a  sua  plena 
 execução. 

 De  acordo  com  a  Macrofunção  “020315  -  CONFORMIDADE  CONTÁBIL”,  item  4.3,  Restrição  Contábil  significa  “inconsistência  ou  desequilíbrio 
 considerado relevante, pois  altera o entendimento  sobre as Demonstrações Contábeis  .”. (grifo nosso) 

 A  Instrução  Norma�va  STN  nº  06/2007  estabelece  em  seu  ar�go  6º  que  “a  Conformidade  dos  Registros  de  Gestão  consiste  na  cer�ficação  dos 
 registros  dos  atos  e  fatos  de  execução  orçamentária,  financeira  e  patrimonial  incluídos  no  Sistema  Integrado  de  Administração  Financeira  do 
 Governo Federal - SIAFI e da  existência de documentos  hábeis que comprovem as operações  ”. (grifos nossos) 

 Ainda  com  base  na  análise  dos  registros  de  conformidade  lançados  no  SIAFI,  apresenta-se  quadro  gerencial,  cujo  conteúdo  consolida  as 
 ocorrências de restrições contábeis relacionadas aos relatórios financeiros e contábeis elaborados pelo IFPE no exercício 2021: 

 Quadro 2 -  Quan�ta�vo de ocorrências de restrições  contábeis por Unidade Gestora no exercício de 2021. 
 Análise da Conformidade Contábil 

 Unidades Gestoras 
 Ocorrências de restrições por Unidade Gestora no ano de 2021 

 Jan  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  Total 

 151909 - Campus Caruaru  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  7  88 



 151910 - Campus Garanhuns  6  6  7  7  7  6  6  6  8  6  5  5  75 

 151911 - Campus Afogados da Ingazeira  10  8  9  10  10  9  11  9  10  10  9  8  113 

 154849 - Campus Cabo de Santo Agos�nho  8  7  7  5  7  7  6  6  7  5  6  7  78 

 154853 - Campus Jaboatão dos Guararapes  9  9  10  10  9  9  8  8  8  7  8  9  104 

 155171 - Campus Palmares  6  6  6  6  6  6  7  7  8  6  6  6  76 

 155216 - Campus Olinda  7  7  7  7  6  6  7  5  6  3  6  4  71 

 155217 - Campus Paulista  6  6  6  6  5  6  6  5  6  6  6  4  68 

 155228 - Campus Igarassu  10  8  8  7  7  7  7  8  8  8  9  7  94 

 155341 - Campus Abreu e Lima  8  8  7  7  7  7  7  7  7  5  11  7  88 

 158136 - Reitoria  10  11  9  11  9  10  11  9  10  10  11  6  117 

 158463 - Campus Ipojuca  7  7  7  6  6  6  6  6  7  6  7  5  76 

 158464 - Campus Recife  6  6  7  8  8  8  8  10  7  6  8  7  89 

 158465 - Campus Vitória de Santo Antão  8  6  6  6  7  7  7  6  6  6  9  9  83 

 158466 - Campus Barreiros  10  9  9  6  7  7  8  7  7  7  7  8  92 

 158477 - Campus Pesqueira  9  11  9  10  10  10  10  10  9  8  8  6  110 

 158478 - Campus Belo Jardim  7  7  7  7  7  7  8  8  8  4  10  8  88 

 Total  134  129  128  126  125  12 
 5  130  125  130  111  134  113  1510 

 Fonte: Elaborado pela AUDI - IFPE a par�r do Registro da Conformidade Contábil de Órgão no SIAFI 2021. Posição em 10/02/2022. 



 Dentre  as  restrições  iden�ficadas,  chama  atenção  o  número  de  ocorrências  relacionado  a  problemas  no  recebimento  dos  relatórios  de 
 movimentação  de  almoxarifado  e  de  bens;  à  falta  de  conformidade  de  registros  de  gestão;  à  apropriação  de  despesas  fora  do  período  de 
 ocorrência;  divergências  entre  os  saldos  dos  relatórios  financeiros  e  contábeis  de  bens  móveis  e  almoxarifado;  à  falta  de  avaliação  de  bens 
 móveis  e  imóveis;  inconsistências  quanto  à  depreciação,  amor�zação  e  exaustão;  e  inconsistências  nos  saldos  contábeis  nas  contas  de  controle 
 de contratos, conforme detalhamento a seguir: 

 Quadro 3 - Restrições Contábeis por Unidade Gestora no exercício de 2021. 
 Análise da Conformidade Contábil 

 Restrições Contábeis 

 Ocorrências por Unidade Gestora no ano de 2021 
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 302   FALTA OU ATRASO DE REMESSA DO RMA OU RMB  12     12     12     1     12  11  11  1  12  12     8  1  105 

 306   APROPRIACAO DESPESAS FORA PERIODO COMPETENCIA  12  12  10  12  12  10  11  12  12  11  12  11  10  11  12  12  10  192 

 315   FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO  4  12  11  11  12  12  8  10  5  12  7     5  9  11  2  11  142 

 538   SALDOS DE IMOVEIS ESP. NAO CONFERE C/ SPIUNET        8                                   1  10     19 

 603   SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA  12  10  12  4  12  12  11  10  3  12  11  11  9  2  12  11  12  166 

 606   SLD ALONG/INDEV.CONTAS TRANS. AT.CIRCULANTE     3                          8        1     10  1  23 

 608   SALDO INVERTIDO ATIVO CIRCULANTE                             1                    1  2 

 609   SALDO CONTABIL ALMOX NAO CONFERE C/CONTROLE        6                    2                       8 



 632   SLD ALONG/INDEV.CONTAS TRANS. AT.Ñ.CIR-IMOBIL     2  4     2  3        1  2  7  3  1        1  3  29 

 633   SLD ALONG/INDEV.CONTAS TRANS. AT.Ñ.CIR-INTANG                                1                    1 

 634   FALTA AVALIACAO BENS MÓV/IMOV/INTANG/OUTROS  12  12  12  11  12  12  12  12  12  11  12  12  10  12  12  12  11  199 

 640   SD CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB  12  12  12  12  12  2  12  12  11  12  12  12  9  10  12  12  12  188 

 642   FALTA/REG. INCOMP. DEPREC, AMORT, EX.-AT.IMOB  12  12  12  12  12  12  10  10  12  12  12  10  12  12  12  12  12  198 

 643   FALTA/EVOL.INCOMPATIVEL AMORTIZ.AT.INTANGÍVEL  12     12  12  11  11        12     12  10  12  12  12  12  12  152 

 647   VALORES PENDENTES SPIUNET A RATIFICAR                                   1                 1 

 651   FALTA OU INCONSISTÊNCIA NO CONTRATO           4  7     6  2  11     11  1  1  2     8     53 

 674   SLD ALONG./INDEV CTAS TRANSIT. PAS.CIRCULANTE        1        2        2  1     2  2     1     2  13 

 676   SALDO INVERTIDO - PASSIVO CIRCULANTE        1                 1  1              1        4 

 697   SALDO INVERTIDO - CLASSE 6                                      4     2        6 

 707   SALDO INVERTIDO - CLASSE 8                                1     2     3        6 

 736   FALTA REGISTRO CONFORMIDADE CONTABIL                                            1        1 

 772   DEMAIS INCOERENCIAS - DDR                                   2                 2 

 Total  88  75  11 
 3  78  10 

 4  76  71  68  94  88  11 
 7  76  89  83  92  11 

 0  88  1510 

 Fonte: Elaborado pela AUDI - IFPE a par�r do Registro da Conformidade Contábil de Órgão no SIAFI 2021. Posição em 10/02/2022. 



 Quadro 4 -Relação das Unidade Gestora do IFPE. 

 Unidade Gestora 

 151909 - Caruaru; 
 151910 - Garanhuns; 
 151911 - Afogados; 

 154849 - Cabo; 
 154853 - Jaboatão; 
 155171 - Palmares; 

 155216 - Olinda; 
 155217 - Paulista; 
 155228 - Igarassu; 

 155341 - Abreu e Lima; 
 158136 - Reitoria; 
 158463 - Ipojuca; 
 158464 - Recife; 

 158465 - Vitória de Sto Antão; 
 158466 - Barreiros; 

 158477 - Pesqueira; e 
 158478 - Belo Jardim. 

 Fonte: Elaborado pela AUDI - IFPE 



 2.4. Execução do Plano Anual de Auditoria Interna 2021 (PAINT - 2021). 

 O  Plano  Anual  de  Auditoria  Interna  (PAINT)  é  o  documento  no  qual  são  registradas  as 
 a�vidades  ou  ações  que  a  Unidade  de  Auditoria  Interna  pretende  desenvolver  em  um 
 determinado período de tempo, normalmente um ano. 

 Ao  longo  do  exercício  de  2021,  a  Auditoria  Interna  executou  todas  as  ações  previstas  no 
 PAINT  2021,  as  quais,  em  cumprimento  à  Instrução  Norma�va  SFC/CGU  nº  05/2018, 
 encontram-se  publicadas  no  sí�o  ins�tucional  do  IFPE,  por  meio  do  seguinte  endereço: 
 h�ps://portal.ifpe.edu.br/transparencia_prestacao-de 
 contas/auditorias/relatorios-de-a�vidades-1  . 

 As  principais  informações  rela�vas  aos  trabalhos  desenvolvidos  pela  auditoria  interna  no 
 exercício de 2021 estão detalhadas a seguir: 

 Quadro 5 - Demonstra�vo da execução dos trabalhos de auditoria interna. 

 Serviços / a�vidades 
 Definição dos 

 Trabalhos (objeto)  Comunicação dos Resultados 

 1  Avaliação  Avaliação de riscos  Relatório de Auditoria nº 003/2021  - Avaliação da 
 maturidade da Gestão de Riscos do IFPE; 

 Relatório de Auditoria nº 008/2021  - Avaliação da 
 Gestão de Riscos do processo Correição (Resolução nº 

 18/2019 CGRC); 

 Relatório de Auditoria nº 010/2021  - Avaliação da 
 Gestão de Riscos do processo Planejamento, 

 organização e direção da polí�ca e diretrizes de 
 integração e desenvolvimento ins�tucional (Resolução 

 nº 18/2019 CGRC); 

 Relatório de Auditoria nº 011/2021  - Avaliação da 
 Gestão de Riscos do processo Apoio e 

 Acompanhamento ao Discente (Resolução nº 18/2019 
 CGRC). 

 2  Avaliação  Atendimento aos itens 
 9.4 e 9.5 do Acordão 
 1178/2018-Plenário. 

 Relatório de Auditoria nº 007/2021  - Avaliação da 
 transparência na relação do IFPE com as Fundações de 

 Apoio. 

 3  Consultoria  Instrução Norma�va 
 SFC/CGU nº 08/2017 

 Relatório de Auditoria nº 004/2021  - 
 Acompanhamento do processo de construção do PDI 

 do IFPE; 

 Relatório de Auditoria nº 009/2021  - 
 Acompanhamento das Polí�cas Ins�tucionais 

 permanentes do IFPE; 

 Nota de Auditoria nº 001/2021  - Acompanhamento de 
 atos de pessoal (atos de admissão, atos de concessão 

https://portal.ifpe.edu.br/transparencia_prestacao-de%20contas/auditorias/relatorios-de-atividades-1
https://portal.ifpe.edu.br/transparencia_prestacao-de%20contas/auditorias/relatorios-de-atividades-1


 de aposentadoria, reforma e pensão) e os indícios de 
 irregularidades em folhas de pagamento; 

 Nota de Auditoria nº 002/2021  - Acompanhamento de 
 atos de pessoal (atos de admissão, atos de concessão 
 de aposentadoria, reforma e pensão) e os indícios de 

 irregularidades em folhas de pagamento; 

 Nota de Auditoria nº 003/2021  - Acompanhamento de 
 atos de pessoal (atos de admissão, atos de concessão 
 de aposentadoria, reforma e pensão) e os indícios de 

 irregularidades em folhas de pagamento; 

 Nota de Auditoria nº 004/2021  - Acompanhamento de 
 atos de pessoal (atos de admissão, atos de concessão 
 de aposentadoria, reforma e pensão) e os indícios de 

 irregularidades em folhas de pagamento; 

 Nota de Auditoria nº 005/2021  - Acompanhamento de 
 atos de pessoal (atos de admissão, atos de concessão 
 de aposentadoria, reforma e pensão) e os indícios de 

 irregularidades em folhas de pagamento; 

 Nota de Auditoria nº 006/2021  - Acompanhamento 
 sobre a gestão da regularidade fiscal e tributária dos 

 campi do IFPE com as prefeituras dos respec�vos 
 municípios. 

 Nota de Auditoria nº 007/2021  - Acompanhamento de 
 atos de pessoal (atos de admissão, atos de concessão 
 de aposentadoria, reforma e pensão) e os indícios de 

 irregularidades em folhas de pagamento; 

 Nota de Auditoria nº 008/2021  - Acompanhamento de 
 atos de pessoal (atos de admissão, atos de concessão 
 de aposentadoria, reforma e pensão) e os indícios de 

 irregularidades em folhas de pagamento. 

 4  Comunicação dos 
 Resultados 

 Instrução Norma�va 
 SFC/CGU nº 09/2018 

 Relatório de Auditoria nº 006/2021  - Comunicação 
 sobre o desempenho da a�vidade da auditoria interna. 

 5  Gestão da 
 Melhoria da 
 Qualidade 

 Instrução Norma�va 
 SFC/CGU nº 09/2018 

 Ações de monitoramento con�nuo e de avaliação 
 periódica; 

 Relatório de Auditoria nº 001/2022  - Autoavaliação  do 
 grau de maturidade da a�vidade de auditoria interna 

 do IFPE com base no modelo IA-CM. 

 6  Monitoramento 
 das 

 Determinações do 
 TCU 

 Instrução Norma�va 
 SFC/CGU nº 09/2018 

 Relatório de Auditoria nº 001/2021  - 
 Acompanhamento das demandas do e-Pessoal do TCU. 

 7  Monitoramento 
 das 

 Instrução Norma�va 
 SFC/CGU nº 09/2018 

 Relatório de Auditoria nº 005/2021  - Posicionamento 
 sobre a situação atual das recomendações emi�das 

 pela CGU. 



 Recomendações 
 da CGU 

 8  Monitoramento 
 das 

 Recomendações 
 da Auditoria 

 Interna 

 Instrução Norma�va 
 SFC/CGU nº 09/2018 e 
 Instrução Norma�va 
 SFC/CGU nº 10/2020 

 Relatório de Auditoria nº 002/2021  - Posicionamento 
 sobre a situação atual das recomendações emi�das 

 pela Auditoria Interna; 

 Notas Técnicas nº 001, 002, 003 e 004/2021 - 
 Monitoramento das Recomendações emi�das pela 

 Auditoria Interna  ; 

 Notas Técnicas nº 001, 002, 003 e 004/2022* - 
 Monitoramento das Recomendações emi�das pela 

 Auditoria Interna  . 

 9  Comunicação dos 
 Resultados 

 Instrução Norma�va 
 SFC/CGU nº 09/2018 

 RAINT 2020 
 (Resolução CONSUP nº 87/2021) 

 10  Planejamento das 
 A�vidades da 

 Auditoria Interna 

 Instrução Norma�va 
 SFC/CGU nº 09/2018 

 PAINT 2022 
 (Resolução CONSUP nº 109/2021) 

 11  Parecer da 
 Auditoria Interna 

 sobre a Contas 

 IN/TCU e DN/TCU e 
 NE/CGU vigente no 

 exercício de 
 apresentação do 

 processo de contas 

 Parecer da Auditoria Interna nº 001/2021  - Prestação 
 de Contas Anual referente ao exercício de 2020. 

 12  Gerenciamento e 
 apoio às 

 a�vidades da 
 Auditoria Interna 

 Instrução Norma�va 
 SFC/CGU nº 08/2017 e 
 Instrução Norma�va nº 

 13/2020 

 Atualização do Regimento da Unidade de Auditoria 
 Interna do IFPE 

 (Resolução CONSUP nº 90/2021) 

 Polí�ca de Desenvolvimento de Competências da 
 Unidade de Auditoria Interna 

 (Resolução CONSUP nº 95/2021) 

 13  Gerenciamento e 
 apoio às 

 a�vidades da 
 Auditoria Interna 

 Instrução Norma�va 
 SFC/CGU nº 09/2018 

 Realização de ações de capacitação 

 Fonte: Elaborado pela AUDI - IFPE. 
 * Resultado do monitoramento iniciado em 2021. 

 A  seguir,  apresentamos  a  relação  das  recomendações  emi�das  pela  Auditoria  Interna  com 
 base nos  trabalhos realizados ao longo do exercício  de 2021  : 

 Quadro 6 - Recomendações emi�das pela Auditoria Interna no exercício de 2021. 

 Unidade  Relatório  Constatação  Recomendação 

 1 
 Campus 
 Abreu e 

 Lima 

 NA 
 006/2021 

 Fragilidades no que se refere 
 à gestão da regularidade fiscal 
 e tributária dos Campi do IFPE 

 com as prefeituras dos 
 respec�vos municípios. 

 (Campus Abreu e Lima): promover a 
 regularidade fiscal e tributária com a 

 Prefeitura de Abreu e Lima. 



 2  Campus Belo 
 Jardim 

 (Campus Belo Jardim): promover a 
 regularidade fiscal e tributária com a 

 Prefeitura de Belo Jardim. 

 3  Campus 
 Caruaru 

 (Campus Caruaru): promover a 
 regularidade fiscal e tributária com a 

 Prefeitura de Caruaru. 

 4  Campus 
 Garanhuns 

 (Campus Garanhuns): promover a 
 regularidade fiscal e tributária com a 

 Prefeitura de Garanhuns. 

 5  Campus 
 Ipojuca 

 (Campus Ipojuca): promover a 
 regularidade fiscal e tributária com a 

 Prefeitura de Ipojuca. 

 6  Campus 
 Olinda 

 (Campus Olinda): promover a 
 regularidade fiscal e tributária com a 

 Prefeitura de Olinda. 

 7  Campus 
 Paulista 

 (Campus Paulista): promover a 
 regularidade fiscal e tributária com a 

 Prefeitura de Paulista. 

 8  Campus 
 Recife 

 (Campus Recife): promover a 
 regularidade fiscal e tributária com a 

 Prefeitura de Recife. 

 9 
 Campus 

 Vitória de 
 Santo Antão 

 (Campus Vitória de Santo Antão): 
 promover a regularidade fiscal e 

 tributária com a Prefeitura de Vitória 
 de Santo Antão. 

 10  Reitoria  RA 
 011/2021 

 Ausência de controles 
 formalmente estabelecidos 
 para mi�gar os riscos que se 

 relacionam com as 
 inicia�vas/ações estabelecidas 

 no Plano de Ação de Nível 
 Tá�co da Assistência 

 Estudan�l 2021. 

 Elaborar e implementar, formalmente, 
 controle(s) interno(s) para as 

 ações/inicia�vas a serem 
 desenvolvidas pela Diretoria de 

 Assistência ao Estudante, no exercício 
 2022. 

 11 

 Reitoria 

 NA 
 001/2021 

 Ausência de ressarcimento ao 
 erário de valores de 

 auxílio-alimentação pagos 
 indevidamente. 

 Promover a reposição ao erário dos 
 valores de auxílio-alimentação pagos 

 indevidamente ao interessado 
 iden�ficado no Quadro 1 desta Nota 

 de Auditoria. 

 12  NA 
 002/2021 

 Ausência de ressarcimento ao 
 erário de valores de pensão 

 pagos indevidamente. 

 Promover a reposição ao erário dos 
 valores de pensão pagos 

 indevidamente à pensionista CPF 
 ***.745.354-** 

 13  NA 
 003/2021 

 Ausência de ressarcimento ao 
 erário de valores de 
 remuneração pagos 

 indevidamente. 

 Promover a reposição ao erário dos 
 valores de remuneração pagos 
 indevidamente ao servidor CPF 

 ***.150.604-**. 



 14 

 NA 
 004/2021 

 Desconto insuficiente da 
 Contribuição para o Plano de 

 Seguridade Social. 

 Promover a efe�va regularização dos 
 descontos da Contribuição Social para 

 o Plano de Seguridade Social (CPSS) 
 realizados a menor para os servidores 
 CPF ***.589.188-**, ***.294.604-* e 

 ***.623.684-*, apresentando à equipe 
 de auditoria o(s) respec�vo(s) 

 documento(s) comprobatório(s). 

 15 

 Apurar, para os exercícios de 2020 e 
 2021, possíveis inconsistências em 

 decorrência da falha no procedimento 
 de cálculo automá�co ara o desconto 

 na folha de pagamento da 
 Contribuição para o Plano de 

 Seguridade Social (CPSS), cien�ficando 
 os casos iden�ficados à Unidade de 

 Auditoria Interna. 

 16  NA 
 005/2021 

 Acumulação irregular de 
 cargos. 

 Apresentar à Unidade de Auditoria 
 Interna documentação comprobatória 
 da exoneração do cargo preterido pela 

 servidora CPF ***.368.434-**, 
 conforme arts. 133 da Lei 8.112/1990 

 e 7o da Lei no 8.027 de 1990. 

 17  NA 
 007/2021 

 Dedicação Exclusiva 
 Desrespeitada. 

 Promover a reposição ao erário dos 
 valores de remuneração pagos 
 indevidamente à servidora CPF 
 ***.200.564-**, em função de 

 Dedicação Exclusiva Desrespeitada. 

 18  NA 
 008/2021 

 Dedicação Exclusiva 
 Desrespeitada. 

 Promover a reposição ao erário dos 
 valores de remuneração pagos 
 indevidamente ao servidor CPF 
 ***.002.584-**, em função de 

 Dedicação Exclusiva Desrespeitada. 

 19 

 Reitoria 

 RA 
 003/2021 

 Morosidade administra�va na 
 implementação da prá�ca da 

 gestão de riscos. 

 Estruturar   o   Núcleo de   Gestão   de 
 Riscos   com   quan�ta�vo de  pessoal 

 necessário   ao desempenho das 
 competências estabelecidas na 

 Polí�ca de Gestão de Riscos  (art. 23,VI 
 da Resolução CONSUP/IFPE nº 

 57/2018). 

 20 

 Elaborar plano de  ação  para 
 implementação  da  polí�ca  de 
 gestão  de  riscos,  nos  termos 

 definidos pelo Plano de Gestão de 
 Riscos (Resolução CGRC/IFPE nº 

 01/2020). 



 21  RA 
 007/2021 

 Fragilidade no cumprimento 
 da legislação rela�va à 
 transparência dos atos 

 administra�vos referentes à 
 relação entre o IFPE e as 

 Fundações de Apoio. 

 Estabelecer, formalmente, as 
 competências e responsabilidades 

 pelo cumprimento das normas 
 rela�vas à transparência das ações 

 que envolvem o IFPE a suas 
 Fundações de Apoio. 

 22  RA 
 008/2021 

 Fragilidade na formalização 
 dos controles internos do 

 processo de trabalho 
 "correição". 

 Estabelecer controles internos 
 des�nados a mi�gar os riscos “Não 
 receber a demanda (denúncia ou 

 representação)” e “Deixar de registrar 
 o processo no CGU-PAD”, avaliados 
 como “Alto”, conforme estabelece o 
 Plano de Gestão de Riscos do IFPE 

 (Resolução CGRC/IFPE nº 01/2020). 

 23 

 Reitoria  RA 
 004/2021 

 Informações a respeito da 
 elaboração do PDI 2021-2025. 

 Formalizar a metodologia adotada 
 para elaborar o PDI 2021-2025 do 

 IFPE. 

 24 

 Elaborar e divulgar, na página 
 ins�tucional do IFPE, o cronograma 
 das a�vidades/etapas referentes à 
 construção do PDI 2021-2025 e, a 

 par�r disso, atualizar a carta aberta à 
 comunidade (divulgada em 22 de 

 fevereiro de 2021), de modo que esta 
 reflita a atual realidade do processo 

 de elaboração do PDI. 

 25 

 Realizar e registrar o monitoramento 
 da elaboração dos capítulos do PDI 

 2021-2025, de modo que a liberdade 
 conferida aos envolvidos não 

 prejudique o processo de elaboração 
 do mesmo. 

 26 

 Registrar e organizar todas as 
 discussões a�nentes ao processo de 
 construção do PDI, especialmente as 

 realizadas por meio de fóruns e 
 instâncias específicas da área 

 envolvida na elaboração do capítulo, 
 de modo a comprovar a efe�va 
 par�cipação da comunidade na 

 elaboração do mesmo. 

 27 
 Correlacionar as metas do PDI aos 
 parâmetros nacionais e federais, a 

 exemplo do PNE e PPA. 

 28 

 Prever, no capítulo que trata sobre a 
 avaliação e o acompanhamento do 
 desenvolvimento ins�tucional, os 

 prazos para realização dessas 
 a�vidades. 



 29 

 Descrever, no relatório final da 
 comissão, as jus�fica�vas para a não 

 observância da Portaria IFPE no 
 138/2021, de modo específico, no que 
 diz respeito à cons�tuição de grupos 
 de trabalho (Art. 2o da supracitada 

 Portaria). 

 30  RA 
 009/2021 

 Baixa aderência  à  Resolução 
 CGRC  nº  19/2019,  que  trata 
 da  catalogação  e  indexação 
 dos Macroprocessos com as 

 Polí�cas Ins�tucionais 
 Permanentes e Temá�cas do 

 Ins�tuto Federal de Educação, 
 Ciência e Tecnologia de 

 Pernambuco. 

 Garan�r  a  inclusão  de  ações 
 direcionadas  à  elaboração  e 

 atualização das Polí�cas Ins�tucionais 
 Permanentes nos planos de ação do 
 IFPE para atendimento à Resolução 

 CGRC nº 19/2019. 

 31  RA 10/2021 

 Ausência de controles 
 formalmente estabelecidos 
 para mi�gar os riscos que se 

 relacionam com as 
 inicia�vas/ação estabelecidas 

 no Plano de Ação de Nível 
 Tá�co 2021 

 Elaborar e implementar, formalmente, 
 controle(s) interno(s) para as 

 ações/inicia�vas a serem 
 desenvolvidas pela PRODIN, no 

 exercício 2022. 

 Fonte:  Fonte: elaborado pela Auditoria Interna a par�r  do sistema e-Aud, posição em 16/02/2022. 

 3.  Conclusão 

 A  Auditoria  Interna  atuou  junto  à  gestão  da  en�dade  com  o  propósito  de  zelar  pelas  boas 
 prá�cas  administra�vas  e  racionalizar  as  ações  dos  órgãos  de  controle,  tendo  em  vista  as 
 ações  de  avaliação  e  consultoria,  materializadas  por  meio  de  relatórios  e  notas  de  auditoria. 
 Além  disso,  a  gestão  do  IFPE  contou  com  a  par�cipação  da  Auditoria  Interna  em  diversas 
 reuniões  com  o  propósito  de  fortalecer  a  gestão  quanto  à  Governança,  Gestão  de  Riscos  e 
 Controles Internos, bem como atender as demandas dos órgãos de controle. 

 Vale  salientar  que  a  estrutura  do  Relatório  de  Gestão  2021  do  IFPE  está  em  conformidade 
 com as disposições estabelecidas pela DN TCU n° 187/2020. 

 No  entanto,  com  base  nas  informações  con�das  no  Relatório  de  gestão  2021  e  nos 
 resultados  dos  trabalhos  realizados  pela  Auditoria  Interna  no  exercício  2021,  orientamos  que 
 a  gestão  observe  os  seguintes  apontamentos  e,  no  que  couber,  promova  os  ajustes 
 necessários: 

 ●  Atentar  que  a  prestação  de  contas  (Relatório  de  gestão  2021)  deverá  ser  feita 
 exclusivamente  por  meio  do  sí�o  oficial  do  IFPE,  devendo  ser  inserida  em  seção 



 específica  com  chamada  na  página  inicial,  preferencialmente  sob  o  �tulo 
 “Transparência e prestação de contas”; 

 ●  Promover  esforços  para  concluir,  publicar  e  divulgar  o  novo  Plano  de 
 Desenvolvimento Ins�tucional do IFPE (PDI); 

 ●  Promover  esforços  para  a  imediata  regularização  das  ressalvas  apontadas  na 
 Declaração do Contador; 

 ●  Atentar  que  as  informações  orçamentárias,  financeiras  e  patrimoniais  deverão  ser 
 disponibilizadas no Portal do IFPE; 

 ●  Promover esforços na busca de  minimizar as ocorrências  de restrições contábeis; e 
 ●  Tratar  das  fragilidades  apontadas  nas  recomendações  emi�das  pela  Auditoria  Interna 

 no exercício de 2021. 

 Por  fim,  por  compreender  que  os  apontamentos  deste  parecer  são  passíveis  de  ajustes  e/ou 
 aprimoramentos,  a  Auditoria  Interna  do  IFPE  opina  pela  aprovação  da  Prestação  de  Contas 
 do exercício de 2021 do Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. 

 Recife, 11 de abril de 2022. 

 David Lima Vilela 
 Titular da Unidade da Auditoria Interna 
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