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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/2021 

 

 
 

1. Introdução. 

A Unidade de Auditoria Interna do Instituto Federal de Educação, Ciência e            
Tecnologia de Pernambuco, (IFPE), criada pela Resolução CONSUP nº 01/2009, é o            
órgão técnico de controle interno, vinculado ao Conselho Superior do IFPE, nos termos             
do Art. 15º, § 3º, do Decreto nº 3.591, de 06 de setembro de 2000, que desenvolve                 
atividades de avaliação independente e de assessoramento da administração. 

Salientamos também que, conforme o mencionado Decreto, a Auditoria Interna          
se sujeita à orientação normativa e supervisão técnica do Órgão Central e dos órgãos              
setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, em suas respectivas áreas             
de jurisdição, razão pela qual cumpre o dever de apresentar este Relatório Gerencial. 

 
Dessa forma, e em cumprimento ao item 6 do anexo I do PAINT-2021, trazemos              

ao conhecimento da gestão do IFPE um relatório gerencial sobre a situação atual (data              
base: 11/01/2021) dos indícios de irregularidade/inconsistência disponibilizados pelo        
sistema e-Pessoal do Tribunal de Contas da União (TCU).   
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2. Demandas expedidas pelo Tribunal de Contas da União-TCU. 
 

O acompanhamento das providências adotadas pela gestão em relação às          
demandas exaradas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), é efetuado por meio da              
Auditoria Interna, conforme definido no Regimento Geral do IFPE, artigo 37, inciso VII.             
Neste sentido, apresentamos informações, extraídas do sistema e-pessoal do TCU1,          
sobre a quantidade e tipo de indícios, bem como o tempo de espera pelos              
esclarecimentos. 
  
2.1 Imagem extraída do Sistema e-Pessoal do TCU: 

 
*Fonte: Sistema e-Pessoal (Posição em 11/01/2021). 

 
2.2 Quadro informativo do tempo de espera pelos esclarecimentos:  

1  https://siga.apps.tcu.gov.br/?contexto=atospessoalWeb&URL=/web/index.xhtml 

Item nº  Tipo do indício Quantidade Dias em Espera 

6 Descumprimento de jornada de trabalho 72 
Tempo máximo de espera: 840 

Tempo mínimo de espera: 307 

5 Dedicação exclusiva desrespeitada 59 
Tempo máximo de espera: 854 

Tempo mínimo de espera: 340 

1 Acumulação irregular de cargos 10 
Tempo máximo de espera: 684 

Tempo mínimo de espera: 54 

8 Proibidos de assumir cargo público em exercício 2 
Tempo máximo de espera: 483 

Tempo mínimo de espera: 139 

2 
Ato de pessoal avocado do controle interno pessoal        
para ser reenviado pelo sistema E-pessoal 

62 
Tempo máximo de espera: 250 

Tempo mínimo de espera: 231 

https://siga.apps.tcu.gov.br/?contexto=atospessoalWeb&URL=/web/index.xhtml


* Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria, conforme dados do Sistema e-Pessoal do TCU (Posição em 11/01/2021) 

 

Por oportuno, ressaltamos o teor do Acórdão nº 3116/2020-TCU-Plenário, de          
relatoria do Ministro Augusto Nardes, prolatado na sessão de 25/11/2020. Trata-se de            
representação formulada pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal com o escopo de            
verificar as providências adotadas pelas unidades jurisdicionadas - UJs em decorrência           
de Comunicado da Presidência do TCU, exarada em sessão ordinária do Plenário desta             
Corte de Contas realizada em 11 de março de 2020, que determinou a devolução de               
atos cadastrados no antigo Sistema de Apreciação dos Atos de Admissão e Concessões             
(Sisac) para que fossem enviados novamente, com melhoria na qualidade das           
informações, via e-Pessoal. 

 
3. Considerações finais. 
 

Assim, solicitamos que a gestão do IFPE articule com os setores responsáveis            
pela apuração dos indícios e promova o registro, no sistema e-Pessoal, dos            
esclarecimentos requeridos pela equipe de fiscalização do TCU, o qual pode ser            
acessado por meio do link a seguir:       
https://contas.tcu.gov.br/atospessoalWeb/web/login.xhtml ou  
https://portal.tcu.gov.br/fiscalizacao-de-pessoal/home/ . 

 
Informamos que a equipe da Diaup/Sefip do TCU está disponível para dirimir            

eventuais dúvidas, por meio do e-mail diaup@tcu.gov.br e dos telefones (61)           
3316-7606, 3316-7671 e 3316-7672. 
 

 
 

Recife-PE, 20 de janeiro de 2021. 
 

 

AÉRCIO JOSÉ PEREIRA 
Auditor Interno 

SIAPE 1357014 
 
 
 
 
 

3 
Ato de pessoal devolvido ao gestor de pessoal para         
ser reenviado pelo sistema E-pessoal em 180 dias 

44 Tempo máximo de espera: 250 

4 Auxílio alimentação pago em duplicidade 1 Tempo máximo de espera: 345 

7 Pensionista falecido com remuneração 1 Tempo máximo de espera: 363 

9 Servidor falecido recebendo remuneração 2 
Tempo máximo de espera: 231 

Tempo mínimo de espera: 49 

https://contas.tcu.gov.br/atospessoalWeb/web/login.xhtml
https://portal.tcu.gov.br/fiscalizacao-de-pessoal/home/


 
Relatório revisado. À consideração do Titular da Unidade de Auditoria Interna. 

 
 
 

FÁBIO DA SILVA PESSÔA 
Auditor  

SIAPE 2178314 
 
 
 

Relatório aprovado. Encaminhe-se ao Magnífico Reitor do IFPE, na condição de           
Presidente do Conselho Superior do IFPE 
 

 
Recife-PE, 11 de fevereiro de 2021. 

 
 

DAVID LIMA VILELA 

Titular Unidade de Auditoria Interna 
SIAPE 1867177 
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