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1. Introdução 

Em atendimento ao item nº 08 do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna 2021, 
apresentamos os resultados do acompanhamento das recomendações emitidas pela 
Auditoria Interna a partir do exercício 2014. 

A ação de monitoramento das recomendações foi realizada ao longo do exercício 2020, em 
cumprimento ao que determina a Instrução Normativa MT-CGU/SFC nº 09, de 09 de outubro 
de 2018. 

Este relatório tem por objetivo apresentar, brevemente, as etapas do processo de auditoria, 
além de informar o posicionamento sobre a situação atual das recomendações emitidas pela 
Auditoria Interna e, por consequência, possibilitar que os gestores adotem medidas com 
vistas à implementar recomendações que, por ventura, se encontrem pendentes de 
implementação. 

Esclarecemos 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 coletadas, ou ausência delas. Eventuais 
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documentos e/ou informações que tenham surgido após análise da equipe de auditoria 
interna, e que poderiam impactar diretamente no status de alguma recomendação, e não 
foram avaliadas durante o monitoramento, serão avaliados em momento futuro, quando da 
realização de novas ações para monitoramento das recomendações. 

 

2. Etapas do processo de auditoria 

O processo de auditoria compreende uma série de etapas, conforme resumida na figura que 
segue: 

Figura 1 - Etapas do processo de auditoria 

 
Fonte: Adaptado do Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do 
Poder Executivo Federal / Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. 

Conforme podemos verificar na figura acima, o processo de auditoria não se conclui com a 
emissão e envio do relatório. Após essa etapa, tem início uma nova fase da auditoria, o 
monitoramento, que “constitui etapa fundamental da auditoria, tendo em vista que um 
trabalho somente pode ser considerado encerrado após o cumprimento das recomendações 
pela unidade”1. 

 
1BRASIL. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. Secretaria Federal de Controle Interno. 
Instrução Normativa nº 08, de 06 de dezembro de 2017. Aprova o Manual de Orientações Técnicas da 
Atividade de Auditoria Interna Governamental. Disponível em:http://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/1096823/do1-2017-12-18-instrucao-normativa-n-8-de-6-de-

dezembro-de-2017-1096819-1096819. Acesso em 01/06/2020. 

Planejamento 

Etapa inicial, na qual são realizados os 
levantamentos preliminares do objeto 

de auditoria, análise dos principais 
riscos e das medidas de controles 

existentes. São definidos o escopo, os 
testes e as técnicas que serão 

utilizadas. 

Etapa na qual a equipe de Auditoria 
Interna discorre sobre as situações 
encontradas, análises realizadas, 

conclusões obtidas, opiniões geradas e 
recomendações efetuadas referentes 

ao objeto de auditoria. 

Comunicação dos Resultados 

Execução 

Etapa que consiste na realização dos 
testes previstos, por meio das técnicas 
de auditoria planejadas. Além de serem 

registrados os achados da equipe de 
auditoria, com base nos resultados 

obtidos. 

Consiste em verificar se as medidas 
implementadas pela Unidade Auditada 

estão de acordo com as recomendações 
emitidas ou com o plano de ação 

acordado, e se aquelas medidas foram 
suficientes para solucionar a situação 

apontada como inadequada frente aos 
critérios adotados. 

Monitoramento 

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/1096823/do1-2017-12-18-instrucao-normativa-n-8-de-6-de-dezembro-de-2017-1096819-1096819
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/1096823/do1-2017-12-18-instrucao-normativa-n-8-de-6-de-dezembro-de-2017-1096819-1096819
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/1096823/do1-2017-12-18-instrucao-normativa-n-8-de-6-de-dezembro-de-2017-1096819-1096819
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3. Execução do monitoramento das recomendações da Auditoria Interna 

O Manual Teórico da Auditoria Interna Governamental estabelece que “a implementação 
das recomendações comunicadas à Unidade Auditada deve ser permanentemente 
monitorada”2. Para realização do monitoramento das recomendações, a equipe de auditoria 
realiza as etapas descritas a seguir: 

 

Figura 2 - Etapas do processo e monitoramento das recomendações

 
Fonte: Elaborado pela AUDI - IFPE 

 

Em síntese, para realização do monitoramento das recomendações, a equipe de auditoria 
interna encaminha aos gestores responsáveis pela implementação Solicitações de Auditoria, 
requisitando informações e/ou documentos que comprovem a implementação das 
recomendações para que possam ser analisadas pela equipe de auditoria. De posse das 
informações e/ou documentos, são realizadas as análises pela equipe de auditoria, após as 
análises, cada recomendação recebe um status, conforme quadro que segue: 

 

 
2BRASIL. Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. Secretaria Federal de Controle Interno. 
Instrução Normativa nº 03,de 09 de junho de 2017. Aprova o Referencial Técnico de Atividade de Auditoria 
Interna Governamental do Poder Executivo Federal. Disponível em: http://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19111706/do1-2017-06-12-instrucao-normativa-n-3-de-9-de-
junho-de-2017-19111304. Acesso em: 01/06/2020. 

1

• Envio de Solicitação de Auditoria com estabelecimento de prazo para 
encaminhamento de documentos e/ou informações pela Unidade 

Auditada.

2
• Recebimento da resposta da Unidade Auditada.

3
• Análise da manifestação da Unidade Auditada.

4
• Realização de teste, quando necessário.

5
• Comunicação à Unidade Auditada das conclusões da Auditoria Interna.

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19111706/do1-2017-06-12-instrucao-normativa-n-3-de-9-de-junho-de-2017-19111304
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19111706/do1-2017-06-12-instrucao-normativa-n-3-de-9-de-junho-de-2017-19111304
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19111706/do1-2017-06-12-instrucao-normativa-n-3-de-9-de-junho-de-2017-19111304
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Quadro 1–Posicionamento da Auditoria Interna 

Status Descrição 

Atendida 
As evidências encaminhadas pelo gestor federal ou obtidas pela própria Auditoria 
Interna comprovam o atendimento da recomendação; foi instaurado PAD ou 
Sindicância, no caso de recomendações para apuração de responsabilidade. 

Cancelada 

Falha na elaboração da recomendação; perda do objeto da recomendação; o custo de 
implementação pelo gestor é maior que o benefício decorrente do atendimento da 
recomendação; existência de nova recomendação que trate da mesma matéria; 
alteração da legislação. 

Finalizado o 
monitoramento 

Melhoria excessivamente genérica; reiterada rejeição expressa; recomendação 
reiterada e sem manifestação há mais de três anos (“rejeição tácita”); último 
tratamento há mais de quatro anos, 

Monitorada 
A implementação da recomendação foi avaliada pela equipe da Auditoria Interna 
(“atendida”, “cancelada”, “finalizado o monitoramento” e “não atendida”). 

Não atendida 
Não foram encaminhadas pelo gestor federal ou não foram obtidas pela Auditoria 
Interna evidências que comprovem o atendimento da recomendação. 

Não monitorada A implementação da recomendação não foi avaliada pela equipe da Auditoria Interna. 
Fonte: Elaborado pela AUDI - IFPE 

 
 
Realizadas as análises, conforme quadro anterior, as recomendações recebem o status que 
retrata o posicionamento da equipe da Auditoria Interna, conforme figura que segue: 
 

Figura 3 - Situação das recomendações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela AUDI 

 

Sobre as recomendações que recebem o status “Finalizado o monitoramento”, esclarecemos 
que, em que pese que tais recomendações deixem de ser monitoradas pela AUDI, continuam 
passíveis de implementação pela gestão. 

No tocante à comunicação do acompanhamento das recomendações emitidas pela Auditoria 
Interna, a Instrução Normativa MT-CGU/SFC nº 09, de 09 de outubro de 2018, estabelece 
que: 

 
Art. 14. A UAIG deve comunicar, pelo menos semestralmente, informações sobre o 
desempenho da atividade da auditoria interna, ao conselho de administração ou 
órgão equivalente ou, na ausência deste, ao dirigente máximo do órgão ou da 
entidade. 
§ 1º A comunicação deve contemplar, no mínimo, informações sobre a comparação 
entre os trabalhos realizados e o Plano aprovado; as recomendações não atendidas 
que representem riscos aos processos de governança, de gerenciamento de riscos 
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e de controles internos da Unidade Auditada; e a exposição a riscos significativos e 
deficiências existentes nos controles internos da Unidade Auditada.[...]3 
 

Dessa forma, para cumprir o estabelecido no art. 14 da Instrução Normativa MT-CGU/SFC nº 
09, de 09 de outubro de 2018, elaboramos o presente relatório de monitoramento, a ser 
destinado ao presidente do Conselho Superior do IFPE. 

 
4. Recomendações emitidas pela Auditoria Interna 

Conforme verificamos no gráfico a seguir, contabilizadas a partir do exercício 20144, a 
Unidade de Auditoria Interna emitiu 818 (oitocentos e dezoito) recomendações, sendo 
algumas dessas dirigidas a mais de uma Unidade do IFPE, totalizando, dessa forma, 1389 (mil 
trezentas e oitenta e nove) recomendações. 

Figura 4 - Recomendações emitidas pela AUDI-IFPE 

 

 

 

 

 

 

Dados mais detalhados sobre o status atual das1389 (mil trezentas e oitenta e nove) 
recomendações serão apresentadas nos itens que seguem este relatório.  

 
5. Monitoramento das recomendações no Exercício 2020 

No decorrer do exercício 2020, a Unidade de Auditoria Interna emitiu 05 (cinco) Notas 
Técnicas, por meio das quais realizou o monitoramento de 98 (noventa e oito) 
recomendações, conforme figura que segue:  

 

 
3BRASIL. Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. Secretaria Federal de Controle Interno. 
Instrução Normativa nº 09, de 09 de outubro de 2018. Dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna - 
PAINT e sobre o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT das Unidades de Auditoria Interna 
Governamental do Poder Executivo Federal e dá outras providências.http://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/44939745/do1-2018-10-11-instrucao-normativa-n-9-de-9-de-
outubro-de-2018-44939518. Acesso em: 01/06/2020. 
 
4Durante o exercício 2019, conforme estabelecido no PAINT 2019, foi realizado, exclusivamente, o 
monitoramento das recomendações. Sendo assim, em 2019, não foram expedidas recomendações pela 
Auditoria Interna. 

Fonte: Planilha controle das recomendações da AUDI – IFPE, acesso em: 12/01/20210. 
 

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/44939745/do1-2018-10-11-instrucao-normativa-n-9-de-9-de-outubro-de-2018-44939518
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/44939745/do1-2018-10-11-instrucao-normativa-n-9-de-9-de-outubro-de-2018-44939518
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/44939745/do1-2018-10-11-instrucao-normativa-n-9-de-9-de-outubro-de-2018-44939518
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Figura 2 - Recomendações monitoradas no exercício 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela AUDI 

Conforme verificamos na figura anterior, das recomendações monitoradas no exercício 2020, 02 
(duas) foram atendidas, 04 (quatro) canceladas e 92 (noventa e duas) tiveram o monitoramento 
finalizado. 

Informamos que, até o exercício 2020, o controle do monitoramento das recomendações da 
Auditoria Interna foi realizado, exclusivamente, por meio de planilha eletrônica, uma vez que 
a unidade não dispunha de sistema destinado a este fim. Ocorre que, ao final do exercício 
2020, a CGU disponibilizou às Unidades de Auditoria de Interna o sistema web “e-Aud”, 
através do qual será possível a realização do monitoramento das recomendações. 

Sendo assim, no decorrer do exercício 2021, o histórico das recomendações emitidas pela 
Auditoria Interna será incluído no sistema para que o monitoramento seja realizado por 
meio eletrônico, o que facilitará o controle das recomendações, além de proporcionar mais 
agilidade na comunicação entre a equipe de auditoria e os gestores.  

  

1

1

4

9

11

72

Nota Técnica
01/2020

Nota Técnica
02/2020

Nota Técnica
03/2020

Nota Técnica
04/2020

Nota Técnica
05/2020

Atendida Cancelada Não atendida Não Monitorada Finalizado o monitoramento



Avenida Professor Luiz Freire, nº 500 – Cidade Universitária – Recife – CEP: 50.540-740 

(81) 2125-1647 – audi@reitoria.ifpe.edu.br 
Página 7 de 197 

6. Dados Gerenciais das Recomendações do IFPE 

Apresentamos a seguir os dados consolidados das recomendações, após realização das 
ações de monitoramento no exercício 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: Planilha de controle das recomendações AUDI - IFPE, acesso em 12/01/2021. 

A análise detalhada das recomendações por unidade responsável poderá ser consultada no 
APÊNDICE A deste relatório.  
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Índices de monitoramento das recomendações 
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Status  Recomendações por Exercício 
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Finalizado o 
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99 158 14 0 0 0 
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Não Monitorada 0 3 124 198 368 6 
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Figura 3 - Painel de análise das recomendações do IFPE 
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7. Considerações Finais 
 
 
Este relatório apresentou, de forma gerencial, o status das 1389 (mil trezentas e oitenta e 

nove)recomendações contidas nos relatórios da Auditoria Interna. Além de informar, 
brevemente, as etapas do processo e auditoria e do monitoramento das recomendações, 
para esclarecer a importância do papel do gestor na implementação das recomendações. 
 
Diante dos dados apresentados nesse relatório, verifica-se um baixo percentual de 
recomendações “atendidas”, apenas 13,25% das recomendações que foram monitoradas ao 
longo dos anos. Alertamos que, segundo a Instrução Normativa MT-CGU nº 03, de 09 de 
junho de 2017, “a alta administração da Unidade Auditada tem a responsabilidade de zelar 
pelo cumprimento das recomendações emitidas pela Unidade de Auditoria Interna 
Governamental e também de aceitar formalmente o risco correspondente caso decida não 
as implementar”5. 
 
Nesse sentido, orientamos que os responsáveis pela implementação das recomendações 
direcionem esforços para implementar as 802 (oitocentos e setenta e duas) recomendações 
que permanecem em monitoramento pela Auditoria Interna (somatório das 
recomendações não atendidas e não monitoradas). 
 
Conforme explicado neste relatório, o processo de monitoramento das recomendações da 
Auditoria Interna será modificado no corrente exercício, passando a ser realizado por meio 
do sistema e-Aud. Informações mais específicas sobre o novo procedimento serão 
repassadas aos gestores em momento oportuno.  
 
Finalmente, conforme previsto no PAINT 2021, a ação de monitoramento das 
recomendações possui caráter contínuo. Dessa forma, dentro das possibilidades impostas 
pela ocorrência da situação de pandemia da doença pelo SARS-COV-2 (COVID-19), atualmente 
vivenciada, serão executadas as ações de monitoramento das recomendações emitidas pela 
Auditoria Interna. 
 

Recife, 14 de janeiro de 2021. 
 
 

Wenia Ventura de Farias Caldas 
Auditoria Interna 

SIAPE 1746091 

 
Recife, 18 de fevereiro de2021. 
 
 

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

 
5BRASIL. Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. Secretaria Federal de Controle Interno. 
Instrução Normativa nº 03,de 09 de junho de 2017. Aprova o Referencial Técnico de Atividade de Auditoria 
Interna Governamental do Poder Executivo Federal. Disponível em: http://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19111706/do1-2017-06-12-instrucao-normativa-n-3-de-9-de-
junho-de-2017-19111304. Acesso em: 01/06/2020. 

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19111706/do1-2017-06-12-instrucao-normativa-n-3-de-9-de-junho-de-2017-19111304
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19111706/do1-2017-06-12-instrucao-normativa-n-3-de-9-de-junho-de-2017-19111304
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19111706/do1-2017-06-12-instrucao-normativa-n-3-de-9-de-junho-de-2017-19111304
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Emerson da Costa Melo 
Auditor 

SIAPE 2868378 
 
 
 
 

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

 

 

 
Recife, 18 de janeiro de 2021. 

 

 

David Lima Vilela 
Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFPE 

SIAPE 1867177
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Recomendações da Auditoria Interna - Reitoria 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício 

Nº 
Const. 

Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação Responsável 
Status da 

Recomendação 

01  18 2014 1.1.1.1 
Ausência de disponibilização do Plano de Ação do 

exercício de 2014. 
1 

Ultimar a elaboração e aprovação, com respectiva apresentação à Auditoria 
Interna, do Plano de Ação para o exercício de 2015, como ferramenta 

necessária ao acompanhamento das políticas e diretrizes Institucionais, 
contendo os objetivos estratégicos e estabelecendo as metas a serem 

alcançadas e ações a serem implementadas em 2015, com vistas ao alcance do 
resultado planejado pela Instituição. 

PRODIN Atendida 

02  18 2014 1.1.1.1 
Ausência de disponibilização do Plano de Ação do 

exercício de 2014. 
2 

Disponibilizar à Auditoria Interna todas as informações e/ou documentos 
solicitados, necessários ao adequado cumprimento de suas atribuições, em 

conformidade com o artigo 26 da Lei 10.180/2001, aplicado em conjunto com o 
item 11, da Seção I, Capítulo X, da IN SFC 01/2001. 

PRODIN Cancelada 

03  18 2014 1.1.1.2 
Ausência de disponibilização do Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI atualizado. 
1 

Concluir a elaboração e aprovação, com respectiva apresentação à Auditoria 
Interna, do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2014/2018 e adotar 

medidas que visem ao monitoramento da execução dos objetivos e metas 
definidos nesse plano. 

PRODIN 
Finalizado o 

monitoramento 

04  18 2014 1.1.1.3 
Fragilidades no acompanhamento da execução 

orçamentária e financeira. 
1 

Aperfeiçoar suas rotinas, de modo a garantir um acompanhamento acurado do 
andamento da execução orçamentária e financeira, proporcionando a 

tempestiva correção das situações indesejadas e garantindo o cumprimento de 
um razoável cronograma de atividades. 

PROAD Atendida 

05  21 2014 1.1.1.1 
Fragilidades nos controles internos relativos à área 

de contratos. 
1 

Implementar manuais de rotinas e procedimentos concernentes a área de 
contratos. 

PROAD Atendida 

06  21 2014 1.1.1.6 Fragilidade na formalização processual. 1 
Atentar para a importância de os contratos estarem assinados pelas 

testemunhas, especialmente porque a condição de assinatura de duas 
testemunhas está prevista em cláusula contratual. 

PROAD 
Finalizado o 

monitoramento 

07  21 2014 1.1.1.6 Fragilidade na formalização processual. 2 

Observar o Manual de Normas Processuais e Procedimentos Gerais de 
Utilização dos Serviços de Protocolo do IFPE, especialmente quanto à aposição 
da letra “v” no verso dos documentos que possuem informações relevantes ao 

processo. 

PROAD 
Finalizado o 

monitoramento 

08  21 2014 1.1.2.2 
Fragilidade quanto à exigência dos demonstrativos 

de Regularidade Fiscal e Trabalhista. 
1 

Adotar sistemática/rotina de verificar a regularidade fiscal e trabalhista fazendo 
constar no processo correspondente os documentos comprobatórios dessa 

prática. 
PROAD Atendida 

09  21 2014 1.1.2.3 Pagamento efetuado após o prazo contatual. 1 
Atentar para o prazo contratual dos pagamentos e tomar providências junto a 

contratada para que os documentos sejam encaminhados no prazo. 
PROAD 

Finalizado o 
monitoramento 

10  21 2014 1.1.2.5 
Divergências de critérios para a concessão de 

diárias aos motoristas. 
1 

Adotar medidas de forma que se viabilize a regularização dos critérios para a 
concessão de diárias aos motoristas. 

PROAD Atendida 

11  21 2014 1.1.2.8 
Fragilidade no cumprimento das obrigações 

assumidas pela contratada, dispostas no contrato 
nº 021/2013. 

1 

Adotar medidas que visem o cumprimento das obrigações contratuais 
assumidas pela Administração. PROAD 

Finalizado o 
monitoramento 

12  21 2014 1.1.2.8 
Fragilidade no cumprimento das obrigações 

assumidas pela contratada, dispostas no contrato 
nº 021/2013. 

2 
Adotar providências necessárias para impedir o desempenho de serviços 
terceirizados por pessoas que mantenham relações de parentesco com 

servidores do órgão, em observância ao Decreto nº 7.203/2010. 
PROAD 

Finalizado o 
monitoramento 
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Recomendações da Auditoria Interna - Reitoria 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício 

Nº 
Const. 

Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação Responsável 
Status da 

Recomendação 

13  22 2014 1.1.1.2 Fragilidades na formalização processual. 1 

Numerar sequencialmente e rubricar as páginas dos processos administrativos, 
assim como lavrar termos de juntada e apensamento, quando for o caso, 

atendendo não disposto nos itens 5.2 e 5.3 do Manual de Normas Processuais 
e Procedimentos Gerais de Utilização e Serviços de Protocolo do IFPE e art. 22, 

da Lei 9784/99. 

DGPE 
Finalizado o 

monitoramento 

14  22 2014 1.1.1.2 Fragilidades na formalização processual. 2 

Reiterar a recomendação nº 001 do Relatório nº 2011.11235, constatação nº 
001, nestes termos: “Que o IFPE ao realizar procedimentos seletivos, em 

especial, para Tutores do Ensino à Distância, proceda a juntada de todos os 
documentos concernentes aos atos praticados durante a realização do 

certame, em processo administrativo devidamente numerado, os quais devem 
ser apensados, em ordem cronológica, de modo a estarem devidamente 

disponíveis para exame pelos órgãos de controle”. 

DGPE Cancelada 

15  22 2014 1.1.1.3 
Ausência da planilha de custos com perspectiva de 

gastos e disponibilização orçamentária. 
1 

Através dos setores competentes elaborar as planilhas de custos e encaminhar, 
com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência, às autoridades competentes 

para análise da dotação orçamentária, e posterior homologação, de forma 
tempestiva para execução da despesa de acordo com o art. 13, Resolução nº 

42/2014 e 19/2015. 

DGPE 
Finalizado o 

monitoramento 

16  22 2014 1.1.1.5 

Inexistência de mecanismos voltados a demonstrar 
que a comissão organizadora do concurso público 
para servidores do IFPE 2014, realizou atividades 

de planejamento, coordenação e avaliação do 
concurso. 

1 

Ultimar a comissão organizadora do concurso à inserir procedimentos de 
controle no que concerne ao planejamento, coordenação, orientação, 

supervisão, execução e avaliação das atividades referentes a encargos de 
cursos e concursos, conforme descrito no art. 3º da Resolução 42/2014 

DGPE 
Finalizado o 

monitoramento 

17  22 2014 1.1.1.6 

Ausência de demonstração dos critérios utilizados 
para a seleção dos servidores envolvidos nas 
execuções de atividades da gratificação por 

encargos de cursos e concursos. 

1 

Determinar aos setores competentes, efetuar processo de seleção para 
servidores que irão atuar na execução das atividades da gratificação por 

encargo de curso ou concurso, em virtude da necessidade de comprovar a 
formação acadêmica compatível ou comprovada experiência profissional na 

área de atuação a que se propuser, conforme incisos I e II do art. 2, art. 4º do 
Decreto 6.114/2007. 

DGPE 
Finalizado o 

monitoramento 

18  22 2014 1.1.1.8 

Servidores afastados das atribuições de seu cargo, 
em decorrência de afastamentos e licenças 
legalmente instituídos, que participaram de 

eventos ensejadores do pagamento da gratificação 
por encargo de curso ou concurso. 

1 

Demandar a Diretora de Gestão de Pessoas, que atente para o que preceitua a 
legislação vigente no que concerne aos servidores afastados das atribuições de 

seu cargo, em decorrência de afastamentos legais e licenças legalmente 
instituídos, não poderão participar de eventos ensejadores do pagamento da 
gratificação por encargo de curso ou concurso, em virtude da natureza de tais 

institutos colidirem, conforme previsto no (art.) 11, Resolução nº 42/2014. 

DGPE 
Finalizado o 

monitoramento 

19  22 2014 1.1.1.10 

Horas utilizadas na execução de atividades 
inerentes a cursos ou concurso público e exames 

vestibulares em quantidade superior às 120 (cento 
e vinte) horas anuais permitidas, sem à prévia 
aprovação do Dirigente Máximo da Instituição. 

1 

Atentar para o que preceitua a legislação vigente, em especial a expedição 
tempestiva de Portaria justificada e aprovada pela autoridade máxima da 

Instituição, em relação ao quantitativo de horas trabalhadas superiores a 120 
(cento e vinte) horas anuais em atividades referente a curso e concursos, de 

acordo com a (art.) 76-A, (art.) 6º, § 1º inciso II, Lei 8112/90, Decreto 
6.114/2007. 

DGPE Atendida 
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Recomendações da Auditoria Interna - Reitoria 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício 

Nº 
Const. 

Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação Responsável 
Status da 

Recomendação 

20  22 2014 1.1.1.10 

Horas utilizadas na execução de atividades 
inerentes a cursos ou concurso público e exames 

vestibulares em quantidade superior às 120 (cento 
e vinte) horas anuais permitidas, sem à prévia 
aprovação do Dirigente Máximo da Instituição. 

2 

Controlar o quantitativo anual máximo de horas permitidas para atividades de 
cursos e concursos e, caso necessário, acompanhar, tempestivamente à devida 

formalização de suas respectivas dilações de prazo, em conformidade com 
Resolução nº 42/2014, (art.) 4º, § 1º, inc. II, (art.) 6º do Decreto 6.114/2007. 

DGPE 
Finalizado o 

monitoramento 

21  22 2014 1.1.1.10 

Horas utilizadas na execução de atividades 
inerentes a cursos ou concurso público e exames 

vestibulares em quantidade superior às 120 (cento 
e vinte) horas anuais permitidas, sem à prévia 
aprovação do Dirigente Máximo da Instituição. 

3 

Verificar o correto preenchimento da declaração de execução de atividades, 
anexo II, da Resolução nº 42/2014, em relação às atividades desenvolvidas e 
horas trabalhadas, utilizados no âmbito Institucional, no que diz respeito à 

execução da gratificação por encargo de curso ou concurso. 

DGPE 
Finalizado o 

monitoramento 

22  7 2015 1.1.1.1 
Processos instruídos sem todos os documentos e 

informações essenciais. 
1 

Reiterar a Recomendação Nº 01 do Relatório da CGU OS 254722: Constatação 
Nº 001, nestes termos: “Que a Entidade instrua os processos com todas as 

informações dos atos praticados desde a solicitação até a efetivação da 
contratação.” 

PROAD Cancelada 

23  7 2015 1.1.1.4 
Fragilidade no diagnóstico das necessidades para 

contratação. 
1 

Reiterar a Recomendação Nº 002 do Relatório da CGU OS 224774: Constatação 
Nº 008, nestes termos: “Que as aquisições realizadas pela Entidade, sejam 

precedidas de justificativas da sua real necessidade.” 
PROAD Cancelada 

24  7 2015 1.1.1.5 
Fragilidade na estimativa das quantidades dos 

itens a serem adquiridos 
1 

Reiterar a Recomendação Nº 02 do Relatório da CGU OS 224774: Constatação 
Nº 007, nestes termos: “Que a Unidade se abstenha de realizar processos de 
aquisições sem a realização de estimativa das quantidades dos itens a serem 

adquiridos.” 
PROAD Cancelada 

25  7 2015 1.1.1.6 
Redação inapropriada do despacho que justifica o 

enquadramento da modalidade de dispensa. 
1 

Reiterar a Recomendação Nº 02 do Relatório da CGU OS 201203357: 
Constatação Nº 2.2.2.1, nestes termos: “Que o IFPE, em especial os Campi 
Vitória de Santo Antão e Pesqueira, aperfeiçoe seus controles internos, no 

sentido de realizar o correto enquadramento, na Lei nº. 8.666/93, dos casos de 
contratação direta, por meio de contratação direta, por meio de dispensa de 

licitação.” 

PROAD Atendida 

26  7 2015 1.1.1.7 
Autorização pela autoridade superior sem registro 

da data da assinatura. 
1 

Reiterar a Recomendação Nº 05 do Relatório da CGU OS 224774: Constatação 
Nº 006, nestes termos: “Que a contratação de serviços seja precedida de 

autorização pela autoridade competente.” 
PROAD Cancelada 

27  7 2015 1.1.1.8 Fragilidades nas pesquisas de preço 1 

Com base na constatação que deu origem à Recomendação Nº 001 do 
Relatório da CGU OS 201203357: Constatação Nº 2.1.3.4, recomendar: “Que o 

IFPE aperfeiçoe seus controles internos, no que concerne à realização das 
pesquisas de preço para fins de contratação direta, com o intuito de sanar 

progressivamente as deficiências constatadas.” 

PROAD 
Finalizado o 

monitoramento 
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Recomendações da Auditoria Interna - Reitoria 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício 

Nº 
Const. 

Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação Responsável 
Status da 

Recomendação 

28  7 2015 1.1.1.8 Fragilidades nas pesquisas de preço 2 

Reiterar a Recomendação Nº 001 do Relatório da CGU OS 201203357: 
Constatação Nº 2.1.10.6, o que concerne à realização de ampla pesquisa de 

preços, nestes termos: “Que o IFPE oriente os responsáveis pela realização de 
contratações, a estimarem de forma adequada os valores da contratação 
mediante a realização de orçamentos estimativos, com a composição dos 

custos unitários e de ampla pesquisa de preços, além de verificação dos preços 
registrados por órgão da Administração Pública.” 

PROAD Cancelada 

29  7 2015 1.1.1.11 
Incompatibilidade entre o CNAE e o objeto 

proposto. 
1 

Reiterar a Recomendação Nº 001 do Relatório da CGU OS 224774: Constatação 
Nº 008, nestes termos: “Que a Entidade, ao solicitar apresentação de propostas 
de fornecimento, nos processos de dispensa de licitação, verifique previamente 

se a empresa está autorizada a comercializar o objeto a ser adquirido.” 

PROAD Cancelada 

30  7 2015 1.1.1.12 
Ausência de inclusão, no documento substituto do 
contrato, de cláusulas elencadas no art. 55 da Lei 

nº. 8.666/93. 
1 

Reiterar a Recomendação Nº 002 do Relatório da CGU OS 201203357: 
Constatação Nº 2.1.10.1, nestes termos: “Que o IFPE, em especial o Campus 
Vitória de Santo Antão, adote medidas no sentido de incluir nos documentos 
que venham a substituir a formalização do contrato, as cláusulas necessárias, 

elencadas no art. 55 da Lei nº. 8.666/93.” 

PROAD Cancelada 

31  7 2015 1.1.2.2 
Documentação comprobatória incompleta sobre 

cumprimento dos compromissos firmados no 
Termo de Compromisso. 

1 

Reiterar a Recomendação Nº 002 do Relatório da CGU OS 201203357: 
Constatação Nº 3.1.2.4, nestes termos: “Que o IFPE adote medidas no sentido 

de verificar periodicamente o cumprimento (...) dos requisitos firmados em 
termo de compromisso, cuja documentação comprobatória deve ser anexada 

aos autos dos processos de pagamentos.” 

PROAD Cancelada 

32  7 2015 1.1.2.6 
Justificativa constante no projeto básico sem todos 

os requisitos do art. 15 da IN SLTI-MPOG Nº 
02/2008. 

1 
Reiterar a Recomendação Nº 002 do Relatório da CGU OS 224774: Constatação 
Nº 2.1.2.3, nestes termos: “Que as aquisições realizadas pela Entidade, sejam 

precedidas de justificativas da sua real necessidade.” 
PROAD Cancelada 

33  7 2015 1.1.2.7 
Autorização de autoridade superior sem registro 

da data da assinatura. 
1 

Reiterar a Recomendação Nº 05 do Relatório da CGU OS 224774: Constatação 
Nº 006, nestes termos: “Que a contratação de serviços seja precedida de 

autorização pela autoridade competente.” 
PROAD Cancelada 

34  7 2015 1.1.2.8 
Evento realizado em data posterior à indicada no 

projeto básico e na nota de empenho. 
1 

Reiterar a Recomendação Nº 03 do Relatório da CGU OS 224774: Constatação 
Nº 2.1.2.3, nestes termos: “Que a Entidade, nos processos de compras, 
proceda a adequada caracterização dos objetos a serem adquiridos.” 

PROAD Cancelada 
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Recomendações da Auditoria Interna - Reitoria 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício 

Nº 
Const. 

Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação Responsável 
Status da 

Recomendação 

35  25 2015 1.1.1.7 Fragilidades na Elaboração dos Planos de Ação 1 

Implementar rotinas de monitoramento e revisão dos Planos de Ação 
encaminhados pelos Campi da 3ª Expansão, garantindo que esses planos 

atendam satisfatoriamente os seguintes elementos resumidos no acrônimo 
5W1H: 

What – o que será feito: descrever claramente a ação que será realizada. 
Why – porque será feito: indicar o objetivo da ação e justificar a necessidade de 

sua realização. 
Who – quem fará: nominar e individualizar responsabilidades para cada ação 

do plano. 
When – quando fará: precisar as datas previstas de início e da execução de 

cada ação. 
Where – onde fará: local, unidade, atividade, processo, sistema, programa, 

ação etc. 
How – como fará: maneira, método ou solução adotada. 

PRODIN Não atendida 

36  25 2015 1.1.1.8 Fragilidades no Gerenciamento dos Riscos 1 

Implementar políticas sistêmicas que forneçam diretrizes para o mapeamento 
dos processos da entidade e para a execução dos procedimentos de avaliação e 

gerenciamento dos riscos no IFPE, ponderando os fatores de riscos indicados 
nas seguintes fontes: CPA, PDI, SINAEP e PPI, entre outras. 

PRODIN 
Finalizado o 

monitoramento 

37  25 2015 1.1.1.9 
Fragilidades nos estudos destinados à elaboração 

dos projetos das obras 
1 

Exigir a entrega tempestiva e completa dos projetos e estudos pela empresa 
PRISMA ENGENHARIA ARQUITETURA E SANEAMENTO Ltda. e aplicar, se for o 

caso, as sanções adicionais cabíveis, após análise da manifestação da empresa. 
DOPE Atendida 

38  25 2015 1.1.1.12 
Fragilidades nos Controles Internos relacionados à 

Segurança Geral 
1 

Elaborar e aprovar a Política de Segurança que contemple a segurança das 
pessoas, dos materiais e das instalações da unidade, e criar mecanismos para 
que as normas e procedimentos associados à Política de Segurança tornem 

conhecidos, acessíveis e observados por todos os servidores e prestadores de 
serviço ao Campus. 

PRODIN Atendida 

39  25 2015 1.1.1.14 Fragilidades nos critérios para a seleção dos cursos 1 

Realizar estudos complementares, em nível estratégico, que embasem a 
escolha dos cursos técnicos, ponderando as situações de risco envolvidas, e, se 
for o caso, propor a oferta de novos cursos e/ou desaprovação de antigos, caso 

os estudos sejam conclusivos nesse aspecto. 

PRODEN 
Finalizado o 

monitoramento 

40  25 2015 1.1.1.19 
Ausência de apresentação de informações à 

Auditoria Interna 
1 

Disponibilizar à Auditoria Interna todas as informações e/ou documentos 
solicitados, necessários ao adequado cumprimento de suas atribuições, em 

conformidade com o artigo 26 e § ss. da Lei 10.180/2001, e com o item 
9.2.1.2.2 do Acórdão n.º 577/2010 do Plenário do Tribunal de Contas da União. 

DOPE Não atendida 

41  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle (gerencial, 
patrimonial e de registros contábeis) para o 

acompanhamento das entradas, saídas, perdas, 
descartes, furtos e baixa de bens agropecuários, 

bem como o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

14 

Promover a implantação de um sistema de controle, preferencialmente 
informatizado (software), que possa auxiliar e facilitar o acompanhamento dos 

plantéis, os registros das despesas e custos e o gerenciamento efetivo da 
produção, permitindo o cruzamento de dados e gerando relatórios que 
auxiliem as decisões do gestor. Além disso, utilizar o sistema como uma 

ferramenta voltada aos aspectos pedagógicos. 

DADT 
Não 

monitorada 
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42  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle (gerencial, 
patrimonial e de registros contábeis) para o 

acompanhamento das entradas, saídas, perdas, 
descartes, furtos e baixa de bens agropecuários, 

bem como o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

15 

Requisitar da Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias (DADT), 
ou outro órgão responsável, a inclusão de um módulo de produção interna no 
SUAP, de forma a permitir a inserção e requisição dos bens produzidos pelos 

Campi via sistema. 

DADT 
Não 

monitorada 

43  8 2016 1.1.1.1 
Fragilidades nos controles internos relacionados 

ao organograma e ao regimento interno da 
unidade Educação à Distância - DEaD. 

1 

Priorizar a elaboração/aprovação do Regimento Interno e do organograma da 
Unidade IFPE – Educação à Distância, contendo normas, procedimentos e 
rotinas internas que definam função dos setores e respectivas atribuições, 

prevendo a segregação de funções e delimitando as devidas responsabilidades. 

DEaD Cancelada 

44  8 2016 1.1.1.2 

Fragilidades nos controles internos relacionados à 
formalização/habilitação dos polos de educação à 

distância. 1 

Providenciar os Acordos de Cooperação Técnica pertinentes à habilitação dos 
polos de educação à distância. DEaD 

Não 
monitorada 

45  8 2016 1.1.1.3 

Fragilidades nos controles internos relacionados à 
rotinas/procedimentos dos setores da unidade e 

funções/atribuições na estrutura organizacional da 
Educação à Distância. 

1 

Providenciar organograma que forneça fidelidade às atividades dos setores 
envolvidos bem como a criação de documentos que descrevam de forma 
pormenorizada as rotinas, os procedimentos e as funções/atribuições dos 

setores de DEaD. 

DEaD Cancelada 

46  8 2016 1.1.1.4 

Fragilidade acerca da normatização da política 
interna de segurança da informação 1 

Elaborar normativos que definam as políticas de segurança, a capacitação dos 
servidores e as responsabilidades de suporte/sistema da unidade referentes à 

plataforma Moodle 
DEaD 

Não 
monitorada 

47  8 2016 1.1.1.5 

Inadequadas condições no que ser refere à 
Infraestrutura do local onde se localiza o DATA 

CENTER (centro de processamento de dados) do 
IFPE. 

1 
Providenciar a infraestrutura adequada do local destinado ao DATA CENTER, 

contemplando a devida refrigeração, videomonitoramento e sistema de 
combate a incêndio que atendam às necessidades do DATA CENTER da unidade 

DEaD 
Não 

monitorada 

48  8 2016 1.1.1.6 
Fragilidades no plano de contingencia para 

recuperação e preservação de dados. 
1 

Elaborar e Formalizar Plano de Contingências no sentido de orientar os 
técnicos, em caso de ocorrência de sinistros ou situações que venham a 

comprometer a operação do sistema. 
DEaD 

Não 
monitorada 

49  8 2016 1.1.1.6 
Fragilidades no plano de contingencia para 

recuperação e preservação de dados. 
2 

Formalizar a contratação/renovação de programas antivírus e firewall, bem 
como as devidas renovações contratuais desses programas. DEaD 

Não 
monitorada 

50  8 2016 1.1.1.7 
Inexistência de programas de conscientização e 

treinamento em segurança da informação. 
1 

Promover/implementar procedimentos e rotinas de sensibilização e 
capacitação dos gestores das organizações sob sua jurisdição quanto à gestão 

de riscos de TI, com o objetivo de orientá-los sobre a identificação, análise, 
tratamento e comunicação dos riscos a que a instituição está sujeita. 

DEaD 
Não 

monitorada 

51  8 2016 1.1.1.8 
Fragilidades no tange à adequação às Normas de 

Acessibilidade. 
2 

Promover a adequação da estrutura dos Polos UAB Garanhuns e Recife às leis e 
normas da ABNT relativas à acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos e implementar políticas de acessibilidade em relação à 
comunicação na prestação de serviço através da disponibilização de material 

em braile e em fonte ampliada. 

DEaD 
Não 

monitorada 
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52  9 2016 1.1.1.1 
Deficiência da aplicabilidade do cadastramento de 

programas e projetos de extensão de fluxo 
contínuo. 

1 

Promover aplicabilidade no cadastramento de programas e projetos de 
extensão de fluxo contínuo, delimitando, no âmbito da Resolução CONSUP n.º 
62/2014 e Resolução CONSUP n.º 77/2014, fluxo de processos que permitam 
um relacionamento hierárquico e eles devidos, qual seja: o Regulamento n.º 

62/2014 funcionar como marco de inserção do servidor no cadastro de 
programas e projetos de extensão e possibilite o servidor indicar estudantes 

para concorrer às bolsas PIBEX. 

PROEXT 
Não 

monitorada 

53  9 2016 1.1.1.2 
Ausência de mapas de processos das atividades 

desenvolvidas na PROEXT. 
1 

Instituir comissão interna para mapear os processos das atividades realizadas 
pela PROEXT e identificar as atividades críticas, apresentando respostas 

adequadas aos riscos diagnosticados. 
PROEXT Cancelada 

54  10 2016 1.1.1.1 
Fragilidades Gerais no Sistema de Controle Interno 

da PROPESQ 
1 

Realizar levantamento dos componentes do controle interno, aperfeiçoar o 
planejamento anual das metas e objetivos da unidade e instituir rotina 

contínua de monitoramento dos controles internos e das metas e objetivos 
definidos. 

PROPESQ 
Não 

monitorada 

55  10 2016 1.1.1.1 
Fragilidades Gerais no Sistema de Controle Interno 

da PROPESQ 
2 

Instituir comissão interna para mapear os processos das atividades realizadas 
pela PROPESQ e identificar as atividades críticas, apresentando respostas 

adequadas aos riscos diagnosticados. 
PROPESQ Cancelada 

56  10 2016 1.1.1.2 
Fragilidades no acompanhamento dos grupos de 

pesquisa. 
1 

Realizar levantamento da situação dos grupos de pesquisa e estabelecer metas 
progressivas para sanar as fragilidades apontadas e, em especial, aperfeiçoar os 

procedimentos de controle de modo que explore o potencial de todos cursos 
de ensino para o desenvolvimento da pesquisa, e garanta resultados 

satisfatórios, para o melhor atingimento da missão institucional. 

PROPESQ 
Não 

monitorada 

57  10 2016 1.1.1.3 
Fragilidades no acompanhamento dos projetos de 

pesquisa. 
1 

Realizar levantamento da situação dos projetos de pesquisa e estabelecer 
metas progressivas para sanar as fragilidades apontadas e, em especial, 
aperfeiçoar os procedimentos de controle de modo que os projetos de 

pesquisa garanta maior integração com os produtos da extensão universitária e 
tenham resultados satisfatórios, para o melhor atingimento da missão 

institucional. 

PROPESQ 
Não 

monitorada 

58  10 2016 1.1.1.4 
Ausência de mecanismos eficazes de detecção de 

fraude e plágio. 
1 Implementar rotinas de controle para a detecção de plágio ou fraude. PROPESQ 

Não 
monitorada 

59  13 2016 1.1.1.1 
Fragilidades no dimensionamento dos 

quantitativos para a formação dos preços de 
referência. 

1 

Acostar aos processos futuros documentos comprobatórios das justificativa de 
memória de cálculo tendo por base o histórico de demandas anteriores. PROAD 

Não 
monitorada 

60  13 2016 1.1.1.6 
Fragilidades nos controles relacionados ao uso e 

gerenciamento dos veículos. 
1 

Adotar medidas para correção de inconsistências na utilização do sistema 
PETROCARD. PROAD 

Não 
monitorada 

61  13 2016 1.1.1.6 
Fragilidades nos controles relacionados ao uso e 

gerenciamento dos veículos. 
2 

Promover ajustes nos procedimentos de solicitação de veículos em relação ao 
uso e gerenciamento da frota. 

PROAD 
Não 

monitorada 

62  13 2016 1.1.1.7 
Ausência de Parecer da Procuradoria Jurídica do 
IFPE sobre o processo nº 23294.017287.2015-49. 

1 
Fazer constar nos processos licitatórios parecer da Procuradoria Jurídica, 

conforme determina o artigo 38, inciso VI da lei nº 8666/93. 
PROAD 

Não 
monitorada 
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63  15 2016 1.1.1.6 

Concessão de Incentivo à Qualificação em 
desacordo com o art. 1º § 2º do Decreto nº 

5.824/2006, quanto aos documentos 
comprobatórios da obtenção do título. 

5 
Articular junto ao Gabinete da Reitoria a emissão de regulamentação com 

propósito de estabelecer procedimentos pertinentes à Concessão do Incentivo 
à qualificação. 

DGPE Não atendida 

64  16 2016 1.1.1.2 
Inexistência de manual, de natureza operacional, 
que formalize os procedimentos de controle da 

frequência dos servidores. 
1 

Atender a recomendação 3.2 da Nota de Auditoria nº 201601457/02 da 
Controladoria Geral da União (CGU), que dispõe: No âmbito da Diretoria de 

Gestão de Pessoas, de forma complementar a Portaria nº 333/2014-GR. 
elaborar manual de natureza operacional, com orientações detalhadas acerca 
da utilização do sistema eletrônico para controle de frequência, do adequado 

registro das ocorrências e do adequado preenchimento do boletim de 
frequência. 

DGPE Cancelada 

65  16 2016 1.1.1.3 
Ausência/deficiência de alguns registros de 

frequências no ponto eletrônico. 
1 

Formalizar um procedimento, juntamente com a Diretoria de Avaliação e 
Desenvolvimento de Tecnologia, para os casos dos servidores impossibilitados 
de realizar os cadastros de suas digitais, de forma que esses servidores possam 

registrar suas frequências no ponto eletrônico de forma alternativa. 

DGPE 
Não 

monitorada 

66  17 2016 1.1.1.1 
Fragilidade no sistema de controle de frequência 

eletrônico adotado pelo IFPE. 
1 

Providenciar, de imediato, a correção da falha identificada no sistema de ponto 
eletrônico utilizado em todas as unidades do IFPE. 

DADT 
Não 

monitorada 

67  17 2016 1.1.1.2 
Inexistência de mapeamento de processo de 

controle de frequência dos servidores técnico-
administrativos. 

1 

Realizar o mapeamento do processo do controle de frequência dos servidores 
técnico-administrativos, de forma que seja possível identificar, previamente, o 

fluxo operacional do processo. Em seguida, dar amplo conhecimento do 
produto final a todas as unidades do IFPE. 

DGPE 
Não 

monitorada 

68  17 2016 1.1.1.3 

Inexistência de manual, de natureza operacional, 
com orientações acerca dos procedimentos de 
controle de frequência dos servidores técnico-

administrativos. 

1 

Elaborar um manual, de natureza operacional, que contenha, dentre outras 
instruções, informações detalhadas acerca da utilização do sistema eletrônico 

para controle de frequência, do adequado registro das ocorrências e do 
adequado preenchimento do Boletim de Frequência. Em seguida, dar amplo 

conhecimento do produto final a todas as unidades do IFPE. 

DGPE 
Não 

monitorada 

69  17 2016 1.1.1.11 

Portaria que autoriza a flexibilização da jornada de 
trabalho dos servidores técnico-administrativos do 

IFPE não relaciona os nomes dos servidores 
habilitados ao desenvolvimento da referida 

jornada laboral. 

2 

Providenciar a emissão de Portaria da autoridade máxima do IFPE, com a 
autorização expressa de cada setor e respectivos servidores, por Campus, 
contemplados com a jornada de trabalho flexibilizada, conforme orienta a 
recomendação nº 01, do item nº 4.1.1.2, do Relatório CGU nº 201601457. 

DGPE Cancelada 

70  18 2016 1.1.1.1 
Repactuações sucessivas em virtude de 

fragilidades no planejamento e na Gestão de 
Riscos 

1 

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. 

DOPE Não atendida 

71  18 2016 1.1.1.1 
Repactuações sucessivas em virtude de 

fragilidades no planejamento e na Gestão de 
Riscos 

2 

Reavaliar os riscos referentes à execução da obra do Campus Cabo de Santo 
Agostinho , diagnosticar outros que vierem a impactar nas obras e estabelecer 

estratégia de mitigação deles, com vistas a garantir que o prazo de 05/06/2017, 
previsto no último aditivo, seja cumprido pela Administração e as obras 

tenham a qualidade e segurança exigidas pelas normas técnicas. 

DOPE Não atendida 



 

Avenida Professor Luiz Freire, nº 500 – Cidade Universitária – Recife – CEP: 50.540-740 

(81) 2125-1647 – audi@reitoria.ifpe.edu.br 
Página 21 de 197 

Recomendações da Auditoria Interna - Reitoria 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício 

Nº 
Const. 

Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação Responsável 
Status da 

Recomendação 

72  18 2016 1.1.1.2 
Fragilidade de gerenciamento de riscos que 

afetarão criticamente o funcionamento do Campus 
Cabo de Santo Agostinho 

1 

Ao IFPE-Reitoria: 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. 

DOPE Não atendida 

73  19 2016 1.1.1.1 

Fragilidade no acompanhamento e controle das 
atividades desempenhadas pelos docentes nas 
atividades de Ensino (Aulas e Apoio ao Ensino), 
conforme estabelece a Resolução CONSUP no 
020/2015 do IFPE (Normatização da Atividade 

Docente do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia de Pernambuco). 

1 
Promover o acompanhamento das atividades desempenhadas pelos docentes 

nas atividades de Ensino (aulas e apoio ao ensino), observando o que 
estabelece a normatização vigente do trabalho docente do IFPE. 

PRODEN 
Não 

monitorada 

74  19 2016 1.1.1.2 
Fragilidades nos controles voltados à pesquisa e 

inovação. 
1 

Promover o acompanhamento da atividade docente relacionada aos projetos 
de pesquisa citados no Plano de Trabalho Docente, observando as diretrizes de 

controle dispostas pela Normatização do Trabalho Docente do IFPE. 
PRODEN 

Não 
monitorada 

75  19 2016 1.1.1.3 
Fragilidade nos controles voltados às atividades de 

estudo, planejamento e avaliação. 
1 

Promover o acompanhamento das atividades desempenhadas pelos docentes 
nas atividades de estudo, planejamento e avaliação, observando o que 

estabelece a Normatização do Trabalho Docente do IFPE. 
PRODEN 

Não 
monitorada 

76  19 2016 1.1.1.3 
Fragilidade nos controles voltados às atividades de 

estudo, planejamento e avaliação. 
2 

Atualizar a Normatização do Trabalho Docente do IFPE, observando as 
diretrizes estabelecidas pela Portaria no 17 SETEC-MEC-ATIVIDADE DOCENTE. 

PRODEN 
Não 

monitorada 

77  19 2016 1.1.1.4 
Fragilidades no acompanhamento e controle das 

atividades administrativo-pedagógicas. 
1 

Promover o acompanhamento das atividades desempenhadas pelos docentes 
nas atividades consideradas administrativo-pedagógicas, observando o que 

estabelece a Normatização do Trabalho Docente do IFPE. 
PRODEN 

Não 
monitorada 

78  1 2017 1.1.1.1 
Fragilidade na proposição de políticas e estratégias 
voltadas ao fomento e à adesão de financiamento 

externo. 
1 

Formalizar e consolidar em um único documento a Política Institucional de 
Extensão, com o objetivo de auxiliar a tomada de decisão e o desenho de 

procedimentos e ações que se vinculam às finalidades e aos desafios dessa Pró-
Reitoria. 

PROEXT 
Não 

monitorada 

79  1 2017 1.1.1.1 
Fragilidade na proposição de políticas e estratégias 
voltadas ao fomento e à adesão de financiamento 

externo. 
2 

Revisar os instrumentos norteadores do Instituto Federal de Pernambuco, 
buscando contemplar o detalhamento, as diretrizes e estratégias para o 

desenvolvimento das ações de fomento à pesquisa e extensão com 
financiamento externo. 

PROEXT 
Não 

monitorada 

80  1 2017 1.1.1.1 
Fragilidade na proposição de políticas e estratégias 
voltadas ao fomento e à adesão de financiamento 

externo. 
2 

Revisar os instrumentos norteadores do Instituto Federal de Pernambuco, 
buscando contemplar o detalhamento, as diretrizes e estratégias para o 

desenvolvimento das ações de fomento à pesquisa e extensão com 
financiamento externo. 

PROPESQ 
Não 

monitorada 

81  1 2017 1.1.1.1 
Fragilidade na proposição de políticas e estratégias 
voltadas ao fomento e à adesão de financiamento 

externo. 
3 

Prever nos Planos de Ação da PROPESQ e da PROEXT metas que favoreçam o 
estímulo à captação e o desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão 
mediante financiamento externo. Bem como, submeter os Planos de Ação ao 

Conselho Superior para aprovação, nos termos do art. 7º, inciso III do 
Regimento Geral do IFPE. 

PROEXT 
Não 

monitorada 

82  1 2017 1.1.1.1 
Fragilidade na proposição de políticas e estratégias 
voltadas ao fomento e à adesão de financiamento 

externo. 
3 

Prever nos Planos de Ação da PROPESQ e da PROEXT metas que favoreçam o 
estímulo à captação e o desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão 
mediante financiamento externo. Bem como, submeter os Planos de Ação ao 

Conselho Superior para aprovação, nos termos do art. 7º, inciso III do 
Regimento Geral do IFPE. 

PROPESQ 
Não 

monitorada 
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83  1 2017 1.1.1.2 
Inexistência de mapeamento de processos no que 

concerne às ações de pesquisa e extensão 
realizadas com financiamento externo. 

1 

Reiterar a recomendação 01, constatação 1.1.1.2, do Relatório nº 009/2016: 
“Instituir comissão interna para mapear os processos das atividades realizadas 

pela PROEXT e identificar as atividades críticas, apresentando respostas 
adequadas aos riscos diagnosticados.”. 

PROEXT 
Não 

monitorada 

84  1 2017 1.1.1.2 
Inexistência de mapeamento de processos no que 

concerne às ações de pesquisa e extensão 
realizadas com financiamento externo. 

2 

Reiterar a recomendação 02, constatação 1.1.1.1, do Relatório nº 10/2016: 
“Instituir comissão interna para mapear os processos das atividades realizadas 

pela PROPESQ e identificar as atividades críticas, apresentando respostas 
adequadas aos riscos diagnosticados.”. 

PROPESQ 
Não 

monitorada 

85  1 2017 1.1.1.3 

Fragilidades nas ações de acompanhamento e 
divulgação dos editais externos para 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e 
extensão. 

1 

Ampliar o acesso ao sistema “Financiar” (item 1.5.2 do PDI), especialmente no 
âmbito da Pró-Reitoria de Extensão, promovendo o cadastro dos 

pesquisadores/extensionistas de forma proporcional entre os Campi do IFPE, 
conforme o limite de cotas de cadastramento. 

PROEXT 
Não 

monitorada 

86  1 2017 1.1.1.3 

Fragilidades nas ações de acompanhamento e 
divulgação dos editais externos para 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e 
extensão. 

1 

Ampliar o acesso ao sistema “Financiar” (item 1.5.2 do PDI), especialmente no 
âmbito da Pró-Reitoria de Extensão, promovendo o cadastro dos 

pesquisadores/extensionistas de forma proporcional entre os Campi do IFPE, 
conforme o limite de cotas de cadastramento. 

PROPESQ 
Não 

monitorada 

87  1 2017 1.1.1.3 

Fragilidades nas ações de acompanhamento e 
divulgação dos editais externos para 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e 
extensão. 

2 
Promover a divulgação sobre o acesso e utilização do sistema “Financiar” nos 
Campi, enfatizando sua importância como forma de acompanhar a divulgação 
dos editais externos para desenvolvimento das ações de pesquisa e extensão. 

PROEXT 
Não 

monitorada 

88  1 2017 1.1.1.3 

Fragilidades nas ações de acompanhamento e 
divulgação dos editais externos para 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e 
extensão. 

2 
Promover a divulgação sobre o acesso e utilização do sistema “Financiar” nos 
Campi, enfatizando sua importância como forma de acompanhar a divulgação 
dos editais externos para desenvolvimento das ações de pesquisa e extensão. 

PROPESQ 
Não 

monitorada 

89  1 2017 1.1.1.3 

Fragilidades nas ações de acompanhamento e 
divulgação dos editais externos para 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e 
extensão. 

3 

Orientar aos Gestores de Pesquisa/Extensão dos Campi sobre a sua 
responsabilidade de repassar as informações do sistema “Financiar” a todos os 
servidores do seu respectivo Campus, de forma a tornar a comunicação mais 

eficiente e econômica. 

PROEXT 
Não 

monitorada 

90  1 2017 1.1.1.3 

Fragilidades nas ações de acompanhamento e 
divulgação dos editais externos para 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e 
extensão. 

3 

Orientar aos Gestores de Pesquisa/Extensão dos Campi sobre a sua 
responsabilidade de repassar as informações do sistema “Financiar” a todos os 
servidores do seu respectivo Campus, de forma a tornar a comunicação mais 

eficiente e econômica. 

PROPESQ 
Não 

monitorada 

91  1 2017 1.1.1.4 

Ausência de procedimento formalizado para 
comunicação de recebimento de recursos 

materiais e financeiros de outros órgãos ou 
agências de fomento para o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa/extensão no IFPE. 

1 
Formalizar o procedimento para comunicação e registro dos projetos de 

pesquisa/extensão desenvolvidos com financiamento externo. 
PROEXT 

Não 
monitorada 

92  1 2017 1.1.1.4 

Ausência de procedimento formalizado para 
comunicação de recebimento de recursos 

materiais e financeiros de outros órgãos ou 
agências de fomento para o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa/extensão no IFPE. 

1 
Formalizar o procedimento para comunicação e registro dos projetos de 

pesquisa/extensão desenvolvidos com financiamento externo. 
PROPESQ 

Não 
monitorada 
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93  1 2017 1.1.1.5 
Deficiência no registro, junto ao Campus e/ou a 

Pró-Reitoria correspondente, dos projetos de 
pesquisa/extensão com financiamento externo. 

1 
Criar mecanismos de controle com vistas a garantir que os projetos de pesquisa 

e extensão realizados com financiamento externo estejam devidamente 
registrados junto aos Campi e às Pró-Reitorias correspondentes. 

PROEXT 
Não 

monitorada 

94  1 2017 1.1.1.5 
Deficiência no registro, junto ao Campus e/ou a 

Pró-Reitoria correspondente, dos projetos de 
pesquisa/extensão com financiamento externo. 

1 
Criar mecanismos de controle com vistas a garantir que os projetos de pesquisa 

e extensão realizados com financiamento externo estejam devidamente 
registrados junto aos Campi e às Pró-Reitorias correspondentes. 

PROPESQ 
Não 

monitorada 

95  1 2017 1.1.1.5 
Deficiência no registro, junto ao Campus e/ou a 

Pró-Reitoria correspondente, dos projetos de 
pesquisa/extensão com financiamento externo. 

2 
Promover os devidos registros dos projetos de pesquisa/extensão 

desenvolvidos no IFPE com financiamento externo, tornando-os oficializados 
institucionalmente. 

PROEXT 
Não 

monitorada 

96  1 2017 1.1.1.5 
Deficiência no registro, junto ao Campus e/ou a 

Pró-Reitoria correspondente, dos projetos de 
pesquisa/extensão com financiamento externo. 

2 
Promover os devidos registros dos projetos de pesquisa/extensão 

desenvolvidos no IFPE com financiamento externo, tornando-os oficializados 
institucionalmente. 

PROPESQ 
Não 

monitorada 

97  1 2017 1.1.1.6 

Fragilidade no controle patrimonial dos bens 
adquiridos com recursos financeiros captados 

externamente por meio de projetos de 
pesquisa/extensão. 

1 
Elaborar e formalizar o procedimento para registro e controle dos 

materiais/equipamentos adquiridos com recursos provenientes dos 
órgãos/agências de fomento e fundações, inclusive demais bens em doação. 

PROEXT 
Não 

monitorada 

98  1 2017 1.1.1.7 

Fragilidade no controle patrimonial dos bens 
adquiridos com recursos financeiros captados 

externamente por meio de projetos de 
pesquisa/extensão. 

1 
Elaborar e formalizar o procedimento para registro e controle dos 

materiais/equipamentos adquiridos com recursos provenientes dos 
órgãos/agências de fomento e fundações, inclusive demais bens em doação. 

PROPESQ 
Não 

monitorada 

99  1 2017 1.1.1.8 

Fragilidade no controle patrimonial dos bens 
adquiridos com recursos financeiros captados 

externamente por meio de projetos de 
pesquisa/extensão. 

2 
Orientar os pesquisadores/extensionistas sobre a obrigatoriedade do registro 

patrimonial imediato dos bens advindos de órgãos/agências de fomento e 
fundações, inclusive demais bens em doação. 

PROEXT 
Não 

monitorada 

100  1 2017 1.1.1.9 

Fragilidade no controle patrimonial dos bens 
adquiridos com recursos financeiros captados 

externamente por meio de projetos de 
pesquisa/extensão. 

2 
Orientar os pesquisadores/extensionistas sobre a obrigatoriedade do registro 

patrimonial imediato dos bens advindos de órgãos/agências de fomento e 
fundações, inclusive demais bens em doação. 

PROPESQ 
Não 

monitorada 

101  1 2017 1.1.1.10 
Reduzido número de projetos de 

pesquisa/extensão com financiamento externo no 
IFPE. 

1 
Promover e/ou ampliar ações que incentivem a submissão de projetos a órgãos 

de fomento por parte dos pesquisadores/extensionistas do IFPE. 
PROEXT 

Não 
monitorada 

102  1 2017 1.1.1.10 
Reduzido número de projetos de 

pesquisa/extensão com financiamento externo no 
IFPE. 

1 
Promover e/ou ampliar ações que incentivem a submissão de projetos a órgãos 

de fomento por parte dos pesquisadores/extensionistas do IFPE. 
PROPESQ 

Não 
monitorada 

103  1 2017 1.1.1.10 
Reduzido número de projetos de 

pesquisa/extensão com financiamento externo no 
IFPE. 

2 

Criar indicadores de desempenho de modo a mensurar e mapear os dados da 
produção científica no IFPE, e corrigir possíveis fragilidades, estimulando o 

fomento à captação de recursos externos para o desenvolvimento dos projetos 
de pesquisa e extensão. 

PROEXT 
Não 

monitorada 

104  1 2017 1.1.1.10 
Reduzido número de projetos de 

pesquisa/extensão com financiamento externo no 
IFPE. 

2 

Criar indicadores de desempenho de modo a mensurar e mapear os dados da 
produção científica no IFPE, e corrigir possíveis fragilidades, estimulando o 

fomento à captação de recursos externos para o desenvolvimento dos projetos 
de pesquisa e extensão. 

PROPESQ 
Não 

monitorada 
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105  2 2017 1.1.1.1 
Fragilidade no diagnóstico das necessidades para a 

contratação. 
1 

Realizar, nas contratações de obras e serviços de engenharia, os estudos de 
necessidade para o adequado dimensionamento dos serviços especializados, 
considerando o levantamento das condições dos serviços contratados e do 

Programa de Necessidades, conforme orientação da NBR 13.531/95. 

DOPE Não atendida 

106  2 2017 1.1.1.2 
Ausência de projetos cadastrados que descrevem 

as atuais edificações que integram a sede do 
Campus Recife e Reitoria do IFPE. 

1 
Mapear e cadastrar nos sistemas de informação federal os projetos de 
engenharia do IFPE como um todo fidedignos com as atuais instalações 

prediais. 
DOPE Não atendida 

107  2 2017 1.1.1.3 
Levantamento frágil das condições de terrenos do 

IFPE. 
1 

Realizar levantamento prévio das condições dos terrenos do IFPE, com o 
objetivo de melhor projetar e dimensionar as contratações das obras e serviços 

de engenharia. 
DOPE Não atendida 

108  2 2017 1.1.1.4 
Deficiências de projetos de engenharia e descrição 

do objeto da contratação. 
1 

Garantir que os projetos de engenharia e a descrição do objeto da contratação 
contenha os elementos suficientes para execução das obras, em consonância 
da ABNT - NBR 13531, que trata da Elaboração dos Projetos de Edificações - 

Atividades Técnicas. 

DOPE Não atendida 

109  2 2017 1.1.1.5 
Incompatibilidade entre o projeto de engenharia e 

a planilha orçamentária. 
1 

Aperfeiçoar as rotinas de revisão e estimativa da planilha orçamentária para 
garantir que ela seja compatível com o projeto básico. 

DOPE Não atendida 

110  2 2017 1.1.1.6 
Fragilidade na gestão dos prazos e dos riscos das 

obras. 
1 

Elaborar novos cronogramas físico-financeiros compatíveis com a situação 
atual das obras e serviços de engenharia, após diagnóstico dos gargalos e riscos 

que dificultam o cumprimento dos prazos. 
DOPE Não atendida 

111  2 2017 1.1.1.6 
Fragilidade na gestão dos prazos e dos riscos das 

obras. 
2 

Realizar o acompanhamento da gestão dos prazos e dos riscos dos contratos de 
obras e serviços de engenharia, dentro de um cronograma físico-financeiro 

compatível com a natureza dos serviços planilhados. 
DOPE Não atendida 

112  2 2017 1.1.1.7 
Fragilidade na instrução dos processos de 

contratação e de pagamento 
1 

Realizar a instrução processual dos processos de contratação de obras e 
serviços de engenharia, bem como os respectivos processos de pagamento, 

contendo todas as informações essenciais para esclarecer e publicitar os fatos 
referentes à execução contratual. 

DOPE Não atendida 

113  2 2017 1.1.1.8 
Fragilidades na gestão da execução dos contratos 

de obra. 
1 

Mapear os processos de setor de modo a identificar os gargalos que impactam 
na adequada execução das obras e serviços de engenharia, identificando os 

riscos envolvidos e implementando os controles internos mitigadores. 
DOPE Não atendida 

114  3 2017 1.1.1.1 
Inexistência de mapeamento de processo 

(formalizado) relacionado à operacionalização dos 
procedimentos de restos a pagar. 

1 
Realizar o mapeamento de processos dos procedimentos de restos a pagar e, 
em seguida, dar amplo conhecimento do produto final a todas as unidades do 

IFPE. 
PROAD 

Não 
monitorada 

115  3 2017 1.1.1.2 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
indicação da Relação das Notas de Empenho (RN) a 

serem inscritas em Restos a Pagar Não 
Processados (RPNP). 

1 
Adotar medidas que assegurem a indispensável segregação de funções na 

entidade, em prol do fortalecimento dos controles internos na área financeira. 
PROAD 

Não 
monitorada 

116  3 2017 1.1.1.2 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
indicação da Relação das Notas de Empenho (RN) a 

serem inscritas em Restos a Pagar Não 
Processados (RPNP). 

1 
Adotar medidas que assegurem a indispensável segregação de funções na 

entidade, em prol do fortalecimento dos controles internos na área financeira. 
PROAD 

Não 
monitorada 
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117  3 2017 1.1.1.2 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
indicação da Relação das Notas de Empenho (RN) a 

serem inscritas em Restos a Pagar Não 
Processados (RPNP). 

2 

Promover ações de capacitação relacionadas à realização dos procedimentos 
de restos a pagar, de modo que outros servidores estejam aptos ao exercício 
dessa atribuição, em prol do fortalecimento dos controles internos na área 

financeira, em especial, no que tange à segregação de funções. 

PROAD 
Não 

monitorada 

118  3 2017 1.1.1.3 

Emissão de empenho em nome das próprias UG’s 
sem que a informação relativa aos credores 

estivesse detalhada em sistema estruturante ou 
corporativo, de forma que permitisse o controle 

fora do SIAFI, como amparo para controle, 
transparência e prestação de contas, nos termos 

do subitem 2.6.5.5 da Macrofunção SIAFI 02.12.13. 

1 

Criar e formalizar procedimento operacional para emissão de empenho em 
nome da própria UG, orientando quanto ao detalhamento das informações 

relacionadas aos verdadeiros credores, até que o seja desenvolvido um sistema 
estruturante ou corporativo, de forma que permita o controle fora do SIAFI. 

PROAD 
Não 

monitorada 

119  3 2017 1.1.1.3 

Emissão de empenho em nome das próprias UG’s 
sem que a informação relativa aos credores 

estivesse detalhada em sistema estruturante ou 
corporativo, de forma que permitisse o controle 

fora do SIAFI, como amparo para controle, 
transparência e prestação de contas, nos termos 

do subitem 2.6.5.5 da Macrofunção SIAFI 02.12.13. 

2 
Demandar esforços para que seja viabilizado um sistema estruturante ou 

corporativo para o IFPE, com vistas à observância ao que dispõe o subitem 
2.6.5.5 da Macrofunção SIAFI 02.12.13. 

PROAD 
Não 

monitorada 

120  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
inscrição de despesa em Restos a Pagar Não 

Processados (RPNP) e do passivo existente em 
RPNP. 

1 

Adotar medidas de planejamento e controle que possibilitem, no ato da 
inscrição dos empenhos em  Restos a Pagar Não processados , dotar o 

responsável pela indicação das referidas NE’s de informações  consignadas em 
documentação comprobatória, capazes de justificar a adequação da inscrição, 

em prol  do fortalecimento dos Controles Internos na área financeira. 

PROAD 
Não 

monitorada 

121  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
inscrição de despesa em Restos a Pagar Não 

Processados (RPNP) e do passivo existente em 
RPNP. 

2 

Registrar, no SIAFI, dentre outras informações, a fundamentação legal 
adequada que justifique a inscrição das notas de empenho em Restos a Pagar 

Não Processados, de forma que seja suficiente para o adequado entendimento 
da situação ocorrida. 

PROAD 
Não 

monitorada 

122  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
inscrição de despesa em Restos a Pagar Não 

Processados (RPNP) e do passivo existente em 
RPNP. 

3 

Abster-se de efetuar pagamentos de despesas, cujo fato gerador pertença ao 
exercício corrente, com saldo de Restos a Pagar, em atenção ao art. 2º da Lei 

nº 4.320/1964, Princípio da Anualidade Orçamentária, Princípio da 
Competência Contábil e Acórdão n° 1.878/2005-TCU-2ª Câmara. 

PROAD 
Não 

monitorada 

123  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
inscrição de despesa em Restos a Pagar Não 

Processados (RPNP) e do passivo existente em 
RPNP. 

4 

Utilizar rotina periódica e sistematizada, ao longo do exercício de emissão do 
empenho, para avaliar a possibilidade de anular os saldos de empenhos de 

despesas não liquidadas, com reaproveitamento do recurso, ao invés de 
inscrevê-los em restos a pagar, com vistas a evitar:  

● o cancelamento de valores inscritos, pelo saldo integral ou por valores 
desproporcionais ao inscrito, em prol do fortalecimento dos Controles Internos 
na área orçamentária, e em atenção ao entendimento do TCU exposto no item 

nº 1.7.3, TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª Câmara.  
● a existência/permanência de saldos alongados em Restos a Pagar Não 

Processados nos próximos exercícios, sem que houvesse a necessidade da 
inscrição, em prol do fortalecimento dos Controles Internos na área 

orçamentária, e em atenção ao entendimento do TCU exposto no item nº 
1.7.3, TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª Câmara. 

PROAD 
Não 

monitorada 
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124  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
inscrição de despesa em Restos a Pagar Não 

Processados (RPNP) e do passivo existente em 
RPNP. 

5 

Avaliar se os empenhos inscritos em restos a pagar não processados mantém a 
condição de validade estabelecida no art. 68 do Decreto nº 93.872/86 e, ao 

mesmo tempo, se há perspectiva de utilização amparada pela legislação 
pertinente. Posteriormente, adotar medidas para a atualização dos saldos. 

PROAD 
Não 

monitorada 

125  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
inscrição de despesa em Restos a Pagar Não  

Processados (RPNP) e do passivo existente em 
RPNP. 

6 

Instituir procedimentos que orientem as unidades do IFPE quanto aos 
seguintes aspectos, dentre outros:  

● registrar, no SIAFI, dentre outras informações, a fundamentação legal que 
justifique a inscrição das notas de empenho em Restos a Pagar Não 

Processados, de forma que seja suficiente para o adequado entendimento da 
situação ocorrida.  

● no ato da inscrição dos empenhos em Restos a Pagar Não processados , dotar 
o responsável pela indicação das referidas NE’s de informações consignadas em 
documentação comprobatória, capazes de justificar a adequação da inscrição, 

em prol do fortalecimento dos Controles Internos na área financeira. 
● abster-se de efetuar pagamentos de despesas, cujo fato gerador pertença ao 
exercício corrente, com saldo de Restos a Pagar, em atenção ao art. 2º da Lei 

nº 4.320/1964, Princípio da Anualidade Orçamentária, Princípio da 
Competência Contábil e Acórdão n° 1.878/2005-TCU-2ª Câmara.  

● utilizar rotina periódica e sistematizada, ao longo do exercício de emissão do 
empenho, para avaliar a possibilidade de anular os saldos de empenhos de 

despesas não liquidadas, com reaproveitamento do recurso, ao invés de 
inscrevê-los em restos a pagar, com vistas a evitar o cancelamento de valores 
inscritos, pelo saldo integral ou por valores desproporcionais ao inscrito, em 
prol do fortalecimento dos Controles Internos na área orçamentária, e em 

atenção ao entendimento do TCU exposto no item nº 1.7.3, TC-026.248/2015-
8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª Câmara. A existência/permanência de saldos 
alongados em Restos a Pagar Não Processados nos próximos exercícios, sem 

que houvesse a necessidade da inscrição, em prol do fortalecimento dos 
Controles Internos na área orçamentária, e em atenção ao entendimento do 

TCU exposto no item nº 1.7.3, TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-
1ª Câmara.  

● avaliar se os empenhos inscritos em restos a pagar não processados mantém 
a condição de validade estabelecida no art. 68 do Decreto nº 93.872/86 e, ao 

mesmo tempo, se há perspectiva de utilização amparada pela legislação 
pertinente. Posteriormente, adotar medidas para a atualização dos saldos. 

PROAD 
Não 

monitorada 

126  4 2017 1.1.1.1 
Inconsistências no controle de frequência dos 

servidores que atuaram no PRONATEC durante os 
exercícios 2013 e 2014. 

1 

Proceder, em atendimento ao item 1.8 do Acórdão 974/2016-TCU -Plenário, 
com a abertura individualizada de procedimento administrativo, com base no 
artigo 50 da lei 9.784/1999, garantindo o contraditório e a ampla defesa, com 

intuito de corrigir as sobreposições identificadas bem como a recomposição ao 
erário das horas identificadas, dos servidores que estão com situação de 

Inconformidade ou Inconformidade Documental. 

PRONATEC 
Não 

monitorada 



 

Avenida Professor Luiz Freire, nº 500 – Cidade Universitária – Recife – CEP: 50.540-740 

(81) 2125-1647 – audi@reitoria.ifpe.edu.br 
Página 27 de 197 

Recomendações da Auditoria Interna - Reitoria 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício 

Nº 
Const. 

Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação Responsável 
Status da 

Recomendação 

127  4 2017 1.1.1.2 
Inconsistências no controle de frequência dos 

servidores que atuaram no PRONATEC durante os 
exercícios 2016 e 2017. 

1 

Implementar mecanismo de controle capaz de detectar, com antecedência, a 
existência de sobreposição de horários entre as atividades regulares dos 

servidores, técnico-administrativos e docentes, e as desenvolvidas no 
PRONATEC, com vistas ao pleno atendimento do item 1.8 do Acórdão 

974/2016-TCU -Plenário. 

PRONATEC 
Não 

monitorada 

128  4 2017 1.1.1.2 
Inconsistências no controle de frequência dos 

servidores que atuaram no PRONATEC durante os 
exercícios 2016 e 2017. 

2 
Implantar Ponto Eletrônico de frequência para as atividades do PRONATEC, 
conforme determina o Relatório de Fiscalização do TCU nº 431/2015, que 

resultou na edição do Acórdão 974/2016-TCU -Plenário. 
PRONATEC 

Não 
monitorada 

129  4 2017 1.1.1.2 
Inconsistências no controle de frequência dos 

servidores que atuaram no PRONATEC durante os 
exercícios 2016 e 2017. 

3 

Se abster de realizar a liquidação da despesa sem a devida observância do 
cotejamento dos demonstrativos de horas entre as atividades regulares dos 

servidores, técnico-administrativos e docentes, e as desenvolvidas no 
PRONATEC. Visto que a comparação dos documentos comprova o direito 

adquirido pelo credor, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64. 

PRONATEC 
Não 

monitorada 

130  4 2017 1.1.1.2 
Inconsistências no controle de frequência dos 

servidores que atuaram no PRONATEC durante os 
exercícios 2016 e 2017. 

4 

Proceder, em atendimento ao item 9.3 do Acórdão 1006/2016-TCU -Plenário, 
com abertura individualizada de procedimento administrativo, com base no 

artigo 50 da lei 9.784/1999, garantindo o contraditório e a ampla defesa, com 
intuito de corrigir as sobreposições identificadas, bem como a recomposição ao 

erário das horas identificadas, dos servidores que estão com situação de 
inconformidade ou inconformidade documental. 

PRONATEC 
Não 

monitorada 

131  6 2017 1.1.1.1 

Fragilidades nos mecanismos de governança 
relacionados ao Lançamento em Folha de 

Pagamento dos Vencimentos e Remunerações dos 
servidores Ativos e Inativos do IFPE. 

1 

Implementar mecanismos, instâncias e práticas de governança em consonância 
com os princípios e as diretrizes estabelecidos no Decreto nº 9.203/2017 

(Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional). 

Gabinete 
Não 

monitorada 

132  6 2017 1.1.1.1 

Fragilidades nos mecanismos de governança 
relacionados ao Lançamento em Folha de 

Pagamento dos Vencimentos e Remunerações dos 
servidores Ativos e Inativos do IFPE. 

2 
Elaborar Política de Gestão de Risco do IFPE, nos termos do art. 17 da Instrução 

Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016. 
Gabinete 

Não 
monitorada 

133  6 2017 1.1.1.1 

Fragilidades nos mecanismos de governança 
relacionados ao Lançamento em Folha de 

Pagamento dos Vencimentos e Remunerações dos 
servidores Ativos e Inativos do IFPE. 

3 
Mapear as atividades e tarefas relacionadas ao Lançamento em Folha de 

Pagamento, criando fluxogramas e organogramas, definindo competências e 
atribuições dos servidores lotados nas unidades de Recursos Humanos do IFPE. 

DGPE 
Não 

monitorada 

134  6 2017 1.1.1.1 

Fragilidades nos mecanismos de governança 
relacionados ao Lançamento em Folha de 

Pagamento dos Vencimentos e Remunerações dos 
servidores Ativos e Inativos do IFPE. 

4 
Formalizar e padronizar os procedimentos e instruções operacionais 

relacionada às atividades de Lançamento em Folha de Pagamento, orientando 
e capacitando os servidores envolvidos nesse processo de trabalho. 

DGPE 
Não 

monitorada 

135  6 2017 1.1.1.3 
Fragilidade no controle das férias dos Servidores 

Técnicos Administrativos e Docentes do IFPE. 
1 

Elaborar e instituir, para as unidades de recursos humanos do IFPE, 
mecanismos de controle e procedimentos padronizados na concessão e 
acompanhamento das férias dos Servidores Técnicos Administrativos e 

Docentes do IFPE. 

DGPE 
Não 

monitorada 

136  6 2017 1.1.1.4 
Fragilidade nos Controles Internos aplicados no 

processo de Lançamento em Folha de Pagamento. 
1 

Instituir formalmente mecanismos Controles Internos aplicados às atividades 
relacionadas ao Lançamentos em Folha de Pagamento, estabelecendo os 

responsáveis pela 1ª e 2ª linha de defesa. 
DGPE Atendida 
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137  7 2017 1.1.1.1 
Deficiência no estabelecimento de mecanismos 

para o exercício da governança no tocante à 
gestão de contratos do IFPE. 

1 

Demandar do Fórum de Dirigentes de Administração e Planejamento do IFPE 
(FORDAP), enquanto instância de governança, com fulcro nas diretrizes do art. 
4º do Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, observando os termos do 
art. 3º, inciso I, do Regimento do FORDAP, aprovado pela Resolução CONSUP 
nº 28/2017, que adote medidas que propiciem o aprimoramento sistêmico na 
estrutura de governança no tocante à gestão de contratos do IFPE, atentando, 

entre outros, quanto aos seguintes aspectos: 
Atuar na avaliação dos riscos e na definição dos controles internos necessários 

para mitigar ou sanar os riscos voltados à área de contratos do IFPE.  
Definir diretrizes, de forma sistêmica/padronizada, para a elaboração dos 

Regimentos Internos e Organogramas da Reitoria e dos Campi, amparada no 
Princípio de Controle Interno da Segregação de Funções, orientando quanto às 

as atividades, competências e atribuições dos servidores em exercício nas 
Unidades de Contratos do IFPE.  

Vincular as demandas de capacitação das Unidades de Contratos dos Campi às 
diretrizes da Unidade de Contratos da Reitoria, observando as necessidades 

sistêmicas desta área, visando uma gestão mais eficaz; 
Implementar, de forma sistêmica, rotinas, procedimentos e instruções 
operacionais para a área de contratos do IFPE. Em seguida, dar amplo 

conhecimento dos referidos instrumentos de controle, visando garantir a 
padronização das ações no âmbito da Instituição. 

Concluir a elaboração do mapeamento de processos relacionados à área de 
contratos do IFPE. Em seguida, dar amplo conhecimento do referido 

instrumento de controle, visando garantir a padronização das ações no âmbito 
da Instituição. 

Adequar a estrutura de linhas de defesa no tocante à área de contratos do 
IFPE, com vistas à preservação da independência de seus agentes e, por 

consequência, o gerenciamento eficaz dos riscos e controles internos na área 
de contratos da Instituição. 

PROAD 
Não 

monitorada 

138  7 2017 1.1.1.1 
Deficiência no estabelecimento de mecanismos 

para o exercício da governança no tocante à 
gestão de contratos do IFPE. 

2 

Concluir a elaboração da Política de Gestão de Riscos do IFPE, nos termos do 
art. 17 da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016. Em seguida, dar 
amplo conhecimento da referida Política, visando fortalecimento dos controles 

internos. 

PROAD Cancelada 
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139  7 2017 1.1.1.2 
Deficiência nos procedimentos voltados à 

publicação dos extratos de contratos/aditivos na 
Imprensa Oficial. 

1 

Demandar do Fórum de Dirigentes de Administração e Planejamento do IFPE 
(FORDAP), enquanto instância de governança, com fulcro nas diretrizes do art. 
4º do Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, observando os termos do 
art. 3º, inciso I, do Regimento do FORDAP, aprovado pela Resolução CONSUP 
nº 28/2017, que institua, de forma sistêmica, procedimentos que orientem as 
Unidades de Contratos do IFPE quanto aos seguintes aspectos, dentre outros: 

Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições 

estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, na forma disposta no art. 64 da 

Lei nº 8.666/1993. 
Publicar os extratos de contratos/aditivos na forma disposta no art. 20 do 

Decreto nº 3.555/2000, para os casos de pregão, e na forma disposta no art. 
61, parágrafo único, da Lei nº 8666/93, para os demais casos; 

Dotar os extratos de contratos/aditivos de informações necessárias a 
identificação de todos os atos praticados pela Administração, seguindo como 
referência um modelo de conteúdo uniformizado pelo FORDAP. Neste caso, 

sugere-se como referência, para a elaboração do referido modelo, os padrões 
estabelecidos pelo TCU, por meio do Acórdão 283/2006 - Segunda Câmara, e os 

exemplos de Extratos para Publicação também estabelecidos pelo referido 
órgão de controle, por meio do livro Licitações e Contratos: Orientações e 

Jurisprudência do TCU – 4ª edição, páginas 880 e 881; 
Em casos específicos de contratação direta, considerando a publicação do ato 
de ratificação de dispensa ou de inexigibilidade para eficácia do ato, conforme 
disposições dos arts. 24, incisos III a XXIV, 25 e 26 da Lei nº 8.666/1993, abster-

se de publicar o extrato de contrato na Imprensa Oficial, com vistas a evitar 
duas publicações de igual assunto e a geração de gasto desnecessário para a 

Administração, em consonância ao que dispõe a Orientação Normativa da AGU 
nº 33, de 13 de dezembro de 2011; 

Providenciar a correta instrução do processo administrativo referente ao 
contrato/termo aditivo publicado na imprensa oficial, atentando quanto ao 

seguinte:  
Inclusão nos autos do comprovante de publicação do extrato do 

contrato/aditivo na imprensa oficial, em observância ao disposto no subitem 
11.3 do Manual de Contratos do IFPE e Acórdão TCU nº 1105/2004 - Segunda 

Câmara;  
Numeração das folhas, apondo o respectivo carimbo (órgão e rubrica do 

servidor que estiver numerando o processo), em observância ao disposto no 
subitem 5.1, letra “c”, do Manual de Normas Processuais e Procedimentos 

Gerais de Utilização dos Serviços de Protocolo (do IFPE). 

PROAD 
Não 

monitorada 
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140  7 2017 1.1.1.3 

Deficiência nos procedimentos voltados aos 
registros no SIASG dos contratos e de seus 
respectivos fiscais (além da ausência / não 

encaminhamento de ato de designação formal do 
fiscal), bem como dos cronogramas físico-

financeiro. 

1 

Demandar do Fórum de Dirigentes de Administração e Planejamento do IFPE 
(FORDAP), enquanto instância de governança, com fulcro nas diretrizes do art. 
4º do Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, observando os termos do 
art. 3º, inciso I, do Regimento do FORDAP, aprovado pela Resolução CONSUP 
nº 28/2017, que institua, de forma sistêmica, procedimentos que orientem as 
Unidades de Contratos do IFPE quanto aos seguintes aspectos, dentre outros: 

Providenciar, quando couber, a geração do cronograma de desembolso do 
contrato no SIASG, com vistas a permitir a comparação entre o previsto e o 

executado. 
Para os casos de dispensa de geração do cronograma, adotar/utilizar um 

“sistema estruturante ou corporativo” para que seja utilizado em todas as 
Unidades do IFPE, para o acompanhamento da execução contratual, com vistas 
a permitir a comparação entre o previsto e o executado, nos moldes do SICON. 

Providenciar Portaria de designação específica para fiscalização de cada 
contrato, com atestado de recebimento pelo fiscal designado e que constem 
claramente as atribuições e responsabilidades, de acordo com o estabelecido 

pela Lei nº 8.666/93 em seu art. 67. 
Providenciar, quando couber, o cadastro/vinculação no SIASG do fiscal de 

contrato designado ao respectivo cronograma. 
Disponibilizar as informações referentes aos contratos firmados pela entidade 

no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, em 
cumprimento ao art. 17 da Lei nº Lei nº 13.473/2017 (LDO aprovada para o 

exercício 2018, em vigor). 

PROAD 
Não 

monitorada 

141  8 2017 1.1.1.1 

Inexistência de mapeamento de processo 
institucionalizado e, consequente, ausência de 

gestão de riscos quanto à concessão de Incentivo à 
Qualificação e Retribuição por Titulação. 

1 

Mapear os processos, com a participação dos Campi, das atividades realizadas 
pela Diretoria de Gestão de Pessoas, especialmente quanto à concessão de 

Incentivo à Qualificação e Retribuição por Titulação, de forma a uniformizar o 
fluxo processual em todo o Instituto, bem como identificar as atividades 
críticas, apresentando respostas adequadas aos riscos diagnosticados. 

DGPE 
Não 

monitorada 

142  8 2017 1.1.1.2 

Inexistência de procedimento operacional 
formalmente instituído para concessão do 

Incentivo à Qualificação e da Retribuição por 
Titulação. 

1 

Proceder com a elaboração do procedimento operacional relativo à concessão 
do Incentivo à Qualificação e da Retribuição por Titulação, detalhando as 

rotinas, em especial os itens que devem ser observados na análise documental 
e na elaboração do parecer. 

DGPE 
Não 

monitorada 

143  8 2017 1.1.1.3 
Deficiência na definição da data de referência para 
efeitos financeiros dos atos de concessão do IQ e 

da RT 
1 

Instruir os Campi, a partir da elaboração do procedimento operacional, quanto 
à data de referência para efeitos financeiros dos atos de concessão do 

Incentivo à Qualificação e da Retribuição por Titulação. 
DGPE 

Não 
monitorada 

144  8 2017 1.1.1.4 

Fragilidade na estrutura de controles internos no 
processo de concessão do Incentivo à Qualificação 

e da Retribuição por Titulação, especialmente 
quanto à inexistência, na maioria dos Campi, da 2a 

linha de defesa para ratificação/retificação do 
parecer. 

1 

Estruturar os controles internos da DGPE, estabelecendo institucionalmente a 
2a linha de defesa na concessão do Incentivo à Qualificação e da Retribuição 

por Titulação, com o objetivo de supervisionar e monitorar as atividades 
realizadas. 

DGPE 
Não 

monitorada 
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145  8 2017 1.1.1.4 

Fragilidade na estrutura de controles internos no 
processo de concessão do Incentivo à Qualificação 

e da Retribuição por Titulação, especialmente 
quanto à inexistência, na maioria dos Campi, da 2a 

linha de defesa para ratificação/retificação do 
parecer. 

2 

Atender a Recomendação 2 - Constatação 1.2.2.2 do Relatório da CGU no 
201305869, conforme transcrição abaixo:  Que o IFPE adote procedimentos 

para avaliação de todas as gratificações concedidas a seus servidores, a título 
de Incentivo à Qualificação, de modo a verificar o cumprimento de todos os 

requisitos legais para a concessão do benefício, suspendendo o pagamento dos 
casos em que a concessão foi realizada, comprovadamente, de forma indevida 

e ajustando o percentual do benefício concedido, em função da relação do 
curso concluído com o ambiente organizacional do servidor. 

DGPE 
Não 

monitorada 

146  8 2017 1.1.1.5 

Deficiência no estabelecimento de mecanismos 
para o exercício da governança no que concerne à 

concessão do Incentivo à Qualificação e da 
Retribuição por Titulação. 

1 

Implementar e manter mecanismos, instâncias e práticas de governança nos 
processos de trabalho relacionados a área de gestão de pessoas, em 

consonância com os princípios e as diretrizes estabelecidos no Decreto no 
9203/2017. 

DGPE 
Não 

monitorada 

147  9 2017 1.1.1.1 
Fragilidades relacionadas à Governança, Riscos e 

Controles Internos na aplicação de Políticas e 
Programas de Ensino 

1 

Elaborar o Regimento e Organograma, bem como mapear os processos da 
unidade, de forma a estabelecer os responsáveis pelo exercício das primeiras e 

segundas linhas de defesa, tanto na Reitoria como nos Campi, bem como 
consolidar os Fóruns de Ensino como espaços para a construção coletiva das 

Políticas de Ensino. 

PRODEN 
Não 

monitorada 

148  9 2017 1.1.1.1 
Fragilidades relacionadas à Governança, Riscos e 

Controles Internos na aplicação de Políticas e 
Programas de Ensino 

2 
Elaborar e instituir uma Política de Gestão de Riscos aplicável para as atividades 

de ensino, que contemple o diagnóstico e a avaliação dos riscos, bem como o 
seu gerenciamento através de Planos de Ação. 

PRODEN Cancelada 

149  9 2017 1.1.1.1 
Fragilidades relacionadas à Governança, Riscos e 

Controles Internos na aplicação de Políticas e 
Programas de Ensino 

2 
Elaborar e instituir uma Política de Gestão de Riscos aplicável para as atividades 

de ensino, que contemple o diagnóstico e a avaliação dos riscos, bem como o 
seu gerenciamento através de Planos de Ação. 

PRODIN 
Não 

monitorada 

150  9 2017 1.1.1.2 
Fragilidade na Organização das Políticas de Ensino 

do IFPE 
1 

Realizar o levantamento de todas as Políticas de Ensino desenvolvidas pelo IFPE 
e sistematizar todos elas em documentos orientadores, com a apresentação 

clara e expressa dos princípios, diretrizes, programas e ações em nível 
estratégico que as delimita, de modo que as rotinas operacionais estejam 

correlacionadas a elas, ao mesmo tempo em que as diretrizes ou programas 
expressos nessas Políticas possam ser concretizadas ao longo das atividades do 

setor. 

PRODEN 
Não 

monitorada 

151  9 2017 1.1.1.3 

Revisão inconclusa do Projeto Político-Pedagógico 
Institucional do IFPE 1 

Realizar a avaliação do PPPI anterior, incluindo o grau de implementação das 
metas, com vistas a subsidiar o novo processo de elaboração do PPPI, 

garantindo a conclusão dos trabalhos iniciados pela Comissão Institucional para 
Monitoramento, Controle e Reformulação do Projeto Político-Pedagógico 

Institucional do IFPE. 

PRODEN 
Não 

monitorada 

152  9 2017 1.1.1.3 

Revisão inconclusa do Projeto Político-Pedagógico 
Institucional do IFPE 2 

Regulamentar o processo de planejamento, elaboração, execução e 
acompanhamento do Projeto Político-Pedagógico Institucional do IFPE, 

definindo as competências e os prazos dos trabalhos, especialmente no que 
concerne à instância competente para aprovar o documento, de modo a 

garantir o mapeamento desse processo. 

PRODEN Cancelada 

153  10 2017 1.1.1.2 
Fragilidades relacionadas à Governança, Riscos e 
Controles Internos na aplicação do Programa de 

Avaliação dos Cursos Técnicos. 
1 

Implementar mecanismos para o exercício da Governança no gerenciamento 
da implantação do Programa, conforme determina o art. 6º do decreto nº 

9.203/2017. 
PRODEN Não atendida 
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154  10 2017 1.1.1.2 
Fragilidades relacionadas à Governança, Riscos e 
Controles Internos na aplicação do Programa de 

Avaliação dos Cursos Técnicos. 
2 

Elaborar o mapeamento de processos da PRODEN por meio de fluxogramas, 
como forma de identificar como os processos são realizados, representando o 

tempo e as responsabilidades na execução. 
PRODEN Não atendida 

155  10 2017 1.1.1.2 
Fragilidades relacionadas à Governança, Riscos e 
Controles Internos na aplicação do Programa de 

Avaliação dos Cursos Técnicos. 
3 

Fortalecer os Controles Internos aplicados no processo de trabalho de 
implementação do Programa de Avaliação de Cursos Técnicos, promovendo a 
atuação da 2ª linha de defesa, observando os princípios do controle interno, 

conforme prescreve a IN 01/2001 da SFC: Delegação de poderes e definição de 
responsabilidades; Qualificação adequada, treinamento e rodízio de 

funcionários; Segregação de funções e Instruções devidamente formalizadas. 

PRODEN Não atendida 

156  10 2017 1.1.1.3 
Ausência de Planejamento no desenvolvimento do 

Programa de Avaliação dos Cursos Técnicos 
1 

Elaborar a Metodologia e Planejamento por meio de uma Plataforma 
eletrônica, com vistas a possibilitar o acompanhamento do desenvolvimento 

do Programa de Avaliação dos Cursos Técnicos.. 
PRODEN Não atendida 

157  10 2017 1.1.1.3 
Ausência de Planejamento no desenvolvimento do 

Programa de Avaliação dos Cursos Técnicos 
2 

Inserir no Plano de Desenvolvimento Institucional- PDI 2019-2023, a 
continuidade dos trabalhos da Comissão de Avaliação dos cursos Técnicos, 

visto a relevância e essencialidade do certame, com vista ao melhoramento, 
aprimoramento e desenvolvimento do ensino na Instituição. 

PRODEN Não atendida 

158  10 2017 1.1.1.4 

Ausência de Monitoramento sobre as atividades 
desenvolvidas pela Comissão de Avaliação dos 

cursos técnicos. 1 

Realizar o monitoramento sobre atividades desenvolvidas pela Comissão de 
Avaliação dos cursos técnicos, através de documentos formalizados, 

acompanhando seu progresso, analisando as distorções, apresentando 
alternativas de soluções, e, caso seja necessário, sugestões de replanejamento 

do projeto. 

PRODEN Não atendida 

159  1 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à governança, gestão de 
riscos e controles internos na gestão patrimonial 

1 

Demandar do FORDAP a implementação, de forma sistêmica, de rotinas, 
procedimentos e instruções operacionais para os processos de gestão 

patrimonial de bens imobiliários e para o processo de avaliação de bens móveis 
e equipamentos do IFPE. Em seguida, dar amplo conhecimentos dos referidos 

instrumentos de controle, visando garantir a padronização das ações no âmbito 
da Instituição. Acompanhar, para fins de monitoramento, cada etapa do 

progresso de implementação desta recomendação, demonstrando os estágios 
de execução e seus avanços até seu efetivo cumprimento. 

PROAD 
Não 

monitorada 

160  1 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à governança, gestão de 
riscos e controles internos na gestão patrimonial 

2 

Demandar do FORDAP a realização do mapeamento dos processos 
relacionados às áreas de gestão patrimonial de bens imobiliários e de avaliação 
de bens móveis e equipamentos do IFPE. Em seguida, dar amplo conhecimento 

do referido instrumento de controles, visando garantir a padronização das 
ações no âmbito da Instituição. Acompanhar, para fins de monitoramento, 

cada etapa do processo de implementação desta recomendação, 
demonstrando os estágios de execução e seus avanços até seu efetivo 

cumprimento. 

PROAD 
Não 

monitorada 

161  1 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à governança, gestão de 
riscos e controles internos na gestão patrimonial 

3 

Demandar do responsável pela gestão de riscos do IFPE para que seja realizada 
a avaliação dos riscos e a definição dos controles internos necessários para 
mitigar ou sanar os riscos voltados aos processos de gestão patrimonial de 

bens imobiliários e ao processo de avaliação de bens móveis e equipamentos 
do IFPE. Acompanhar, por meio da comissão de integridade, o processo de 

implementação desta recomendação, nos termos definidos no Plano de 
Integridade do IFPE. 

Gabinete 
Não 

monitorada 
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162  1 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à governança, gestão de 
riscos e controles internos na gestão patrimonial 

4 

Concluir a atualização do Manual de Procedimentos de Patrimônio de 
Almoxarifado do IFPE, garantindo a participação dos servidores das respectivas 

áreas. Em seguida, dar amplo conhecimento do referido instrumento de 
controles, visando garantir a padronização das ações no âmbito da Instituição. 

PROAD 
Não 

monitorada 

163  1 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à governança, gestão de 
riscos e controles internos na gestão patrimonial 

5 

Estruturar os organismos para atuarem como instância de primeira e segunda 
linha de defesa, observando o disposto no art. 25 da Política de Gestão de 

Riscos do IFPE, com vistas à preservação da independência de seus agentes e, 
por consequência, o gerenciamento eficaz dos riscos e controles internos. 

Gabinete 
Não 

monitorada 

164  1 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à governança, gestão de 
riscos e controles internos na gestão patrimonial 

6 

Vincular as demandas de capacitação das Unidades de Patrimônio dos Campi às 
diretrizes da Unidade de Gestão Orçamentária da Reitoria, observando as 

necessidades sistêmicas desta área, especialmente quanto à gestão de bens 
imóveis. 

PROAD 
Não 

monitorada 

165  2 2018 1.1.2001 
Fragilidades relacionadas à Governança, Riscos e 

Controles Internos no IFPE. 
1 

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. 
DOPE 

Não 
monitorada 

166  2 2018 1.1.2001 
Fragilidades relacionadas à Governança, Riscos e 

Controles Internos no IFPE. 
2 

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. 

DOPE 
Não 

monitorada 

167  2 2018 1.1.2002 
Fragilidade na Organização da Gestão das Obras e 

Projetos de Engenharia 
1 

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. 
DOPE 

Não 
monitorada 

168  2 2018 1.1.2003 
Fragilidades nos processos de Gerenciamento de 

Bens imóveis 
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. 
DOPE 

Não 
monitorada 

169  2 2018 1.1.2004 
Fragilidades no processo de elaboração dos 

projetos de acessibilidade 
1 

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. 
DOPE 

Não 
monitorada 

170  2 2018 1.1.2005 
Fragilidades no processo de verificação da previsão 

orçamentária 
1 

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. 
DOPE 

Não 
monitorada 

171  2 2018 1.1.2006 
Fragilidades no processo de elaboração dos 

projetos de reforma 
1 

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. 

DOPE 
Não 

monitorada 

172  2 2018 1.1.2007 Fragilidades no processo de orçamentação 1 

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. 

DOPE 
Não 

monitorada 

173  2 2018 1.1.2007 Fragilidades no processo de orçamentação 2 
Aperfeiçoar os procedimentos de aplicação das sanções para os casos das 

empresas que descumprirem as cláusulas contratuais. 
DOPE 

Não 
monitorada 
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174  2 2018 1.1.2008 

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 

1 

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. 

DOPE 
Não 

monitorada 

175  3 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à governança, gestão de 

riscos e controles internos na gestão da Tecnologia 
da Informação do IFPE. 

1 
Implementar os mecanismos de governança necessários para o exercício da 

gestão eficaz dos riscos e controles internos da T.I. do IFPE. 
DADT Cancelada 

176  3 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à governança, gestão de 

riscos e controles internos na gestão da Tecnologia 
da Informação do IFPE. 

2 
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; 

DADT Não atendida 

177  3 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à governança, gestão de 

riscos e controles internos na gestão da Tecnologia 
da Informação do IFPE. 

3 

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 ; 

DADT Não atendida 

178  3 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à governança, gestão de 

riscos e controles internos na gestão da Tecnologia 
da Informação do IFPE. 

4 

Demandar do responsável pela gestão de riscos do IFPE para que seja realizada 
a avaliação dos riscos e a definição dos controles internos necessários para 

mitigar ou sanar os riscos relacionados ao processo de infraestrutura de 
tecnologia da informação. Acompanhar, por meio da comissão de integridade, 
o processo de implementação desta recomendação, nos termos definidos no 

plano de Integridade do IFPE. 

Gabinete Não atendida 

179  3 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à governança, gestão de 

riscos e controles internos na gestão da Tecnologia 
da Informação do IFPE. 

5 

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; 

DADT Não atendida 

180  3 2018 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. 

1 
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. 

DADT Não atendida 

181  3 2018 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. 

2 
Realizar um estudo técnico com o propósito de adequar e padronizar o parque 

tecnológico do IFPE para o atingimento das necessidades institucionais. 
DADT Não atendida 

182  3 2018 1.1.1.3 
Fragilidade no quantitativo de mão de obra 
disponível na CGTI para o atendimento das 

demandas institucionais. 
1 

Realizar um estudo técnico com vistas a adequar o quantitativo de mão de obra 
disponível na Gestão de TI e o dimensionamento de pessoal para o 

atendimento das demandas institucionais. 
DADT Não atendida 
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183  3 2018 1.1.1.4 
Fragilidades no tocante ao processo de 

capacitação para os servidores da TI dos Campi e 
Reitoria. 

1 
Definir diretrizes de capacitação alinhado aos objetivos institucionais para os 

servidores de TI do IFPE. 
DADT Não atendida 

184  3 2018 1.1.1.5 
Inexistência de um plano de atualização para 

aquisição de software e hardware para os Campi e 
Reitoria. 

1 
Elaborar o plano de atualização para aquisição de software e hardware para os 

Campi e Reitoria do IFPE. 
DADT Não atendida 

185  3 2018 1.1.1.6 
Inexistência de um plano de gerenciamento de 

descartes – PGRS para os equipamentos inservíveis 
de TI. 

1 
Elaborar o plano de gerenciamento de descartes – PGRS para os equipamentos 

inservíveis de TI. 
DADT Não atendida 

186  3 2018 1.1.1.7 
Ausência de estudo de necessidades para 
formalização de contratos de serviços de 

manutenção de Rede. 
1 

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

DADT Não atendida 

187  3 2018 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. 

1 
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. 
DADT Não atendida 

188  3 2018 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. 

2 
Elaborar e/ou adequar o projeto básico referente à infraestrutura de 

refrigeração e fornecimento de energia para os data centers nos Campi e 
Reitoria. 

DADT 
Não 

monitorada 

189  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
1 

Indicar na portaria de designação do servidor responsável pelo Setor de 
Patrimônio as atribuições relacionadas às atividades e tarefas pertinentes à 

gestão patrimonial de bens imóveis, cabendo à PROAD estabelecer 
previamente as diretrizes a fim de garantir a padronização dessas atividades. 

PROAD Cancelada 

190  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
2 

Capacitar servidores responsáveis por operacionalizar o Sistema SPIUnet e 
conferir perfil de acesso adequado aos servidores responsáveis por 

operacionalizar esse sistema. 
PROAD 

Não 
monitorada 

191  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
4 

Providenciar a exclusão dos registros dos imóveis no SPIUnet, RIP’s utilização 
2531.00011.500-5 e 2627.00080.500-0, cujos cadastros ainda estão em nome 

das UG’s 158136 e 158465, respectivamente. 
PROAD 

Não 
monitorada 

192  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
6 

Criar rotinas ou procedimentos que permitam a verificação e atualização no 
SPIUnet dos registros das datas de validade da avaliação dos imóveis utilizados 

pela Unidade. 
PROAD 

Não 
monitorada 

193  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
7 

Elaborar, de forma sistêmica, planejamento anual de manutenção predial e 
metodologia própria para estimar os recursos destinados a essa atividade, em 

atenção aos itens 1, 4 e 5 da NBR 5674:2012, de modo a conferir maior 
efetividade aos princípios da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal) 

e do planejamento (art. 6º, inciso I, do Decreto-Lei 200/67). 

PROAD 
Não 

monitorada 

194  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
8 

Instituir sistema de gerenciamento de bens imóveis, bem como adotar rotinas 
que permitam a verificação periódica da situação em que se encontram os 

imóveis sob a responsabilidade do IFPE, de forma a identificar possíveis 
problemas e propor soluções. 

PROAD 
Não 

monitorada 
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195  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
9 

Notificar as instâncias superiores (Gabinete da Reitoria, Colégio de Dirigentes e 
Conselho Superior) pelo não cumprimento, por parte dos Campi, do item 83 do 

Manual de Procedimentos de Patrimônio e Almoxarifado do IFPE, cujo teor 
determina que todas as Unidades Gestoras deverão encaminhar uma via do 

seu Inventário Anual até 15 de janeiro do ano subsequente. 

PROAD 
Não 

monitorada 

196  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
11 

Elaborar e submeter ao Conselho Superior, minuta de regulamento para 
disciplinar, de forma sistêmica, a utilização dos espaços físicos para a 

realização, por exemplo, de eventos artísticos, científicos, culturais, esportivos 
e de lazer, vinculados a projetos de ensino, pesquisa e extensão (comunidade 

interna), bem como para eventos particulares (comunidade externa) com 
cobrança de taxa de manutenção pela utilização. 

PROAD 
Não 

monitorada 

197  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
14 

Proceder à devida avaliação preliminar acerca de suposta infração disciplinar 
do servidor, SIAPE 121****, por descumprimento de ordem formal da 

Administração fundamentada no Processo nº 23300.005253.2018-28. Em 
seguida, encaminhar as conclusões à autoridade instauradora de processo 

disciplinar. 

Corregedoria 
Não 

monitorada 

198  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
16 

Elaborar e submeter ao Conselho Superior, por meio de instâncias 
competentes, minuta de regulamento, de caráter sistêmico, para disciplinar a 

ocupação dos Próprios Nacionais do IFPE. 
PROAD 

Não 
monitorada 

199  5 2018 1.1.1.1 
Fragilidade na atuação da gestão patrimonial no 

que concerne à avaliação de bens móveis e 
equipamentos 

1 
Indicar na portaria de designação do servidor responsável pelo Setor de 

Patrimônio as atribuições relacionadas às atividades e tarefas pertinentes à 
avaliação de bens móveis e equipamentos. 

PROAD 
Não 

monitorada 

200  5 2018 1.1.1.1 
Fragilidade na atuação da gestão patrimonial no 

que concerne à avaliação de bens móveis e 
equipamentos 

2 

Observar na atualização do Manual de Procedimentos de Patrimônio e 
Almoxarifado do IFPE a complementação do tema “DA COMPETÊNCIA”, 

especificando as competências do gestor de patrimônio, sobretudo quanto às 
ações relacionadas à avaliação de bens móveis e equipamentos. 

PROAD 
Não 

monitorada 

201  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos Campi 
do IFPE, com exceção dos Campi Afogados da 

Ingazeira, Belo Jardim e Igarassu e, consequente, 
ausência de inventário consolidado do IFPE. 

1 

Notificar as instâncias superiores (Gabinete da Reitoria, Colégio de Dirigentes e 
Conselho Superior) quando o Campus descumprir o item 83 do Manual de 

Procedimentos de Patrimônio e Almoxarifado do IFPE, cujo teor determina que 
todas as Unidades Gestoras deverão encaminhar uma via do seu Inventário 

Anual até 15 de janeiro do ano subsequente. 

PROAD Atendida 

202  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos Campi 
do IFPE, com exceção dos Campi Afogados da 

Ingazeira, Belo Jardim e Igarassu e, consequente, 
ausência de inventário consolidado do IFPE. 

2 
Desenvolver, em parceria com o grupo de trabalho do FORDAP, relativo às 

questões de patrimônio e almoxarifado, estratégias que instrumentalizem a 
criação de metodologia de consolidação do inventário do Instituto. 

PROAD 
Não 

monitorada 

203  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos Campi 
do IFPE, com exceção dos Campi Afogados da 

Ingazeira, Belo Jardim e Igarassu e, consequente, 
ausência de inventário consolidado do IFPE. 

3 

Cumprir o item 83 do Manual de Procedimentos de Patrimônio e Almoxarifado 
do IFPE, cujo teor determina que todas as Unidades Gestoras deverão 
encaminhar uma via do seu Inventário Anual até 15 de janeiro do ano 

subsequente. 

PROAD 
Não 

monitorada 

204  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos Campi 
do IFPE, com exceção dos Campi Afogados da 

Ingazeira, Belo Jardim e Igarassu e, consequente, 
ausência de inventário consolidado do IFPE. 

4 
Observar os procedimentos adotados pelo IFPE na execução dos inventários, 
submetendo os relatórios das comissões inventariantes à análise da Diretoria 

de Gestão de Bens e Serviços / Pró-Reitoria de Administração. 
PROAD 

Não 
monitorada 
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205  5 2018 1.1.1.3 
Ausência de registros de reavaliação, redução ao 
valore recuperável, depreciação, amortização e 

exaustão dos bens patrimoniais do IFPE. 
1 

Realizar os registros de reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, 
amortização e exaustão dos seus bens patrimoniais. 

PROAD 
Não 

monitorada 

206  5 2018 1.1.1.3 
Ausência de registros de reavaliação, redução ao 
valore recuperável, depreciação, amortização e 

exaustão dos bens patrimoniais do IFPE. 
2 

Recomendação 02 - à Diretoria de Gestão de Bens e Serviços / Diretoria de 
Orçamento e Finanças / Pró-Reitoria de Administração: Elaborar e submeter 

aos grupos de trabalho do FORDAP, para apreciação, rotinas e procedimentos 
de reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e 

exaustão dos bens patrimoniais do IFPE, acolhendo as rotinas de depreciação 
realizadas pelo Campus Garanhuns. 

PROAD 
Não 

monitorada 

207  5 2018 1.1.1.4 
Realização de desfazimento de bens dos Campi do 
IFPE sem observar os critérios de oportunidade e 

conveniência 
1 

Acolher e analisar os documentos apresentados pelo Campus Ipojuca relativos 
ao desfazimento de bens, de forma a verificar a necessidade de 

ajustes/acréscimos de acordo com as legislações pertinentes e, a partir disso, 
torná-los padronizados sistemicamente. 

PROAD 
Não 

monitorada 

208  5 2018 1.1.1.4 
Realização de desfazimento de bens dos Campi do 
IFPE sem observar os critérios de oportunidade e 

conveniência 
2 

Elaborar procedimento específico para o desfazimento de bens, consolidando 
os documentos aprovados em reunião do FORDAP, com vistas a padronizar as 

ações realizadas pelos Campi do IFPE. 
PROAD 

Não 
monitorada 

209  5 2018 1.1.1.4 
Realização de desfazimento de bens dos Campi do 
IFPE sem observar os critérios de oportunidade e 

conveniência 
4 

Emitir parecer sobre a regularidade de todos os processos de desfazimento de 
bens listados nesta auditoria, bem como solicitar a apuração de 

responsabilidades em relação aos desfazimentos em desacordo com previsão 
legal. 

PROAD 
Não 

monitorada 

210  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
1 

Demandar do responsável pela gestão de riscos do IFPE para que seja realizado 
o gerenciamento sistêmico dos riscos da área de Gestão Orçamentária, com 

definições claras dos papéis e responsabilidades essenciais, de modo que cada 
parte envolvida esteja adequadamente compreendida nos seus limites. Em 
seguida, acompanhar, por meio da Comissão de Integridade, o processo de 

implementação desta recomendação, nos termos definidos no Plano de 
Integridade do IFPE. 

PROAD 
Não 

monitorada 

211  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
2 

Demandar do FORDAP a realização do mapeamento sistêmico dos Processos de 
Trabalho da área de Gestão Orçamentária, considerando, entre outras 

informações importantes, como forma de garantir a plena funcionalidade desse 

instrumento de controle, os seguintes dados na sua composição: ➢ Indicação 

dos Processos de Trabalho e atividades correlatas; ➢ Indicação dos 

responsáveis por cada atividade do Processo de Trabalho; 47 ➢ Descrição 
detalhada/completa das tarefas relacionadas a cada atividade do Processo de 

Trabalho; ➢ Indicação do escore de probabilidade e impacto da ocorrência de 

evento inesperado/risco para cada de cada atividade/tarefa; ➢ Indicação do 
grau de risco apurado para cada atividade/tarefa, obtido do resultado da 

avaliação “probabilidade versus impacto”; e ➢ Indicação dos controles 
internos adotados para minimizar ou mitigar os riscos de cada atividade/ 
tarefa. Em seguida, dar amplo conhecimento do referido instrumento de 

controle, visando garantir a padronização das ações no âmbito da Instituição. 

PROAD 
Não 

monitorada 
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Recomendação 

212  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
3 

Demandar do FORDAP a implementação, de forma sistêmica, de 
procedimentos e rotinas relacionados às atividades de execução orçamentária 

no âmbito do IFPE. Em seguida, dar amplo conhecimento do referido 
instrumento de controle, visando garantir a padronização das ações no âmbito 

da Instituição. 

PROAD 
Não 

monitorada 

213  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
4 

Demandar do FORDAP a elaboração/atualização, de forma padronizada, dos 
Regimentos Internos e Organogramas da Reitoria e dos Campi , em prol do 
fortalecimento dos controles internos da Instituição. Em seguida, dar amplo 

conhecimento do referido instrumento de controle, visando garantir a 
padronização das ações no âmbito da Instituição. 

PROAD 
Não 

monitorada 

214  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
5 

Demandar do FORDAP a definição de parâmetros para a reestruturação do 
quadro de recursos humanos dos setores que desempenham atividades 

relacionadas à execução orçamentária e financeira, em todo o âmbito do IFPE, 
em prol do cumprimento do Princípio de Controle Interno da Segregação de 

Funções e do fortalecimento da instância de 2ª linha de defesa, no contexto da 
relação da DOF com os Campi . Recomendação 06 (relacionada ao tópico I) - À 

Pró-Reitoria de Administração: Vincular as demandas de capacitação das 
Unidades de Execução Orçamentária dos Campi às diretrizes da Unidade de 

Gestão Orçamentária da Reitoria, observando as necessidades sistêmicas desta 
área. 

PROAD 
Não 

monitorada 

215  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
6 

Vincular as demandas de capacitação das Unidades de Execução Orçamentária 
dos Campi às diretrizes da Unidade de Gestão Orçamentária da Reitoria, 

observando as necessidades sistêmicas desta área. 
PROAD 

Não 
monitorada 

216  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
7 

Designar, através de ato formal, em observância ao Princípio de Controle 
Interno da Segregação de Funções, servidores para a realização da atividade de 

Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de Titular e Substituto. 
PROAD 

Não 
monitorada 

217  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
8 

Incluir/atualizar, no módulo do Rol de Responsáveis do SIAFI, com o código da 
natureza de responsabilidade nº 110, os dados dos servidores responsáveis 
pela realização da atividade de Conformidade dos Registros de Gestão, na 

condição de Titular e Substituto. 

PROAD 
Não 

monitorada 

218  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
9 

Realizar ações de capacitação/treinamento para os servidores designados para 
atuar na atividade de Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de 

Titular e Substituto, contemplando, entre outras áreas, noções básicas da 
“execução orçamentária, financeira e patrimonial”, além da própria “atuação” 

da atividade de Conformista (fluxos, operacionalização no SIAFI, etc.). 

PROAD 
Não 

monitorada 

219  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
10 

Demandar do FORDAP a divulgação das principais bases normativas, 
procedimentos e rotinas como instrumentos de orientação sistêmica para a 
execução “prática” da atividade de Conformidade dos Registros de Gestão. 

PROAD 
Não 

monitorada 

220  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
11 

Utilizar procedimentos e rotinas formalizados e padronizados sistemicamente, 
no tocante às atividades relacionadas a Conformidade dos Registros de Gestão, 

no intuito de garantir a adequação das conferências realizadas. 
PROAD 

Não 
monitorada 
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221  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
12 

Efetuar o registro da Conformidade dos Registros de Gestão, considerando o 
prazo de até 3 (três) dias úteis a contar da data da geração da operação, 

podendo ser atualizado até a data fixada para o fechamento do mês.  
Obs.: A título de sugestão das medidas possíveis de serem empreendidas para 

garantir o registro da Conformidade, pode-se elencar, sem restringir a 

implementação de outras ações, os seguintes exemplos: ➢ Designar 
“Substituto” e utilizar a mão de obra deste para a realização da Conformidade 
dos Registros de Gestão nas ausências/afastamentos do “Titular”. Em alguns 

casos, em que pese o ato de designação, o “Substituto” é subutilizado; ➢ 
Utilizar a mão de obra do próprio Ordenador de Despesa para a realização da 

Conformidade dos Registros de Gestão quando a Unidade Gestora Executora se 
encontrar, justificadamente, impossibilitada de designar servidores distintos 

para exercer funções. 

PROAD 
Não 

monitorada 

222  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
13 

Solucionar as causas da Conformidade com restrição, com vistas a evitar a 
reincidência da situação desconforme nas Unidades e, a depender do caso, a 

correção em tempo hábil da restrição no SIAFI, considerando a possibilidade de 
atualização do registro da Conformidade até a data fixada para o fechamento 

do mês. 

PROAD 
Não 

monitorada 

223  7 2018 1.1.1.1 
Ausência de utilização de procedimentos de 

registro de verificação quanto ao atendimento dos 
critérios estabelecidos nos editais de pesquisa 

1 
Cumprir os procedimentos para seleção de bolsas de pesquisa e inovação 
estabelecidos nos editais, registrando, em meio adequado, o processo de 

análise documental estabelecido nos editais de seleção. 
PROPESQ 

Não 
monitorada 

224  7 2018 1.1.1.1 

Ausência de utilização de procedimentos de 
registro de verificação quanto ao 

atendimento dos critérios estabelecidos nos 
editais de pesquisa 

2 
Elaborar rotinas de procedimentos a serem seguidos pelos servidores que 

atuam na análise/seleção de Plano de Atividades a serem contemplados com 
bolsas de pesquisa e inovação. 

PROPESQ 
Não 

monitorada 

225  7 2018 1.1.1.2 
Deficiências na formalização dos processos para 

pagamento de bolsas de pesquisa 
1 

Fazer constar nos editais de seleção de bolsas de pesquisa e inovação modelos 
de documentos que devem ser apresentados pelos bolsistas, os quais devem 

ser utilizados na fase de liquidação da despesa. 
PROPESQ 

Não 
monitorada 

226  7 2018 1.1.1.3 
Discentes que receberam bolsas em 

desconformidade aos critérios de matrícula 
estabelecidos no edital. 

1 
Estabelecer procedimento para acompanhamento quanto ao cumprimento dos 

requisitos estabelecidos nos editais para estudantes ao longo do período de 
vigência da bolsa. 

PROPESQ 
Não 

monitorada 

227  7 2018 1.1.1.4 
Falhas nos controles de acompanhamento da 

execução dos planos de atividades 
2 

Supervisionar as atividades desenvolvidas pelas coordenações de pesquisa dos 
Campi, estabelecendo regras e prazos para a apresentação de documentos, e 

monitorando o envio destes documentos. 
PROPESQ 

Não 
monitorada 

228  7 2018 1.1.1.5 
Substituição de estudantes bolsistas fora do prazo 

estabelecido pela Resolução nº 059/2015 - 
CONSUP/IFPE 

1 
Fazer constar, expressamente, nos editais de seleção de bolsistas o prazo para 

eventual solicitação de substituição. 
PROPESQ 

Não 
monitorada 

229  7 2018 1.1.1.5 
Substituição de estudantes bolsistas fora do prazo 

estabelecido pela Resolução nº 059/2015 - 
CONSUP/IFPE 

2 
Cumprir os prazos estabelecidos nos editais para substituição de estudantes 

bolsistas. 
PROPESQ 

Não 
monitorada 
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230  8 2018 1.1.1.2 
Insuficiência dos controles utilizados para mitigar 

ou evitar a ocorrência do evento negativo 
1 

com o intuito de enfrentar os eventos negativos (riscos) relacionados à etapa 
de “avaliação curricular dos candidatos”, consoante as indicações da planilha 

“Mapeamento de Processos” apresentada por meio do Memorando no 
154/2018-DEaD/IFPE, de 03/10/2018, implementar as medidas de controle 
interno propostas pela própria DEaD, nos termos dos subitens 3.1 a 3.6 do 

Memorando no 187/2018 - DEaD/IFPE, de 04/12/2018, retransmitidos a seguir: 
(...) 

3. (...) , seguem alguns controles que serão adotados com a finalidade de 
mitigar os riscos: 

3.1. Padronização de justificativa. 
3.2. Reunião antes do início da seleção para orientação dos avaliadores. 

3.3. Reunião a cada retificação do edital para orientação dos avaliadores. 
3.4. Tutorial anexo ao edital de como proceder o envio dos documentos 

comprobatórios por parte dos candidatos. 
3.5. Melhoria no sistema de seleção. 

3.6. Constituição de equipe de avaliadores e validadores. 

DEaD 
Não 

monitorada 

231  8 2018 1.1.1.2 
Insuficiência dos controles utilizados para mitigar 

ou evitar a ocorrência do evento negativo 
2 

Considerando que o rol de medidas de controle interno proposto pela própria 
DEaD não deve ser absoluto (vide recomendação anterior), adotar outras ações 
que colaborem, de igual modo, para o fortalecimento da estrutura de controles 
internos no tocante ao “processo seletivo dos colaboradores” da EaD do IFPE, 

tais como: 
● atuação em conjunto da “equipe de avaliadores”, observando a formatação 
de, no mínimo, 3 (três) pessoas, de tal forma que o “procedimento avaliativo 

dos candidatos” não seja executado por somente uma pessoa; 
● nos termos do art. 80, VII, §7o, do Regimento Geral do IFPE, elaborar 

Orientação Normativa que contenha, além de instruções relacionadas ao 
“processo seletivo dos colaboradores” - com ênfase no “procedimento 

avaliativo dos candidatos” - , as atribuições de todos os agentes públicos 
participantes do referido processo seletivo. 

DEaD 
Não 

monitorada 

232  8 2018 1.1.1.2 
Insuficiência dos controles utilizados para mitigar 

ou evitar a ocorrência do evento negativo 
3 

Diante à gravidade dos impactos relacionados às divergências e fragilidades 
apontadas no presente trabalho, apresentar, à esta Unidade de Auditoria 
Interna, anteriormente à realização de novo processo seletivo e, no prazo 

máximo de 90 (noventa) dias, as evidências relacionadas à implementação das 
recomendações 01 e 02 do presente Relatório. 

DEaD 
Não 

monitorada 
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233  9 2018 1.1.1.1 

Inexistência de Política de Eventos Institucionais, 
bem como documentos formal que defina as 
atividades, competências e atribuições dos 
servidores responsável pela gestão dessas 

políticas. 

1 

Apresentar ao Gabinete da Reitoria proposta de minuta de normativo com 
vistas a criar um fórum para tratar das Políticas e Atividades de Eventos do 

IFPE, contemplando os seguintes aspectos: 
Desenvolvimento de políticas institucionais voltadas às atividades de Eventos e 

Cerimoniais; 
Definição de diretrizes, de forma sistêmica/padronizada, para elaboração dos 

Regimentos Internos e Organogramas da Reitoria e dos Campi, orientando 
quanto às atividades, competências e atribuições dos servidores responsáveis. 

Implementação, de forma sistêmica, rotinas, procedimentos e instruções 
operacionais para os processos de gestão das Políticas e Atividades de Eventos. 
Em seguida, dar amplo conhecimento dos referidos instrumentos de controles, 

visando garantir a padronização das ações no âmbito da Instituição; 
Mapeamento dos processos relacionados às áreas de gestão de Políticas e 
Atividades de Eventos do IFPE. Em seguida, dar amplo conhecimento do 

referido instrumento de controle, visando garantir a padronização das ações no 
âmbito da Instituição; 

Atuação na avaliação dos riscos e na definição dos controles internos 
necessários para mitigar ou sanar os riscos voltados aos processos de gestão 

das Políticas e Atividades de Eventos do IFPE; 
Criação de plano de capacitação da unidade responsável pelos eventos do IFPE 

e vincular as demandas de capacitação das Unidades responsáveis pela 
promoção de eventos dos Campi às diretrizes da Unidade responsável na 

Reitoria, observando as necessidades sistêmicas desta área, especialmente 
quanto à gestão das Políticas e Atividades de Eventos. 

Coordenação 
de Eventos 

Não 
monitorada 

234  9 2018 1.1.1.2 
Insuficiência de mecanismos para o Planejamento 

dos Eventos Institucionais 
1 

Elaborar o Planejamento de Eventos institucionais com embasamento técnico 
necessário, tomando por base o Guia de Eventos, Cerimonial e Protocolo da 
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, bem como 

envidar esforços para que todas as unidades responsáveis pelos eventos em 
cada Campi sigam o mesmo procedimento de planejamento e modelo de 

plano. 

Coordenação 
de Eventos 

Não 
monitorada 

235  9 2018 1.1.1.3 
Fragilidades nos mecanismos de controle no que 
concerne à Promoção de Eventos Institucionais. 

1 

Estabelecer mecanismos de controles institucionalizados e sistêmicos no que 
concerne à promoção de Eventos, dando ampla divulgação, visando evitar: 

Promoção de eventos que não possuam relação com as atividades 
institucionais, e/ou em desacordo com os princípios da economicidade e 

eficiência; e 
Ausência de fiscalização e/ou fiscalização deficiente dos contratos relacionados 

à promoção de eventos institucionais. 

Coordenação 
de Eventos 

Não 
monitorada 

236  1 2020 2 

Fragilidades e impropriedades nos pagamentos do 
auxílio-transporte e dos adicionais insalubridade e 

de periculosidade, em descumprimento à 
Instrução Normativa nº 28/2020 do Ministério da 

Economia.  

1 

Promover a suspensão imediata do auxílio-transporte dos servidores que se 
encaixam nas diretrizes estabelecidas pelo art. 3º da IN nº 28/2020, do 

Ministério da Economia, que diz:  
Art. 3º Fica vedado o pagamento do auxílio-transporte aos servidores e 

empregados públicos que executam suas atividades remotamente ou que 
estejam afastados de suas atividades presenciais pela aplicação do disposto na 

Instrução Normativa nº 19, de 2020. 

DGPE 
Não 

monitorada 
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237  1 2020 2 

Fragilidades e impropriedades nos pagamentos do 
auxílio-transporte e dos adicionais insalubridade e 

de periculosidade, em descumprimento à 
Instrução Normativa nº 28/2020 do Ministério da 

Economia.  

2 

Promover a suspensão imediata dos adicionais de insalubridade e 
periculosidade dos servidores que se encaixam nas diretrizes estabelecidas 

pelo art. 5º da IN nº 28/2020, do Ministério da Economia, combinado com o 
disposto nos arts. 68 da Lei 8.112/1990 e 9º da ON nº 4/2017, do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, destacados a seguir:  
IN nº 28/2020  

Art. 5º Fica vedado o pagamento de adicionais ocupacionais de insalubridade,  
periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por atividades com Raios X 

ou substâncias radioativas para os servidores e empregados públicos que 
executam suas atividades remotamente ou que estejam afastados de suas 

atividades presenciais pela aplicação do disposto na Instrução Normativa nº 19, 
de 2020. Lei 8.112/1990  

Art. 68 Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou 
em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de 

vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.  
ON nº 4/2017  

Art. 9º Exposição habitual: aquela em que o servidor submete-se a 
circunstâncias ou condições insalubres ou perigosas por tempo igual ou 

superior à metade da jornada de trabalho mensal; 

DGPE 
Não 

monitorada 

238  1 2020 2 

Fragilidades e impropriedades nos pagamentos do 
auxílio-transporte e dos adicionais insalubridade e 

de periculosidade, em descumprimento à 
Instrução Normativa nº 28/2020 do Ministério da 

Economia.  

3 

Promover a suspensão imediata do auxílio-transporte dos estagiários que 
estejam afastados de suas atividades presenciais, em razão ao que define o art. 

14 da IN nº 213/2019, do Ministério da Economia, destacada a seguir:  
Art. 14. O estagiário receberá auxílio-transporte por dia efetivamente 

estagiado, no valor definido nos termos do Anexo II desta Instrução Normativa.  
[...]  

§ 2º Não será concedido auxílio-transporte ao estagiário nas ocorrências de 
faltas, mesmo naquelas justificadas.  

§ 3º O pagamento do auxílio-transporte será efetuado no mês anterior ao de 
sua utilização (grifo nosso). 

DGPE 
Não 

monitorada 

239  1 2020 2 

Fragilidades e impropriedades nos pagamentos do 
auxílio-transporte e dos adicionais insalubridade e 

de periculosidade, em descumprimento à 
Instrução Normativa nº 28/2020 do Ministério da 

Economia.  

4 

Promover os devidos descontos dos servidores que receberam valores em 
desconformidade ao disposto nos arts. 3º e 5º da IN nº 28/2020, do Ministério 

da Economia, 68 da Lei 8.112/1990 e 9º da ON nº 4/2017, do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

DGPE 
Não 

monitorada 

240  1 2020 2 

Fragilidades e impropriedades nos pagamentos do 
auxílio-transporte e dos adicionais insalubridade e 

de periculosidade, em descumprimento à 
Instrução Normativa nº 28/2020 do Ministério da 

Economia.  

5 
Promover os devidos descontos dos estagiários que receberam valores de 

auxílio-transporte por dia não estagiado, em desconformidade com o art. 14 da 
Instrução Normativa nº 213/2019, do Ministério da Economia. 

DGPE 
Não 

monitorada 

241  1 2020 2 

Fragilidades e impropriedades nos pagamentos do 
auxílio-transporte e dos adicionais insalubridade e 

de periculosidade, em descumprimento à 
Instrução Normativa nº 28/2020 do Ministério da 

Economia.  

6 
Promover, sistemicamente, a uniformidade dos procedimentos técnicos para 

efetuar os descontos/pagamentos do auxílio-transporte (estagiários e 
servidores) e dos adicionais de insalubridade e periculosidade. 

DGPE 
Não 

monitorada 
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242  2 2020 1 

Fragilidades na definição dos custos para 
demonstração da vantajosidade como requisito 

para adesão à Ata de Registro de Preços no 
66/2019, referente ao RDC SRP no 03/2018 do 

Instituto Federal do Sul de Minas, com 
possibilidade de prejuízo ao erário em caso de 

execução do Contrato no 01/2020 do IFPE-
Reitoria. 

1 

Diante do exposto e considerando a inviabilidade jurídica disposta no item 6 do 
Parecer no 235/2020/PF-IFPE/PGF/AGU, recomendamos, salvo melhor juízo, 

que a Gestão do IFPE adote as medidas necessárias para a rescisão do contrato 
no 01/2020 (Processo Administrativo 

no 23294.022580.2019-51). 

PROAD Atendida 
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2. Dados das recomendações do Campus Abreu e Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Planilha de controle das recomendações AUDI - IFPE, acesso em 13/01/2021. 
Recomendações da Auditoria Interna – Campus Abreu e Lima 

Finalizado o 
monitoramento 

  

10 

  

Atendidas 

1 

Status das Recomendações por Relatório de Auditoria 

  

Canceladas 

2 

Não  
atendidas 

  

0 

Não  
Monitoradas 

  

26 

  

Total de 
Recomendações 

  
  

39 

Recomendações 
em 

monitoramento 

26 

Recomendações 
monitoradas 

33,33% 



 

Avenida Professor Luiz Freire, nº 500 – Cidade Universitária – Recife – CEP: 50.540-740 

(81) 2125-1647 – audi@reitoria.ifpe.edu.br 
Página 45 de 197 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício 

Nº 
Const. 

Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 
Status da 

Recomendação 

01  25 2015 1.1.1.2 
Organogramas incompatíveis com o quadro de 

funcionários apresentado 
1 

Atualizar tempestivamente as informações do organograma funcional, conforme 
o quadro de servidores vigente na unidade. 

Finalizado o 
monitoramento 

02  25 2015 1.1.1.4 
Fragilidades na formalização de normativos e 

procedimentos operacionais 
1 

Reiterar a Recomendação 001 da Constatação 2.1.1.2 do Relatório nº 201504215, 
nestes termos: “Promover a elaboração, de forma participativa (comunidades 

administrativa e acadêmica), dos regimentos internos de cada um dos Campi do 
IFPE e garantir a aprovação desses instrumentos pelo Conselho Superior.” 

Cancelada 

03  25 2015 1.1.1.4 
Fragilidades na formalização de normativos e 

procedimentos operacionais 
2 

Atualizar o repositório os manuais que descrevem as rotinas dos setores da 
unidade, bem como priorizar a elaboração daqueles cujos setores apresentam 
maior risco, e criar mecanismos para que esses manuais se tornem conhecidos, 

acessíveis e observados por todos os servidores e prestadores de serviço nos 
Campi. 

Finalizado o 
monitoramento 

04  25 2015 1.1.1.5 
Fragilidades nas rotinas de segregação de função 

nos Campi 
1 

Otimizar as rotinas da unidade para garantir que o princípio da segregação de 
funções seja integralmente atendido. 

Finalizado o 
monitoramento 

05  25 2015 1.1.1.10 
Fragilidades nas rotinas de acompanhamento e 

conservação dos terrenos 
1 

Aprimorar as rotinas de manutenção e conservação dos terrenos onde 
funcionarão as sedes definitivas com vistas a impedir ocupações irregulares e 

danos ao patrimônio do IFPE. 

Finalizado o 
monitoramento 

06  25 2015 1.1.1.11 
Fragilidades no que tange à adequação às normas 

de acessibilidade 
1 

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. 

Finalizado o 
monitoramento 

07  25 2015 1.1.1.12 
Fragilidades nos Controles Internos relacionados à 

Segurança Geral 
1 

Elaborar e aprovar a Política de Segurança que contemple a segurança das 
pessoas, dos materiais e das instalações da unidade, e criar mecanismos para que 

as normas e procedimentos associados à Política de Segurança tornem 
conhecidos, acessíveis e observados por todos os servidores e prestadores de 

serviço ao Campus. 

Cancelada 

08  25 2015 1.1.1.13 
Fragilidades nos Controles Internos relacionados à 

Segurança da Informação 
1 

Aprimorar os controles internos referentes à Segurança da Informação, em 
especial nestes itens: “a) Tratamento da Informação; b) Tratamento de 

Incidentes de Rede; c) Gestão de Risco; d) Gestão de Continuidade; e) Auditoria e 
Conformidade; f) Controles de Acesso; g) Uso de e-mail; e h) Acesso à Internet” 

Finalizado o 
monitoramento 

09  25 2015 1.1.1.14 Fragilidades nos critérios para a seleção dos cursos 1 

Realizar estudos complementares, em nível estratégico, que embasem a escolha 
dos cursos técnicos, ponderando as situações de risco envolvidas, e, se for o caso, 
propor a oferta de novos cursos e/ou desaprovação de antigos, caso os estudos 

sejam conclusivos nesse aspecto. 

Atendida 

10  25 2015 1.1.1.15 

Necessidade de adequação dos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos ao Normativo “Orientação 

Gerais para Elaboração de Projetos Pedagógicos 
dos Cursos Técnicos” 

1 
Realizar as adaptações dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, seguindo as 

diretrizes da Orientação Gerais para Elaboração de Projetos Pedagógicos dos 
Cursos Técnicos  

Finalizado o 
monitoramento 

11  25 2015 1.1.1.16 
Fragilidades nas rotinas de acompanhamento das 

alterações diárias na legislação pertinentes às 
atividades desempenhadas 

1 
Aprimorar as rotinas de acompanhamento das alterações diárias na legislação 

pertinentes às atividades desempenhadas. 
Finalizado o 

monitoramento 

12  25 2015 1.1.1.17 Fragilidades no Sistema de Informação 1 
Aprimorar os controles internos que garantam um sistema de informação 

adequado. 
Finalizado o 

monitoramento 

13  25 2015 1.1.1.18 
Fragilidades nas rotinas de monitoramento dos 

controles internos e das metas estabelecidas 
1 

Aprimorar as rotinas de monitoramento, no que concerne à avaliação dos 
controles internos, e acompanhamento das metas estabelecidas nos Planos de 

Ação. 

Finalizado o 
monitoramento 

14  3 2017 1.1.1.2 Fragilidades nos controles relativos ao processo de 1 Adotar medidas que assegurem a indispensável segregação de funções na Não 
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Recomendações da Auditoria Interna – Campus Abreu e Lima 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício 

Nº 
Const. 

Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 
Status da 

Recomendação 

indicação da Relação das Notas de Empenho (RN) a 
serem inscritas em Restos a Pagar Não Processados 

(RPNP). 

entidade, em prol do fortalecimento dos controles internos na área financeira. monitorada 

15  3 2017 1.1.1.2 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
indicação da Relação das Notas de Empenho (RN) a 
serem inscritas em Restos a Pagar Não Processados 

(RPNP). 

3 
Formalizar, tempestivamente, por meio de ato normativo, a designação de 

servidor responsável pela indicação das Notas de Empenho a serem inscritas em 
Restos a Pagar Não Processados (RPNP). 

Não 
monitorada 

16  3 2017 1.1.1.4 
Inscrição indevida de despesas referentes a diárias 
e ajuda de custo na conta de Restos a Pagar Não 

Processados. 
1 

Abster-se de inscrever em Restos a Pagar Não Processados, despesas referentes a 
diárias, ajuda de custo e suprimentos de fundos, nos termos da Macrofunção 

SIAFI 020317. 

Não 
monitorada 

17  3 2017 1.1.1.4 
Inscrição indevida de despesas referentes a diárias 
e ajuda de custo na conta de Restos a Pagar Não 

Processados. 
2 

Promover levantamento na conta de Restos a Pagar Não Processados, com vistas 
a identificar a existência de outras despesas com diárias, ajuda de custo e 

suprimento de fundos que foram inscritas nesta conta, providenciando, em 
seguida, a sua regularização. 

Não 
monitorada 

18  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
inscrição de despesa em Restos a Pagar Não 

Processados (RPNP) e do passivo existente em 
RPNP. 

1 

Adotar medidas de planejamento e controle que possibilitem, no ato da inscrição 
dos empenhos em Restos a Pagar Não processados , dotar o responsável pela 
indicação das referidas NE’s de informações consignadas em documentação 
comprobatória, capazes de justificar a adequação da inscrição, em prol do 

fortalecimento dos Controles Internos na área financeira. 

Não 
monitorada 

19  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
inscrição de despesa em Restos a Pagar Não 

Processados (RPNP) e do passivo existente em 
RPNP. 

2 

Registrar, no SIAFI, dentre outras informações, a fundamentação legal adequada 
que justifique a inscrição das notas de empenho em Restos a Pagar Não 

Processados, de forma que seja suficiente para o adequado entendimento da 
situação ocorrida. 

Não 
monitorada 

20  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
inscrição de despesa em Restos a Pagar Não 

Processados (RPNP) e do passivo existente em 
RPNP. 

3 

Abster-se de efetuar pagamentos de despesas, cujo fato gerador pertença ao 
exercício corrente, com saldo de Restos a Pagar, em atenção ao art. 2º da Lei nº 

4.320/1964, Princípio da Anualidade Orçamentária, Princípio da Competência 
Contábil e Acórdão n° 1.878/2005-TCU-2ª Câmara. 

Não 
monitorada 

21  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
inscrição de despesa em Restos a Pagar Não 

Processados (RPNP) e do passivo existente em 
RPNP. 

4 

Utilizar rotina periódica e sistematizada, ao longo do exercício de emissão do 
empenho, para avaliar a possibilidade de anular os saldos de empenhos de 

despesas não liquidadas, com reaproveitamento do recurso, ao invés de inscrevê-
los em restos a pagar, com vistas a evitar:  

● o cancelamento de valores inscritos, pelo saldo integral ou por valores 
desproporcionais ao inscrito, em prol do fortalecimento dos Controles Internos 

na área orçamentária, e em atenção ao entendimento do TCU exposto no item nº 
1.7.3, TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª Câmara.  

● a existência/permanência de saldos alongados em Restos a Pagar Não 
Processados nos próximos exercícios, sem que houvesse a necessidade da 

inscrição, em prol do fortalecimento dos Controles Internos na área 
orçamentária, e em atenção ao entendimento do TCU exposto no item nº 1.7.3, 

TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª Câmara. 

Não 
monitorada 

22  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
inscrição de despesa em Restos a Pagar Não 

Processados (RPNP) e do passivo existente em 
RPNP. 

5 

Avaliar se os empenhos inscritos em restos a pagar não processados mantém a 
condição de validade estabelecida no art. 68 do Decreto nº 93.872/86 e, ao 

mesmo tempo, se há perspectiva de utilização amparada pela legislação 
pertinente. Posteriormente, adotar medidas para a atualização dos saldos. 

Não 
monitorada 
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Recomendações da Auditoria Interna – Campus Abreu e Lima 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício 

Nº 
Const. 

Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 
Status da 

Recomendação 

23  6 2017 1.1.1.2 
Lançamento em Folha de Pagamento sem 

observância às regras estabelecidas na Portaria nº 
0333/14-GR e na Resolução nº 41/2012-CONSUP.  

1 

Se abster em realizar o lançamento na folha de pagamento dos servidores 
Técnicos Administrativos sem observar as ocorrências do boletim de frequência, 
observando as regras contidas no art. 13 da Portaria nº 333/2014-GR, inclusive 

no que refere ao desconto por falta e atraso, quando cabível. 

Não 
monitorada 

24  6 2017 1.1.1.2 
Lançamento em Folha de Pagamento sem 

observância às regras estabelecidas na Portaria nº 
0333/14-GR e na Resolução nº 41/2012-CONSUP.  

2 

Aos Setores de Recursos Humanos do IFPE: Se abster em realizar o lançamento 
na folha de pagamento dos servidores Docentes, sem documentos que 

comprovem a execução das atividades docentes, observando as ocorrências das 
faltas e atrasos, conforme determina a Resolução IFPE de nº 41/2012 - CONSUP. 

Não 
monitorada 

25  3 2018 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. 

2 
Elaborar e/ou adequar o projeto básico referente à infraestrutura de refrigeração 

e fornecimento de energia para os data centers nos Campi e Reitoria. 
Não 

monitorada 

26  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
1 

Indicar na portaria de designação do servidor responsável pelo Setor de 
Patrimônio as atribuições relacionadas às atividades e tarefas pertinentes à 

gestão patrimonial de bens imóveis, cabendo à PROAD estabelecer previamente 
as diretrizes a fim de garantir a padronização dessas atividades. 

Não 
monitorada 

27  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
3 

Registrar contabilmente os imóveis do IFPE, inclusive aqueles locados de 
terceiros, no ativo imobilizado e no SPIUnet, de modo que cada construção tenha 

um Registro Imobiliário Patrimonial (RIP) individualizado, e promover a 
compatibilização dos registros constantes nos sistemas SPIUnet e SIAFI. 

Não 
monitorada 

28  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
7 

Elaborar, de forma sistêmica, planejamento anual de manutenção predial e 
metodologia própria para estimar os recursos destinados a essa atividade, em 

atenção aos itens 1, 4 e 5 da NBR 5674:2012, de modo a conferir maior 
efetividade aos princípios da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal) e 

do planejamento (art. 6º, inciso I, do Decreto-Lei 200/67). 

Não 
monitorada 

29  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
10 

Elaborar o inventário anual de bens imóveis, em atenção ao art. 96, da Lei 
4.320/1964 e cumprir o item 83 do Manual de Procedimentos de Patrimônio e 

Almoxarifado do IFPE, cujo teor determina que todas as Unidades Gestoras 
deverão encaminhar uma via do seu Inventário Anual até 15 de janeiro do ano 

subsequente. 

Não 
monitorada 

30  5 2018 1.1.1.1 
Fragilidade na atuação da gestão patrimonial no 

que concerne à avaliação de bens móveis e 
equipamentos 

1 
Indicar na portaria de designação do servidor responsável pelo Setor de 

Patrimônio as atribuições relacionadas às atividades e tarefas pertinentes à 
avaliação de bens móveis e equipamentos. 

Não 
monitorada 

31  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos Campi 
do IFPE, com exceção dos Campi Afogados da 

Ingazeira, Belo Jardim e Igarassu e, consequente, 
ausência de inventário consolidado do IFPE. 

3 

Cumprir o item 83 do Manual de Procedimentos de Patrimônio e Almoxarifado 
do IFPE, cujo teor determina que todas as Unidades Gestoras deverão 
encaminhar uma via do seu Inventário Anual até 15 de janeiro do ano 

subsequente. 

Não 
monitorada 

32  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos Campi 
do IFPE, com exceção dos Campi Afogados da 

Ingazeira, Belo Jardim e Igarassu e, consequente, 
ausência de inventário consolidado do IFPE. 

4 
Observar os procedimentos adotados pelo IFPE na execução dos inventários, 

submetendo os relatórios das comissões inventariantes à análise da Diretoria de 
Gestão de Bens e Serviços / Pró-Reitoria de Administração. 

Não 
monitorada 

33  5 2018 1.1.1.3 
Ausência de registros de reavaliação, redução ao 
valore recuperável, depreciação, amortização e 

exaustão dos bens patrimoniais do IFPE. 
1 

Realizar os registros de reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, 
amortização e exaustão dos seus bens patrimoniais. 

Não 
monitorada 
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Recomendações da Auditoria Interna – Campus Abreu e Lima 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício 

Nº 
Const. 

Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 
Status da 

Recomendação 

34  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
7 

Designar, através de ato formal, em observância ao Princípio de Controle Interno 
da Segregação de Funções, servidores para a realização da atividade de 

Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de Titular e Substituto. 

Não 
monitorada 

35  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
8 

Incluir/atualizar, no módulo do Rol de Responsáveis do SIAFI, com o código da 
natureza de responsabilidade nº 110, os dados dos servidores responsáveis pela 

realização da atividade de Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de 
Titular e Substituto. 

Não 
monitorada 

36  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
9 

Realizar ações de capacitação/treinamento para os servidores designados para 
atuar na atividade de Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de 

Titular e Substituto, contemplando, entre outras áreas, noções básicas da 
“execução orçamentária, financeira e patrimonial”, além da própria “atuação” da 

atividade de Conformista (fluxos, operacionalização no SIAFI, etc.). 

Não 
monitorada 

37  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
11 

Utilizar procedimentos e rotinas formalizados e padronizados sistemicamente, no 
tocante às atividades relacionadas a Conformidade dos Registros de Gestão, no 

intuito de garantir a adequação das conferências realizadas. 

Não 
monitorada 

38  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
12 

Efetuar o registro da Conformidade dos Registros de Gestão, considerando o 
prazo de até 3 (três) dias úteis a contar da data da geração da operação, podendo 

ser atualizado até a data fixada para o fechamento do mês.  
Obs.: A título de sugestão das medidas possíveis de serem empreendidas para 

garantir o registro da Conformidade, pode-se elencar, sem restringir a 

implementação de outras ações, os seguintes exemplos: ➢ Designar “Substituto” 
e utilizar a mão de obra deste para a realização da Conformidade dos Registros 
de Gestão nas ausências/afastamentos do “Titular”. Em alguns casos, em que 

pese o ato de designação, o “Substituto” é subutilizado; ➢ Utilizar a mão de obra 
do próprio Ordenador de Despesa para a realização da Conformidade dos 
Registros de Gestão quando a Unidade Gestora Executora se encontrar, 

justificadamente, impossibilitada de designar servidores distintos para exercer 
funções. 

Não 
monitorada 

39  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
13 

Solucionar as causas da Conformidade com restrição, com vistas a evitar a 
reincidência da situação desconforme nas Unidades e, a depender do caso, a 

correção em tempo hábil da restrição no SIAFI, considerando a possibilidade de 
atualização do registro da Conformidade até a data fixada para o fechamento do 

mês. 

Não 
monitorada 
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3. Dados das recomendações do Campus Afogados da Ingazeira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fonte: Planilha de controle das recomendações AUDI - IFPE, acesso em 13/01/2021. 

Recomendações da Auditoria Interna – Campus Afogados da Ingazeira 

Finalizado o 
monitoramento 

  

24 

  

Atendidas 

14 

Status das Recomendações por Relatório de Auditoria 

  

Canceladas 

6 

Não  
atendidas 

  

0 

Não  
Monitoradas 

  

29 

  

Total de 
Recomendações 

  
  

73 

Recomendações 
em 

monitoramento 

29 

Recomendações 
monitoradas 

60,27% 
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Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício 

Nº 
Const. 

Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 
Status da 

Recomendação 

01  4 2015 1.1.1.1 
Ausência de controle no que concerne a rotinas e 

adequação ao Regimento Geral. 
1 

Priorizar a elaboração e aprovação do Regimento Interno da Unidade IFPE – 
Campus Afogados da Ingazeira, contendo normas / procedimentos e rotinas 

internas que definam função dos setores e respectivas atribuições e 
responsabilidades, bem como distribuição das Funções Gratificadas (FG) e Cargos 

de Direção (CD). 

Cancelada 

02  4 2015 1.1.1.1 
Ausência de controle no que concerne a rotinas e 

adequação ao Regimento Geral. 
2 

Proceder à nomeação dos fiscais de contrato em consonância com o Princípio da 
Segregação de Funções. 

Atendida 

03  4 2015 1.1.1.2 
Fragilidades na Gestão Patrimonial no que 

concerne aos controles relacionados à segurança 
patrimonial e pessoal. 

1 

Elaborar, aprovar e divulgar a Política de Segurança do Campus Afogados da 
Ingazeira para todos os servidores e prestadores de serviço, que contemple: 

• Segurança das pessoas, principalmente no ponto iluminação;  
• Segurança dos materiais, especialmente para os armários sem trava de 

segurança; e 
• Segurança das instalações da unidade, sobretudo para instalação de câmeras 

de segurança em locais estratégicos.  

Cancelada 

04  4 2015 1.1.1.2 
Fragilidades na Gestão Patrimonial no que 

concerne aos controles relacionados à segurança 
patrimonial e pessoal. 

2 Elaborar e aprovar a Política de Prevenção de Acidente de Trabalho. 
Finalizado o 

monitoramento 

05  4 2015 1.1.1.2 
Fragilidades na Gestão Patrimonial no que 

concerne aos controles relacionados à segurança 
patrimonial e pessoal. 

3 
Promover a adequação dos extintores de incêndio, tendo em vista colocá-los em 

condições de operação. 
Finalizado o 

monitoramento 

06  4 2015 1.1.1.3 
Ausência de ações de prevenção à saúde do 

servidor. 
1 

Submeter os servidores a exames médicos periódicos, nos termos do Decreto 
6.856/09, que regulamenta o Art. 206-A da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 

1990; 
Cancelada 

07  4 2015 1.1.1.3 
Ausência de ações de prevenção à saúde do 

servidor. 
2 

Promover ações que visem à prevenção de riscos e acidentes que possam afetar 
a saúde dos servidores, nos termos da Portaria Normativa SRH/MPOG nº 03 de 

07 de maio 2010, a qual: Estabelece orientações básicas sobre a Norma 
Operacional de Saúde do Servidor - NOSS aos órgãos e entidades do Sistema de 
Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, com o objetivo de definir 

diretrizes gerais para implementação das ações de vigilância aos ambientes e 
processos de trabalho e promoção à saúde do servidor.  

Cancelada 

08  4 2015 1.1.1.4 
Fragilidades nos controles relacionados à Segurança 

da Informação. 
1 

Elaborar, aprovar e divulgar, com a ciência da DADT, da Política de Segurança da 
Informação da unidade; 

Atendida 

09  4 2015 1.1.1.4 
Fragilidades nos controles relacionados à Segurança 

da Informação. 
2 

Promover a capacitação e treinamento dos servidores da CGTI – Campus 
Afogados da Ingazeira – na área de Segurança da Informação e ações de 

conscientização dos usuários quanto ao tema; 

Finalizado o 
monitoramento 

10  4 2015 1.1.1.4 
Fragilidades nos controles relacionados à Segurança 

da Informação. 
3 

Criar mecanismos de controle para que o repasse à Coordenação de Gestão em 
Tecnologia da Informação das informações sobre o encerramento de vínculo ou 

mudança de lotação dos usuários seja imediato; 

Finalizado o 
monitoramento 

11  4 2015 1.1.1.4 
Fragilidades nos controles relacionados à Segurança 

da Informação. 
4 

Promover a adequação do ambiente físico, além de outros procedimentos de 
segurança física efetivos com vistas à formação de barreiras físicas suficientes 
para prevenir o acesso físico não autorizado, danos às instalações, fraude ou 

sabotagem entre outras ameaças. 

Finalizado o 
monitoramento 



 

Avenida Professor Luiz Freire, nº 500 – Cidade Universitária – Recife – CEP: 50.540-740 

(81) 2125-1647 – audi@reitoria.ifpe.edu.br 
Página 51 de 197 

Recomendações da Auditoria Interna – Campus Afogados da Ingazeira 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício 

Nº 
Const. 

Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 
Status da 

Recomendação 

12  4 2015 1.1.1.5 
Deficiência no que tange à adequação às Normas 

de Acessibilidade. 
1 

Promover a adequação da estrutura do Campus Afogados da Ingazeira às leis e 
normas da ABNT relativas à acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos e implementar políticas de acessibilidade em relação à 

comunicação na prestação de serviço através da disponibilização de material em 
braile e em fonte ampliada; 

Finalizado o 
monitoramento 

13  4 2015 1.1.1.5 
Deficiência no que tange à adequação às Normas 

de Acessibilidade. 
2 

Promover a capacitação de Servidores para o uso e interpretação da Libras, em 
sintonia com o Decreto 5.626/2005, § 1º, Art. 26. 

Finalizado o 
monitoramento 

14  4 2015 1.1.1.6 
Fragilidades no Sistema de Controle do 

Almoxarifado. 
1 

Proceder a avaliação dos mecanismos de controle do Setor de Almoxarifado, 
principalmente em relação à manipulação, movimentação e armazenamento dos 

bens. 

Finalizado o 
monitoramento 

15  4 2015 1.1.1.6 
Fragilidades no Sistema de Controle do 

Almoxarifado. 
2 

Realizar os registros de entrada e saída de materiais no SUAP na ocasião da 
movimentação de entrada e de saída, mesmo quando os itens foram 

encaminhados para outros setores; 

Finalizado o 
monitoramento 

16  4 2015 1.1.1.6 
Fragilidades no Sistema de Controle do 

Almoxarifado. 
3 

Implementar mecanismos de controle e promover a adequada armazenagem dos 
materiais (insumos) sob responsabilidade da Coordenação Geral de Tecnologia 

da Informação e Laboratório de Agroindústria; 
Atendida 

17  4 2015 1.1.1.6 
Fragilidades no Sistema de Controle do 

Almoxarifado. 
4 Capacitar os responsáveis pelo setor de almoxarifado. Atendida 

18  4 2015 1.1.1.7 
Fragilidades nos controles relacionados à Política de 

Sustentabilidade. 
1 

Promover a divulgação do Plano de Logística Sustentável do IFPE, bem como a 
criação de Comissão responsável pelo acompanhamento da execução do Plano 

de Logística Sustentável, possibilitando a inserção de dados sobre o tema no 
Relatório de Gestão. 

Finalizado o 
monitoramento 

19  4 2015 1.1.1.7 
Fragilidades nos controles relacionados à Política de 

Sustentabilidade. 
2 

Avaliar e publicar os resultados alcançados pelo Campus no tocante ao Plano de 
Logística Sustentável do IFPE. 

Finalizado o 
monitoramento 

20  4 2015 1.1.1.8 
Fragilidades na sistemática de acompanhamento 

das alterações da legislação vigente. 
1 

Elaborar e implantar normas/procedimentos e rotinas internas que definam a 
função dos setores, atribuições de servidores e acompanhamento das legislações 

vigentes. 
Cancelada 

21  4 2015 1.1.1.8 
Fragilidades na sistemática de acompanhamento 

das alterações da legislação vigente. 
2 

Designar responsável, ou comissão, para o acompanhamento sobre as 
atualizações ou novidades legislativas que interfiram no Campus, assim como 

para a divulgação. 
Atendida 

22  8 2015 1.1.1.1 
Fragilidade no que concerne cotação eletrônica e 

designação de fiscal de contrato. 
1 

Atender a Recomendação 004, da Constatação 008 do Relatório 224774 da CGU, 
qual seja: “Que a Entidade instrua os processos com todas as informações dos 

atos praticados desde a solicitação até a efetivação da contratação”. 
Atendida 

23  8 2015 1.1.1.1 
Fragilidade no que concerne cotação eletrônica e 

designação de fiscal de contrato. 
2 

Atender a Recomendação 02, da Constatação 1.1.1.1 do Relatório de Auditoria 
004/2015 da Auditoria Interna, qual seja: “Proceder à nomeação dos fiscais de 

contrato em consonância com o Princípio da Segregação de Funções.” 
Atendida 

24  8 2015 1.1.1.3 
Fragilidade no que concerne à solicitação da 

contratação e à justificativa da real necessidade. 
1 

Atender a Recomendação 002, da Constatação 008 do Relatório 224774 da CGU, 
qual seja: “Que as aquisições realizadas pela Entidade, sejam precedidas de 

justificativas da sua real necessidade. Fazendo constar nos Projetos Básicos o que 
se recomenda.” 

Finalizado o 
monitoramento 

25  8 2015 1.1.1.4 
Fragilidade no que concerne à especificação do 

objeto a ser contratado. 
1 

Atender a Recomendação 003, da Constatação 008 do Relatório 224774 da CGU, 
qual seja: Que a Entidade, nos processos de compras, proceda a adequada 

caracterização dos objetos a serem adquiridos. 
Atendida 
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26  8 2015 1.1.1.4 
Fragilidade no que concerne à especificação do 

objeto a ser contratado. 
2 

Atender a Recomendação 002, da Constatação 007 do Relatório 224774 da CGU, 
qual seja: Que a Unidade se abstenha de realizar processos de aquisições sem a 

realização de estimativa das quantidades dos itens a serem adquiridos. 
Atendida 

27  8 2015 1.1.1.8 
Fragilidade no que concerne à apresentação das 

propostas e do mapa comparativo de preços. 
1 

Abster de realizar cotação com empresas que não apresentem código de 
atividades compatível com o objeto a ser contratado. 

Atendida 

28  8 2015 1.1.1.11 

Fragilidade no que concerne à obediência ao 
Acórdão nº 1336/2006, que dispõe sobre a não 
publicação do ato de ratificação da contratação 

direta.  

1 
Abster-se de publicar na imprensa oficial, por observância ao princípio da 

economicidade, quando os valores contratados por dispensa / inexigibilidade 
estiverem dentro dos limites fixados nos arts. 24, I e II, da Lei 8.666/93. 

Atendida 

29  8 2015 1.1.1.13 
Fragilidade no que concerne a existência de 

contrato formalizado e designação de fiscal de 
contrato. 

1 

Proceder a formalização contratual nos termos do art. 62 da Lei 8666/93, como 
segue: O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de 
tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades, sendo facultado 
nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos 

quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. 

Atendida 

30  8 2015 1.2.1.1 
Fragilidade no detalhamento do material entregue 
ou serviços executados constantes na Nota Fiscal 

ou Fatura. 
1 

Conferir, antes de encaminhar para pagamento, se os bens e serviços estão 
devidamente detalhados, de acordo com firmado em contrato. 

Finalizado o 
monitoramento 

31  8 2015 1.2.1.3 
Fragilidade na formalização atrelada à motivação 
processual nos termos do art. 50 da Lei 9.784/99. 

1 
Acostar aos autos processuais todos os atos, devidamente justificados quando 
for caso, que ocorreram até o arquivamento do mesmo ou encerramento do 

contrato. 

Finalizado o 
monitoramento 

32  8 2015 1.2.1.3 
Fragilidade na formalização atrelada à motivação 
processual nos termos do art. 50 da Lei 9.784/99. 

2 
Proceder à nomeação dos fiscais de contrato em consonância com o Princípio da 

Segregação de Funções. 
Atendida 

33  8 2015 1.2.1.4 
Fragilidade quanto às comprovações de 

regularidade fiscal e trabalhista. 
1 

Instruir os processos com documentação que demonstre que as empresas estão 
aptas a receber recursos, nos termos do art. 29 da Lei 8666/93 e demais 

legislações correlatas ao tema. 
Atendida 

34  8 2015 1.2.1.6 
Fragilidade quanto à ocorrência de pagamentos 

antecipados, em inobservância ao art. 36, §3º da IN 
SLTI/MPOG 02/2008.  

1 
Providenciar a obtenção, por via administrativa, da devolução da quantia paga de 

forma antecipada referentes aos serviços contratados e não executados. 
Cancelada 

35  8 2015 1.2.1.6 
Fragilidade quanto à ocorrência de pagamentos 

antecipados, em inobservância ao art. 36, §3º da IN 
SLTI/MPOG 02/2008.  

2 
Abster-se de realizar pagamento sem que o serviço ou bem seja totalmente 

realizado. 
Finalizado o 

monitoramento 

36  15 2015 1.1.1.2 
Fragilidade na formalização processual e 

inobservância de regras definidas do edital.  
1 

Atender a recomendação de n.º 001, presente no item 1.1.1.1 do Relatório da 
CGU/OS nº 254722, deixando de cumprir o disposto no art. 22, § 4º. da Lei nº 

9.784/99, no sentido de numerar as páginas do processo, de forma sequenciada 
e na ordem cronológica dos atos praticados. 

Finalizado o 
monitoramento 

37  15 2015 1.1.1.2 
Fragilidade na formalização processual e 

inobservância de regras definidas do edital.  
2 

Exigir das empresas a apresentação da garantia/seguro contratual respeitando os 
prazos constantes no Edital.  

Finalizado o 
monitoramento 

38  15 2015 1.1.1.2 
Fragilidade na formalização processual e 

inobservância de regras definidas do edital.  
3 Instruir o processo com todos os atos praticados. 

Finalizado o 
monitoramento 

39  15 2015 1.1.1.6 
Fragilidade na elaboração do orçamento para 

balizar as propostas dos fornecedores. 
1 

Realizar pesquisa prévia com empresas que apresentem o ramo de atividade 
compatível com o objeto a ser licitado. 

Finalizado o 
monitoramento 

40  15 2015 1.1.1.6 
Fragilidade na elaboração do orçamento para 

balizar as propostas dos fornecedores. 
2 

Apurar administrativamente se houve dano ao erário com a pesquisa de preço 
realizada para o Pregão 002/2014, especialmente quanto à realização de 

pesquisa com empresas com o mesmo endereço. 

Finalizado o 
monitoramento 
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41  15 2015 1.1.1.12 
Contratação de empresas cuja atividade econômica 
é incompatível com o objeto licitado e indícios de 

subcontratação. 
1 

Atentar, durante a execução dos processos licitatórios, para que o ramo de 
atividade das empresas participantes dos certames sejam compatíveis com o 

objeto a ser licitado. 

Finalizado o 
monitoramento 

42  15 2015 1.1.1.12 
Contratação de empresas cuja atividade econômica 
é incompatível com o objeto licitado e indícios de 

subcontratação. 
2 

Abster-se de contratar com empresas que, quando necessário, não apresentem 
os bens que serão disponibilizados à Entidade, a fim de evitar a possibilidade da 

ocorrência de subcontratação. 

Finalizado o 
monitoramento 

43  15 2015 1.1.1.12 
Contratação de empresas cuja atividade econômica 
é incompatível com o objeto licitado e indícios de 

subcontratação. 
3 Atender todas as exigências constantes no edital. 

Finalizado o 
monitoramento 

44  15 2015 1.1.1.16 
Fragilidade no que concerne ao julgamento das 

propostas.  
1 

Revisar os editais antes de publicar, a fim de retirar ou incluir itens em 
conformidade com o objeto a ser licitado, abstendo-se de incluir aqueles que 

nada tem a ver com o que se pretende contratar. 

Finalizado o 
monitoramento 

45  3 2017 1.1.1.2 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
indicação da Relação das Notas de Empenho (RN) a 
serem inscritas em Restos a Pagar Não Processados 

(RPNP). 

1 
Adotar medidas que assegurem a indispensável segregação de funções na 

entidade, em prol do fortalecimento dos controles internos na área financeira. 
Não 

monitorada 

46  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
inscrição de despesa em Restos a Pagar Não 

Processados (RPNP) e do passivo existente em 
RPNP. 

1 

Adotar medidas de planejamento e controle que possibilitem, no ato da inscrição 
dos empenhos em Restos a Pagar Não processados , dotar o responsável pela 
indicação das referidas NE’s de informações consignadas em documentação 
comprobatória, capazes de justificar a adequação da inscrição, em prol do 

fortalecimento dos Controles Internos na área financeira. 

Não 
monitorada 

47  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
inscrição de despesa em Restos a Pagar Não 

Processados (RPNP) e do passivo existente em 
RPNP. 

2 

Registrar, no SIAFI, dentre outras informações, a fundamentação legal adequada 
que justifique a inscrição das notas de empenho em Restos a Pagar Não 

Processados, de forma que seja suficiente para o adequado entendimento da 
situação ocorrida. 

Não 
monitorada 

48  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
inscrição de despesa em Restos a Pagar Não 

Processados (RPNP) e do passivo existente em 
RPNP. 

3 

Abster-se de efetuar pagamentos de despesas, cujo fato gerador pertença ao 
exercício corrente, com saldo de Restos a Pagar, em atenção ao art. 2º da Lei nº 

4.320/1964, Princípio da Anualidade Orçamentária, Princípio da Competência 
Contábil e Acórdão n° 1.878/2005-TCU-2ª Câmara. 

Não 
monitorada 

49  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
inscrição de despesa em Restos a Pagar Não  

Processados (RPNP) e do passivo existente em 
RPNP. 

4 

Utilizar rotina periódica e sistematizada, ao longo do exercício de emissão do 
empenho, para avaliar a possibilidade de anular os saldos de empenhos de 

despesas não liquidadas, com reaproveitamento do recurso, ao invés de 
inscrevê-los em restos a pagar, com vistas a evitar:  

● o cancelamento de valores inscritos, pelo saldo integral ou por valores 
desproporcionais ao inscrito, em prol do fortalecimento dos Controles Internos 

na área orçamentária, e em atenção ao entendimento do TCU exposto no item nº 
1.7.3, TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª Câmara.  

● a existência/permanência de saldos alongados em Restos a Pagar Não 
Processados nos próximos exercícios, sem que houvesse a necessidade da 

inscrição, em prol do fortalecimento dos Controles Internos na área 
orçamentária, e em atenção ao entendimento do TCU exposto no item nº 1.7.3, 

TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª Câmara. 

Não 
monitorada 
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50  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
inscrição de despesa em Restos a Pagar Não 

Processados (RPNP) e do passivo existente em 
RPNP. 

5 

Avaliar se os empenhos inscritos em restos a pagar não processados mantém a 
condição de validade estabelecida no art. 68 do Decreto nº 93.872/86 e, ao 

mesmo tempo, se há perspectiva de utilização amparada pela legislação 
pertinente. Posteriormente, adotar medidas para a atualização dos saldos. 

Não 
monitorada 

51  6 2017 1.1.1.2 
Lançamento em Folha de Pagamento sem 

observância às regras estabelecidas na Portaria nº 
0333/14-GR e na Resolução nº 41/2012-CONSUP.  

1 

Se abster em realizar o lançamento na folha de pagamento dos servidores 
Técnicos Administrativos sem observar as ocorrências do boletim de frequência, 
observando as regras contidas no art. 13 da Portaria nº 333/2014-GR, inclusive 

no que refere ao desconto por falta e atraso, quando cabível. 

Não 
monitorada 

52  6 2017 1.1.1.2 
Lançamento em Folha de Pagamento sem 

observância às regras estabelecidas na Portaria nº 
0333/14-GR e na Resolução nº 41/2012-CONSUP.  

2 

Aos Setores de Recursos Humanos do IFPE: Se abster em realizar o lançamento 
na folha de pagamento dos servidores Docentes, sem documentos que 

comprovem a execução das atividades docentes, observando as ocorrências das 
faltas e atrasos, conforme determina a Resolução IFPE de nº 41/2012 - CONSUP. 

Não 
monitorada 

53  3 2018 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. 

2 
Elaborar e/ou adequar o projeto básico referente à infraestrutura de refrigeração 

e fornecimento de energia para os data centers nos Campi e Reitoria. 
Não 

monitorada 

54  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
1 

Indicar na portaria de designação do servidor responsável pelo Setor de 
Patrimônio as atribuições relacionadas às atividades e tarefas pertinentes à 

gestão patrimonial de bens imóveis, cabendo à PROAD estabelecer previamente 
as diretrizes a fim de garantir a padronização dessas atividades. 

Não 
monitorada 

55  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
3 

Registrar contabilmente os imóveis do IFPE, inclusive aqueles locados de 
terceiros, no ativo imobilizado e no SPIUnet, de modo que cada construção tenha 

um Registro Imobiliário Patrimonial (RIP) individualizado, e promover a 
compatibilização dos registros constantes nos sistemas SPIUnet e SIAFI. 

Não 
monitorada 

56  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
5 

Providenciar com a autoridade competente o documento de "Habite-se" ou 
certidão equivalente para todos os prédios do IFPE e a regularização dos registros 

cartoriais dos imóveis, inclusive quanto à atualização documental. Para isso, 
convém, inicialmente, elaborar um plano de ação para orientar a execução e 

viabilizar o acompanhamento dessa demanda. 

Não 
monitorada 

57  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
7 

Elaborar, de forma sistêmica, planejamento anual de manutenção predial e 
metodologia própria para estimar os recursos destinados a essa atividade, em 

atenção aos itens 1, 4 e 5 da NBR 5674:2012, de modo a conferir maior 
efetividade aos princípios da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal) e 

do planejamento (art. 6º, inciso I, do Decreto-Lei 200/67). 

Não 
monitorada 

58  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
10 

Elaborar o inventário anual de bens imóveis, em atenção ao art. 96, da Lei 
4.320/1964 e cumprir o item 83 do Manual de Procedimentos de Patrimônio e 

Almoxarifado do IFPE, cujo teor determina que todas as Unidades Gestoras 
deverão encaminhar uma via do seu Inventário Anual até 15 de janeiro do ano 

subsequente. 

Não 
monitorada 

59  5 2018 1.1.1.1 
Fragilidade na atuação da gestão patrimonial no 

que concerne à avaliação de bens móveis e 
equipamentos 

1 
Indicar na portaria de designação do servidor responsável pelo Setor de 

Patrimônio as atribuições relacionadas às atividades e tarefas pertinentes à 
avaliação de bens móveis e equipamentos. 

Não 
monitorada 
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60  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos Campi 
do IFPE, com exceção dos Campi Afogados da 

Ingazeira, Belo Jardim e Igarassu e, consequente, 
ausência de inventário consolidado do IFPE. 

3 

Cumprir o item 83 do Manual de Procedimentos de Patrimônio e Almoxarifado 
do IFPE, cujo teor determina que todas as Unidades Gestoras deverão 
encaminhar uma via do seu Inventário Anual até 15 de janeiro do ano 

subsequente. 

Não 
monitorada 

61  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos Campi 
do IFPE, com exceção dos Campi Afogados da 

Ingazeira, Belo Jardim e Igarassu e, consequente, 
ausência de inventário consolidado do IFPE. 

4 
Observar os procedimentos adotados pelo IFPE na execução dos inventários, 

submetendo os relatórios das comissões inventariantes à análise da Diretoria de 
Gestão de Bens e Serviços / Pró-Reitoria de Administração. 

Não 
monitorada 

62  5 2018 1.1.1.3 
Ausência de registros de reavaliação, redução ao 
valore recuperável, depreciação, amortização e 

exaustão dos bens patrimoniais do IFPE. 
1 

Realizar os registros de reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, 
amortização e exaustão dos seus bens patrimoniais. 

Não 
monitorada 

63  5 2018 1.1.1.4 
Realização de desfazimento de bens dos Campi do 
IFPE sem observar os critérios de oportunidade e 

conveniência 
3 

Promover as análises dos processos de desfazimento de bens listados nesta 
auditoria e submetê-los à Diretoria de Gestão de Bens e Serviços / Pró-Reitoria 

de Administração. 

Não 
monitorada 

64  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
7 

Designar, através de ato formal, em observância ao Princípio de Controle Interno 
da Segregação de Funções, servidores para a realização da atividade de 

Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de Titular e Substituto. 

Não 
monitorada 

65  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
8 

Incluir/atualizar, no módulo do Rol de Responsáveis do SIAFI, com o código da 
natureza de responsabilidade nº 110, os dados dos servidores responsáveis pela 

realização da atividade de Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de 
Titular e Substituto. 

Não 
monitorada 

66  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
9 

Realizar ações de capacitação/treinamento para os servidores designados para 
atuar na atividade de Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de 

Titular e Substituto, contemplando, entre outras áreas, noções básicas da 
“execução orçamentária, financeira e patrimonial”, além da própria “atuação” da 

atividade de Conformista (fluxos, operacionalização no SIAFI, etc.). 

Não 
monitorada 

67  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
11 

Utilizar procedimentos e rotinas formalizados e padronizados sistemicamente, no 
tocante às atividades relacionadas a Conformidade dos Registros de Gestão, no 

intuito de garantir a adequação das conferências realizadas. 

Não 
monitorada 

68  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
12 

Efetuar o registro da Conformidade dos Registros de Gestão, considerando o 
prazo de até 3 (três) dias úteis a contar da data da geração da operação, podendo 

ser atualizado até a data fixada para o fechamento do mês.  
Obs.: A título de sugestão das medidas possíveis de serem empreendidas para 

garantir o registro da Conformidade, pode-se elencar, sem restringir a 

implementação de outras ações, os seguintes exemplos: ➢ Designar “Substituto” 
e utilizar a mão de obra deste para a realização da Conformidade dos Registros 
de Gestão nas ausências/afastamentos do “Titular”. Em alguns casos, em que 

pese o ato de designação, o “Substituto” é subutilizado; ➢ Utilizar a mão de obra 
do próprio Ordenador de Despesa para a realização da Conformidade dos 
Registros de Gestão quando a Unidade Gestora Executora se encontrar, 

justificadamente, impossibilitada de designar servidores distintos para exercer 
funções. 

Não 
monitorada 
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Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício 

Nº 
Const. 

Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 
Status da 

Recomendação 

69  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
13 

Solucionar as causas da Conformidade com restrição, com vistas a evitar a 
reincidência da situação desconforme nas Unidades e, a depender do caso, a 

correção em tempo hábil da restrição no SIAFI, considerando a possibilidade de 
atualização do registro da Conformidade até a data fixada para o fechamento do 

mês. 

Não 
monitorada 

70  7 2018 1.1.1.2 
Deficiências na formalização dos processos para 

pagamento de bolsas de pesquisa 
2 

Realizar o ordenamento e pagamento de bolsas de pesquisa e inovação apenas 
mediante a formalização processual, no qual conste documento informando as 

atividades de pesquisa desenvolvidas mensalmente pelo bolsista. 

Não 
monitorada 

71  7 2018 1.1.1.2 
Deficiências na formalização dos processos para 

pagamento de bolsas de pesquisa 
3 

Instituir controles que propiciem garantia razoável de que os pagamentos de 
bolsas ocorram de acordo com o desenvolvimento das atividades estabelecidas 

Plano de Atividade, correlacionando as atividades executadas com o cronograma 
de planejamento. 

Não 
monitorada 

72  7 2018 1.1.1.3 
Discentes que receberam bolsas em 

desconformidade aos critérios de matrícula 
estabelecidos no edital. 

2 

Observar as regras estabelecidas nos editais quanto aos critérios para 
recebimento de bolsas de pesquisa, excluindo dos programas de bolsas discentes 
que não atendam aos critérios estabelecidos nos editais ao longo do período de 

vigência da bolsa. 

Não 
monitorada 

73  7 2018 1.1.1.4 
Falhas nos controles de acompanhamento da 

execução dos planos de atividades 
1 

Realizar adequado acompanhamento das atividades de pesquisa, arquivando 
documentos estabelecidos nos editais relacionados à execução dos projetos em 

meio eletrônico, em especial, relatórios e comprovantes de participação em 
eventos. 

Não 
monitorada 
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4. Dados das recomendações do Campus Barreiros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Planilha de controle das recomendações AUDI - IFPE, acesso em 13/01/2021. 

Finalizado o 
monitoramento 

  

22 
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15 

Status das Recomendações por Relatório de Auditoria 

  

Canceladas 

9 

Não  
atendidas 

  

8 

Não  
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67 
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Recomendações 
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em 

monitoramento 

75 

Recomendações 
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Recomendações da Auditoria Interna – Campus Barreiros 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício 

Nº 
Const. 

Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 
Status da 

Recomendação 

01  6 2014 1.1.1.1 
Deficiência de controle no que concerne às rotinas 

internas e adequação ao Estatuto e Regimento 
Geral do IFPE. 

1 

Providenciar a elaboração e aprovação do Regimento Interno, dando 
publicidade junto às instâncias competentes da Instituição, em cumprimento 

aos artigos 24 e 82 do Estatuto e do Regimento Geral do IFPE, respectivamente, 
com vistas à definição das competências e atribuições, funções e os níveis de 

autoridade e responsabilidade da administração. 

Cancelada 

02  6 2014 1.1.1.1 
Deficiência de controle no que concerne às rotinas 

internas e adequação ao Estatuto e Regimento 
Geral do IFPE. 

2 

Ultimar a elaboração, aprovação e publicidade, junto aos órgãos competentes, 
do Organograma, com a representação gráfica da estrutura organizacional 

administrativa da Instituição, ou seja, a disposição e a hierarquia dos órgãos, 
áreas e funções, que possam permitir com clareza as linhas de 

responsabilidades e autoridades por linha hierárquica.  

Finalizado o 
monitoramento 

03  6 2014 1.1.1.1 
Deficiência de controle no que concerne às rotinas 

internas e adequação ao Estatuto e Regimento 
Geral do IFPE. 

3 

Finalizar a confecção do repositório de informações quanto aos manuais de 
rotinas e procedimentos, com a clara exposição dos procedimentos internos, 
incentivando a participação dos servidores da unidade na elaboração desses 

manuais, com vistas a possibilitar prática uniforme, normatização, segregação 
de funções e eficiência dos atos e a prevenção contra a ocorrência de erros e 

desperdícios, necessários à condução da realização das tarefas e cumprimento 
das responsabilidades.  

Finalizado o 
monitoramento 

04  6 2014 1.1.1.1 
Deficiência de controle no que concerne às rotinas 

internas e adequação ao Estatuto e Regimento 
Geral do IFPE. 

4 

Efetivar o cumprimento da sistemática de acompanhamento das alterações na 
legislação vigente através de designação de responsável pela análise e 

divulgação das mudanças. Cancelada 

05  6 2014 1.1.1.2 
Fragilidades na gestão patrimonial, no que 

concerne à segurança, armazenamento e utilização 
dos bens. 

1 

Atender a recomendação 01, constatação 01, do Relatório 001.2013 - Gestão 
Patrimonial – Campus Barreiros, que descreve: 

Recomenda-se ao Campus Barreiros que proceda a elaboração de normas 
internas de controle, movimentação e guarda de bens patrimoniais, 

estabelecendo rotinas e procedimentos padronizados. Destacamos também, a 
necessidade de avaliação dos locais de guarda de bens patrimoniais, com o 
objetivo de restringir o acesso de servidores e terceiros alheios ao Setor de 

Patrimônio. 

Finalizado o 
monitoramento 

06  6 2014 1.1.1.2 
Fragilidades na gestão patrimonial, no que 

concerne à segurança, armazenamento e utilização 
dos bens. 

2 
Promover a reparação das fragilidades físicas em relação à segurança dos bens 

patrimoniais, de forma a reforçar a segurança através de mecanismos que 
garantam a proteção contra roubos e furtos. 

Finalizado o 
monitoramento 

07  6 2014 1.1.1.2 
Fragilidades na gestão patrimonial, no que 

concerne à segurança, armazenamento e utilização 
dos bens. 

3 

Fazer um levantamento dos bens ociosos, que se encontram nos setores sem a 
sua devida utilização, para que sejam tomadas providências necessárias, como 
a correta utilização dos mesmos ou a redistribuição para outros setores. Assim 

como, promover a avaliação dos bens em locais inadequados, no sentido de 
identificar se são ociosos, recuperáveis, antieconômicos ou irrecuperáveis, 
dando um destino adequado a cada um deles, como dispõe o Decreto n.º 

99.658/90. 

Cancelada 
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Recomendações da Auditoria Interna – Campus Barreiros 
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Relatório/Nota 

de Auditoria 
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Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 
Status da 

Recomendação 

08  6 2014 1.1.1.2 
Fragilidades na gestão patrimonial, no que 

concerne à segurança, armazenamento e utilização 
dos bens. 

4 
Efetivar o planejamento na aquisição dos bens patrimoniais de forma a 
fundamentar o quantitativo solicitado, avaliando as reais necessidades, 
efetuando o melhor aproveitamento e evitando possíveis desperdícios. 

Finalizado o 
monitoramento 

09  6 2014 1.1.1.2 
Fragilidades na gestão patrimonial, no que 

concerne à segurança, armazenamento e utilização 
dos bens. 

5 

Atender a recomendação nº 001, constatação 009, do Relatório 001.2013 - 
Gestão Patrimonial – Campus Barreiros, que descreve: “Recomenda-se ao 

Campus Barreiros que proceda avaliação do Setor de Mecanização Agrícola, 
com o objetivo de verificar sua correta utilização, funcionamento e sua devida 

fiscalização e vigilância.” 

Atendida 

10  6 2014 1.1.1.4 
Deficiência na observância de normas de Política 

de Segurança, no que concerne a Segurança e 
Medicina do Trabalho. 

1 

Observar as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, no que cabe ao 
Campus, agilizando a correção dos desvios em relação às práticas 

prevencionistas e assim proporcionar melhores condições de trabalho através 
da promoção da saúde e preservação da integridade física dos servidores. 

Finalizado o 
monitoramento 

11  6 2014 1.1.1.4 
Deficiência na observância de normas de Política 

de Segurança, no que concerne a Segurança e 
Medicina do Trabalho. 

2 
Demandar, do Departamento de Obras e Projetos de Engenharia da Reitoria do 
IFPE, projetos técnicos de reformas e manutenção das edificações do Campus 

Barreiros. 
Atendida 

12  6 2014 1.1.1.4 
Deficiência na observância de normas de Política 

de Segurança, no que concerne a Segurança e 
Medicina do Trabalho. 

3 
Adequar o espaço físico do almoxarifado e providenciar a adequada 

armazenagem dos materiais, em atendimento ao disposto no item 4 da 
Instrução Normativa da Secretaria de Administração Pública 205/88. 

Finalizado o 
monitoramento 

13  6 2014 1.1.1.4 
Deficiência na observância de normas de Política 

de Segurança, no que concerne a Segurança e 
Medicina do Trabalho. 

4 
Promover a correta manutenção das linhas de telecomunicações que se 

encontram nas instalações, de forma que recebam uma proteção alternativa 
adequada. 

Finalizado o 
monitoramento 

14  6 2014 1.1.1.4 
Deficiência na observância de normas de Política 

de Segurança, no que concerne a Segurança e 
Medicina do Trabalho. 

5 

Demandar, da Diretoria de Gestão de Pessoas da Reitoria do IFPE, o 
atendimento das exigências tratadas no Decreto 6.856/09, quanto à existência 

de atenção à saúde do servidor no que concerne aos exames médicos 
periódicos. 

Atendida 

15  6 2014 1.1.1.6 
Inexistência de Política Interna de Segurança da 

Informação. 
1 

Demandar, da Diretoria Sistêmica de Avaliação e Desenvolvimento de 
Tecnologias – DADT, assim como, da Direção Geral da unidade a elaboração, 

aprovação e publicidade de uma Política Interna de Segurança da Informação. 
Cancelada 

16  6 2014 1.1.1.6 
Inexistência de Política Interna de Segurança da 

Informação. 
2 

Demandar, da Diretoria Sistêmica de Avaliação e Desenvolvimento de 
Tecnologias – DADT, assim como, da Direção Geral da unidade a elaboração, 

aprovação e publicidade de um Plano de Contingências de Tecnologia da 
Informação, com o objetivo de minimizar o impacto sofrido diante do 

acontecimento de situações inesperadas. 

Atendida 

17  6 2014 1.1.1.6 
Inexistência de Política Interna de Segurança da 

Informação. 
3 

Elaborar e implantar, junto com a Coordenação de Gestão de Pessoas, 
cursos/treinamentos para os servidores quanto aos aspectos de segurança da 

informação, com o objetivo de conscientizar os servidores a respeito das 
responsabilidades inerentes ao acesso às informações e à utilização dos 

recursos de TI. 

Finalizado o 
monitoramento 

18  6 2014 1.1.1.7 
Deficiência no que concerne a adequação às 

normas de acessibilidade. 
1 

Promover a celeridade na execução do contrato dos serviços de elaboração de 
projetos básicos e executivos de topografia e de acessibilidade, assim como, a 
contratação de serviços de confecção e instalação do projeto de sinalização, a 

fim de dar início à implantação da política de acessibilidade, através da 
adequação física do Campus Barreiros às leis e normas da ABNT relativas à 
acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 

Não atendida 
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19  6 2014 1.1.1.7 
Deficiência no que concerne a adequação às 

normas de acessibilidade. 
2 

Implantar políticas de acessibilidade em relação à comunicação na prestação de 
serviço através da disponibilização de material em braile e em fonte ampliada, 
assim como, realizar curso de capacitação em Libras, de forma a garantir que 
pelo menos 5% dos servidores da unidade estejam capacitados para o uso e a 

interpretação da Linguagem Brasileira dos Sinais, como preconiza o art. 26, § 1º 
do Decreto nº 5.626/2005. 

Finalizado o 
monitoramento 

20  6 2014 1.1.1.8 
Ausência de formalização das rotinas e 

procedimentos do Almoxarifado. 
1 

Demandar, da Pró-Reitoria de Administração – PROAD, a aprovação e 
publicidade do manual com as rotinas/procedimentos do setor de 

Almoxarifado, a fim de estabelecer procedimentos padronizados e ações de 
controle interno que possibilitem alcançar a eficiência desejada no 

desenvolvimento dos serviços prestados pelo setor e a prevenção contra a 
ocorrência de erros e desperdícios. 

Atendida 

21  6 2014 1.1.1.9 

Fragilidade no sistema de controle no 
Almoxarifado, no que tange ao lançamento de 

informações no SUAP e a ausência de inventário 
atualizado. 

1 

Atender a recomendação nº 001, constatação 003, do Relatório 001.2013 – 
Campus Barreiros, que descreve: Recomenda-se ao Campus Barreiros que 

proceda uma avaliação das fragilidades no lançamento dos dados/informações 
no sistema SUAP, encaminhando suas necessidades aos setores responsáveis 

para providenciarem o perfeito funcionamento e acompanhamento do referido 
sistema. 

Finalizado o 
monitoramento 

22  6 2014 1.1.1.9 

Fragilidade no sistema de controle no 
Almoxarifado, no que tange ao lançamento de 

informações no SUAP e a ausência de inventário 
atualizado. 

2 

Concluir o Inventário de Bens Móveis e Imóveis de 2013 do IFPE – Campus 
Barreiros e a respectiva conciliação contábil. Cancelada 

23  24 2014 2.1.1.1 
Armazenamento inadequado de materiais de 

consumo e materiais permanentes 
1 

Providenciar o cumprimento da Instrução Normativa SEDAP nº 205/88, item 4 e 
4.1, que dispõe sobre a armazenagem dos materiais estocados, visando a 
salvaguarda dos bens da entidade, como também, o que descreve a Lei nº 

8.666/93, em seu art. 15, § 7º, item III. 

Finalizado o 
monitoramento 

24  24 2014 2.1.1.1 
Armazenamento inadequado de materiais de 

consumo e materiais permanentes 
2 

Efetivar o planejamento na aquisição dos bens patrimoniais de forma a 
fundamentar o quantitativo solicitado, avaliando as reais necessidades, 
efetuando o melhor aproveitamento e evitando possíveis desperdícios. 

Finalizado o 
monitoramento 

25  9 2015 1.1.1.1 

Inexistência de manuais/rotinas de procedimentos 
para concessão e utilização do auxílio-transporte e 

deficiência na orientação para concessão e 
utilização do benefício. 

1 

Atender a recomendação da Controladoria Geral da União (CGU) para o IFPE 
(Diretoria de Gestão de Pessoas) na constatação 016, do Relatório nº 224870, 

que orienta: RECOMENDAÇÃO: 003 Providenciar a manualização do 
procedimento de concessão e utilização de Auxílio-Transporte, atualizar o 

repositório de legislações, orientações e jurisprudências sobre o tema e dar 
publicidade ao mesmo, a fim de alertar os servidores acerca das hipóteses 

elegíveis para utilização do mesmo. 

Atendida 

26  9 2015 1.1.1.2 
Ausência de atualização/recadastramento dos 

benefícios da concessão do auxílio-transporte no 
exercício de 2014. 

1 

Confirmar a efetividade do recadastramento e a atualização dos dados dos 
servidores beneficiários do auxílio-transporte, em observância a Orientação 

Normativa nº 04/2011, promovendo a suspensão do benefício no caso de não 
recadastramento ou atualização de dados. 

Atendida 
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Recomendação 

27  9 2015 1.1.1.3 
Ausência de controle e análise crítica dos 

comprovantes de residência apresentados pelos 
servidores para concessão do auxílio-transporte. 

1 

Promover, nos atos de concessão do benefício do auxílio-transporte, análise 
crítica dos comprovantes de residência, verificando a existência de endereço 
fidedigno em nome do requerente (conta elétrica, telefônica etc.), conforme 

atestado na mais recente Declaração de Imposto de Renda, nos termos do 
Acórdão nº 485/2008 - TCU - 1ª Câmara. 

Não atendida 

28  9 2015 1.1.1.4 
Diferenças nos cálculos de auxílio-transporte do 

mês de dezembro de 2014. 
1 

Convalidar os dados inseridos no SIAPE, especialmente no período de 
recadastramento, adotando rotinas de acompanhamento das informações 

registradas, no intuito de mitigar as divergências, no que concerne aos valores 
calculados no sistema. 

Não atendida 

29  9 2015 1.1.1.5 
Incompatibilidade entre os horários dos ônibus da 
Auto Viação Cruzeiro e os horários dos servidores. 

1 

Promover, juntamente com as chefias imediatas, medidas de controle e 
acompanhamento dos registros de frequência dos servidores, especialmente 

dos beneficiários do auxílio-transporte, sob pena de responsabilização 
administrativa.  

Finalizado o 
monitoramento 

30  9 2015 1.1.1.5 
Incompatibilidade entre os horários dos ônibus da 
Auto Viação Cruzeiro e os horários dos servidores. 

2 
Promover a suspensão do benefício de auxílio-transporte dos servidores que 

estiverem recebendo o auxílio de forma indevida. 
Não atendida 

31  9 2015 1.1.1.6 

Concessão de auxílio-transporte de forma integral 
para servidores, sem a comprovação de que os 

mesmos fazem o percurso 
residência/trabalho/residência diariamente. 

1 

Promover o recadastramento semestral do auxílio-transporte para os 
servidores docentes, recebendo, juntamente com o formulário de 

recadastramento, os planos de trabalho e os horários de aula, de forma que 
seja concedido o benefício levando em consideração os dias em que for 

comprovadamente utilizado. 

Não atendida 

32  9 2015 1.1.1.6 

Concessão de auxílio-transporte de forma integral 
para servidores, sem a comprovação de que os 

mesmos fazem o percurso 
residência/trabalho/residência diariamente. 

2 
Aperfeiçoar o formulário de requerimento de auxílio-transporte, de forma que 

sejam evidenciados os horários de cada dia de trabalho e, no caso dos 
plantonistas, a escala de serviço. 

Atendida 

33  9 2015 1.1.1.6 

Concessão de auxílio-transporte de forma integral 
para servidores, sem a comprovação de que os 

mesmos fazem o percurso 
residência/trabalho/residência diariamente. 

3 
Promover a análise crítica dos formulários de requerimento ou de 

recadastramento de auxílio-transporte, assim como, seus anexos, com o 
objetivo de comprovar a efetiva utilização do benefício. 

Não atendida 

34  9 2015 1.1.1.6 

Concessão de auxílio-transporte de forma integral 
para servidores, sem a comprovação de que os 

mesmos fazem o percurso 
residência/trabalho/residência diariamente. 

4 
Advertir as chefias imediatas à necessidade de comunicar a unidade de gestão 
de pessoas do Campus quaisquer alterações nos horários dos servidores sob 

sua responsabilidade. 

Finalizado o 
monitoramento 

35  9 2015 1.1.1.8 
Concessão de auxílio-transporte nas ausências dos 

servidores. 
1 

Acompanhar e controlar, por meio da chefia imediata, a frequência dos 
servidores e expedir o Boletim de Frequência, enviando-o à unidade de gestão 

de pessoas do Campus até o quinto dia útil do mês subsequente ao mês de 
referência do registro. 

Cancelada 

36  9 2015 1.1.1.8 
Concessão de auxílio-transporte nas ausências dos 

servidores. 
2 

Efetuar o desconto relativo ao auxílio-transporte do dia em que for verificada 
ocorrência que vede o seu pagamento, nos termos da Medida Provisória n° 

2.165-36, de 2001 no art. 4º e no art. 5º § 1º. 
Não atendida 

37  20 2015 1.1.1.1 
Fragilidades no dimensionamento dos 

quantitativos para a formação dos preços de 
referência. 

1 
Fazer constar nos processos licitatórios, a estimativa de quantidades a serem 

adquiridas devidamente justificada e baseada em estudos técnicos preliminares 
e elementos objetivos 

Atendida 
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38  20 2015 1.1.1.2 

Deficiências no encaminhamento das 
manifestações de interesse – por parte dos órgãos 

participantes – nas Intenções de Registro de 
Preços. 

1 
Certificar, na condição de órgão gerenciador de SRP, que as manifestações de 

interesse encaminhadas por parte dos órgãos Participantes estejam 
padronizadas e em observância ao disposto no art. 6º do Decreto nº 7.892/13. 

Finalizado o 
monitoramento 

39  20 2015 1.1.1.3 Deficiências na formalização do processo. 1 

Observar, nos processos licitatórios, a coerência das informações apresentadas, 
a correta numeração das páginas e as devidas assinaturas nos documentos, 

com vistas a observar as instruções da Lei nº 9784/99 e o Manual de Normas 
Processuais e Procedimentos Gerais de Utilização dos Serviços de Protocolo do 

IFPE. 

Finalizado o 
monitoramento 

40  20 2015 1.1.1.4 

Deficiências nos procedimentos administrativos 
básicos para a realização de pesquisa de preços. 1 

Utilizar, na realização de pesquisa de preços, os métodos previstos na IN 
SLTI/MPOG nº 05/2014, alterada pela IN SLTI/MPOG nº 07/2014, e apresentar a 
devida justificativa da autoridade competente caso utilize métodos diferentes. 

Finalizado o 
monitoramento 

41  20 2015 1.1.1.4 

Deficiências nos procedimentos administrativos 
básicos para a realização de pesquisa de preços. 2 

Fazer constar nos autos do processo, quando a pesquisa de preços for realizada 
com fornecedores, a prova documental da solicitação formal para apresentação 

de cotação. 
Atendida 

42  20 2015 1.1.1.5 
Inexistência de análise das propostas apresentadas 

em pesquisa de preços. 
1 

Fazer constar nos processos licitatórios, para contratação de serviços, as 
análises das planilhas encaminhadas nas pesquisas de preços, verificando a 

consistência dos valores levantados. 

Finalizado o 
monitoramento 

43  20 2015 1.1.1.7 

Deficiência na análise, por parte do órgão 
gerenciador, das planilhas de custos e formação de 

preços enviadas pelas empresas vencedoras do 
pregão. 

1 

Atender a recomendação nº 01, da constatação nº 001, do Relatório da CGU 
oriundo da OS 254722, que descreve: “Que a Entidade instrua os processos com 
todas as informações dos atos praticados desde a solicitação até a efetivação da 

contratação.”. 

Cancelada 

44  20 2015 1.1.1.7 

Deficiência na análise, por parte do órgão 
gerenciador, das planilhas de custos e formação de 

preços enviadas pelas empresas vencedoras do 
pregão. 

2 
Observar, em futuras contratações, a necessidade de elaboração de estimativa 

própria de custos, realizando análise crítica da consistência dos valores 
encaminhados nas planilhas das empresas vencedoras da licitação. 

Finalizado o 
monitoramento 

45  20 2015 1.1.1.8 
Contratação, pelo IFPE - Campus Barreiros, de 

empresa não vencedora do grupo ao qual o 
Campus estava vinculado. 

1 
Abster-se de realizar contratações com pessoas jurídicas distintas daquela para 

o qual foi adjudicado o objeto da licitação. 
Finalizado o 

monitoramento 

46  20 2015 1.1.1.8 
Contratação, pelo IFPE - Campus Barreiros, de 

empresa não vencedora do grupo ao qual o 
Campus estava vinculado. 

2 

Adotar medidas que visem o cancelamento da contratação irregular da 
empresa Serval - Serviços Auxiliares Ltda. – ME, oriunda do Pregão nº 01/2014, 

bem como apurar a responsabilidade da contratação de empresa distinta 
daquela para o qual foi adjudicado o objeto da licitação. 

Finalizado o 
monitoramento 

47  7 2016 1.1.1.1 
Ausência de mapeamento de processo nas 
Coordenações Gerais de Produção do IFPE.  

1 

Elaborar o mapeamento de processo da Coordenação Geral de Produção, por 
meio de fluxogramas, como forma de identificar como os processos da 

Coordenação são realizados, representando o tempo e as responsabilidades na 
execução. 

Não 
monitorada 

48  7 2016 1.1.1.2 

Inexistência de manual de procedimentos relativo 
aos controles de bens agropecuários, devidamente 
formalizado e utilizado pelos três Campi Agrícolas 

do IFPE. 

1 
Elaborar, com a participação dos três Campi Agrícolas do IFPE, manual de 

procedimentos relativo aos controles de bens agropecuários. 
Não 

monitorada 
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49  7 2016 1.1.1.3 
Deficiência no alinhamento entre a programação 

de produção e o planejamento pedagógico, no que 
concerne ao ensino, pesquisa e extensão. 

1 

Mapear os processos, bem como formalizar e implementar procedimento que 
oriente o alinhamento entre a programação de produção e o planejamento 

pedagógico, no que concerne ao ensino, pesquisa e extensão, visando a 
racionalização da produção a fim de restringi-la às finalidades didáticas.  

Não 
monitorada 

50  7 2016 1.1.1.3 
Deficiência no alinhamento entre a programação 

de produção e o planejamento pedagógico, no que 
concerne ao ensino, pesquisa e extensão. 

2 

Atualizar os Projetos Pedagógicos dos Cursos, de forma a adequá-los às 
diretrizes da Resolução do CONSUP no 16/2014, no sentido de subsidiar as 

ações voltadas às aulas práticas, observando a atuação das Unidades Educativas 
de Produção. 

Não 
monitorada 

51  7 2016 1.1.1.3 
Deficiência no alinhamento entre a programação 

de produção e o planejamento pedagógico, no que 
concerne ao ensino, pesquisa e extensão. 

3 
Demandar da Reitoria a criação de um fórum que atue na instituição e 

acompanhamento de políticas específicas para os Campi Agrícolas, com a 
participação de todas as Pró-Reitorias.  

Não 
monitorada 

52  7 2016 1.1.1.4 

Ausência de procedimentos de controle para 
utilização e manutenção das máquinas, 

equipamentos e veículos, comprometendo o bom 
funcionamento das UEP’s no alcance da missão da 

instituição.  

1 
Promover o planejamento de aquisição das máquinas, equipamentos e veículos, 

observando as reais necessidades dos Campi, a relação custo-benefício e as 
condições de guarda e armazenamento.  

Não 
monitorada 

53  7 2016 1.1.1.4 

Ausência de procedimentos de controle para 
utilização e manutenção das máquinas, 

equipamentos e veículos, comprometendo o bom 
funcionamento das UEP’s no alcance da missão da 

instituição.  

2 

Elaborar e implementar plano/política de manutenção dos 
laboratórios/unidades educativas de produção que contemple as máquinas, 
equipamentos, veículos e instalações, conforme determina a Resolução do 

CONSUP no 16/2014, bem como criar rotina de registros de qualquer 
irregularidade ocorrida com esses bens, em atenção ao que dispõe os itens 10.1 

e 10.2 da IN 205/88.  

Não 
monitorada 

54  7 2016 1.1.1.4 

Ausência de procedimentos de controle para 
utilização e manutenção das máquinas, 

equipamentos e veículos, comprometendo o bom 
funcionamento das UEP’s no alcance da missão da 

instituição.  

3 
Avaliar as condições dos locais de guarda e armazenamento das máquinas, 
equipamentos e veículos, de forma a promover a reparação das fragilidades 

físicas no que concerne à segurança e integridade dos bens patrimoniais.  

Não 
monitorada 

55  7 2016 1.1.1.4 

Ausência de procedimentos de controle para 
utilização e manutenção das máquinas, 

equipamentos e veículos, comprometendo o bom 
funcionamento das UEP’s no alcance da missão da 

instituição.  

4 

Fazer um levantamento das máquinas, equipamentos e veículos que não estão 
devidamente utilizados, de forma a identificar se são ociosos, recuperáveis, 
antieconômicos ou irrecuperáveis, dando um destino adequado a cada um 

deles, conforme dispõe o Decreto no 99.658/90.  

Não 
monitorada 

56  7 2016 1.1.1.4 

Ausência de procedimentos de controle para 
utilização e manutenção das máquinas, 

equipamentos e veículos, comprometendo o bom 
funcionamento das UEP’s no alcance da missão da 

instituição.  

5 
Acostar Termo de Corresponsabilidade aos Termos de Responsabilidade, na 

impossibilidade operacional do sistema SUAP, quanto à inserção de múltiplos 
responsáveis. 

Não 
monitorada 

57  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle (gerencial, 
patrimonial e de registros contábeis) para o 

acompanhamento das entradas, saídas, perdas, 
descartes, furtos e baixa de bens agropecuários, 

bem como o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

1 

Reiterar a recomendação 01, constatação: 1.1.1.1, do Relatório no 006/2014 - 
Campus Barreiros: Providenciar a elaboração e aprovação do Regimento 

Interno, dando publicidade junto às instâncias competentes da Instituição, em 
cumprimento aos artigos 24 e 82 do Estatuto e do Regimento Geral do IFPE, 

respectivamente, com vistas à definição das competências e atribuições, 
funções e os níveis de autoridade e responsabilidade da administração.  

Não 
monitorada 
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58  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle (gerencial, 
patrimonial e de registros contábeis) para o 

acompanhamento das entradas, saídas, perdas, 
descartes, furtos e baixa de bens agropecuários, 

bem como o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

4 

Promover nas compras compartilhadas, enquanto Órgão Gerenciador, a 
articulação entre os Campi agrícolas, de forma que seja elaborado um 

planejamento em conjunto que resulte na eficácia do processo licitatório e, 
consequente, economicidade dos recursos públicos.  

Não 
monitorada 

59  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle (gerencial, 
patrimonial e de registros contábeis) para o 

acompanhamento das entradas, saídas, perdas, 
descartes, furtos e baixa de bens agropecuários, 

bem como o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

5 

Criar mecanismos para gerenciamento, envolvendo a CGP e o Almoxarifado, 
dos insumos que justificadamente não possam ser armazenados no 

almoxarifado, provendo os registros no SUAP, quando da destinação às UEP’s, 
de forma a identificar o consumo médio, estoque mínimo e máximo, entre 

outros necessários para subsidiar o planejamento das compras. 

Não 
monitorada 

60  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle (gerencial, 
patrimonial e de registros contábeis) para o 

acompanhamento das entradas, saídas, perdas, 
descartes, furtos e baixa de bens agropecuários, 

bem como o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

6 
Promover a reparação das fragilidades físicas no que concerne à segurança, 

organização e integridade dos insumos, localizados no Almoxarifado, UEP’s ou 
outros locais de guarda.  

Não 
monitorada 

61  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle (gerencial, 
patrimonial e de registros contábeis) para o 

acompanhamento das entradas, saídas, perdas, 
descartes, furtos e baixa de bens agropecuários, 

bem como o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

7 

Implementar mecanismos de controle no gerenciamento dos insumos pelo 
Almoxarifado, CGP e/ou Coordenadores das UEP’s, de forma a considerar o 

prazo de validade, evitando o envelhecimento dos materiais e possível 
desperdício. 

Não 
monitorada 

62  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle (gerencial, 
patrimonial e de registros contábeis) para o 

acompanhamento das entradas, saídas, perdas, 
descartes, furtos e baixa de bens agropecuários, 

bem como o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

8 
Promover os registros diários dos insumos utilizados no processo produtivo, 

bem como os registros das informações sobre descartes, perdas, ocasionadas 
ou não, por falhas de controle.  

Não 
monitorada 

63  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle (gerencial, 
patrimonial e de registros contábeis) para o 

acompanhamento das entradas, saídas, perdas, 
descartes, furtos e baixa de bens agropecuários, 

bem como o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

9 
Definir e implementar política de tratamento dos resíduos/descartes gerados 

na produção.  
Não 

monitorada 

64  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle (gerencial, 
patrimonial e de registros contábeis) para o 

acompanhamento das entradas, saídas, perdas, 
descartes, furtos e baixa de bens agropecuários, 

bem como o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

10 
Promover o devido acompanhamento e registro da evolução dos animais, bem 

como os controles e manejos zootécnicos dos semoventes.  
Não 

monitorada 
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65  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle (gerencial, 
patrimonial e de registros contábeis) para o 

acompanhamento das entradas, saídas, perdas, 
descartes, furtos e baixa de bens agropecuários, 

bem como o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

11 

Criar mecanismos para fortalecimento dos Controles de saída dos produtos das 
UEP’s, realizando no mínimo:  

● Registro diário de toda a produção das UEP’s no SUAP;  
● Promoção da compatibilidade das informações dos setores envolvidos direta 

ou indiretamente com o processo produtivo, em especial o DDE, CGP, 
Almoxarifado, Patrimônio e Contabilidade, de forma que seja possível 

acompanhar os resultados da produção gerada pelo Campus;  
● Elaboração de relatório ou informativo acerca da produtividade esperada ou 

atingida, sobre riscos ou perspectivas, evolução da produção, do consumo e das 
vendas, bem como a criação de indicadores de produção, que possam orientar 
o planejamento de cada UEP e também contribuir com as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão;  
● Registros sobre perdas, ocasionadas por falhas de produção ou por 

perecimento antes do consumo e/ou comercialização.  

Não 
monitorada 

66  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle (gerencial, 
patrimonial e de registros contábeis) para o 

acompanhamento das entradas, saídas, perdas, 
descartes, furtos e baixa de bens agropecuários, 

bem como o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

12 

Acompanhar e controlar os dados relativos à produção de cada UEP’s, por meio 
de relatórios demonstrativos dos custos/despesas referentes aos projetos 

agrícolas, agroindustriais e zootécnicos, avaliando a possibilidade de criação de 
um setor para essa finalidade.  

Não 
monitorada 

67  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle (gerencial, 
patrimonial e de registros contábeis) para o 

acompanhamento das entradas, saídas, perdas, 
descartes, furtos e baixa de bens agropecuários, 

bem como o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

13 

Cumprir a determinação do TCU, nos termos do Acórdão 3287/2006 Segunda 
Câmara, visando a efetiva participação do Almoxarifado quanto à gestão, 
guarda e distribuição dos produtos originados nas UEP’s, observando o 

princípio de segregação de funções.  
9.5.7.1. controlar e registrar os produtos e/ou bens que são gerados nas 

Unidades Educativas de Produção UEP’s, procedendo aos registros no 
almoxarifado da Escola e observando os procedimentos da legislação referente 

à espécie (línea “c”, item 7.4.1 da IN/SEDAP no 205/88 c/c o art. 93 da Lei no 
4.320/64);  

Não 
monitorada 

68  7 2016 1.1.1.6 
Deficiência no controle gerencial e contábil dos 

bens agropecuários.  
1 

Promover o registro e o acompanhamento nos sistemas utilizados pelas 
Unidades, no que concerne à incorporação, baixa e evolução dos semoventes, 

bem como os registros de toda produção consumida internamente ou 
destinada à venda. 

Não 
monitorada 

69  7 2016 1.1.1.6 
Deficiência no controle gerencial e contábil dos 

bens agropecuários.  
2 

Atender a Recomendação 1, da Constatação 2.1.2.2 do Relatório de Auditoria 
no: 201504209 da CGU: “Promover os ajustes no sistema SUAP de modo a 
garantir o registro da depreciação, amortização ou exaustão de seus bens 

patrimoniais, incorporando esses resultados ao SIAFI”. 

Não 
monitorada 

70  7 2016 1.1.1.7 
Fragilidades nos controles utilizados pelo Setor de 

Patrimônio no gerenciamento dos 
semoventes. 

1 

Formalizar e implementar procedimento, com a participação dos três Campi 
Agrícolas do IFPE, voltado ao controle patrimonial dos bens agropecuários, 

padronizando as rotinas de incorporação, acompanhamento e baixa dos 
semoventes, definindo, também, as atribuições dos setores envolvidos, em 

especial, da Coordenação Geral de Produção e do Setor de Patrimônio. 

Não 
monitorada 
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71  7 2016 1.1.1.6 
Deficiência no controle gerencial e contábil dos 

bens agropecuários.  
2 

Realizar e/ou finalizar os processos de incorporação (tombamento), 
transferência e de baixa (furto, falecimento ou abate), observando o que dispõe 

a IN 205 /SEDAP/PR e o Manual de Procedimentos de Almoxarifado e 
Patrimônio do IFPE, visando solucionar as divergências entres os quantitativos 
apresentados pelo Setor de Patrimônio e os quantitativos efetivos nas UEP’s. 

Não 
monitorada 

72  7 2016 1.1.1.7 
Fragilidades nos controles utilizados pelo Setor de 

Patrimônio no gerenciamento dos semoventes. 
3 

Proceder com os registros no SUAP dos semoventes, quando considerados 
material de consumo, utilizando o elemento de despesa: Animais para pesquisa 
e abate, conforme determina a Portaria no 448/2002 da Secretaria do Tesouro 

Nacional. 

Não 
monitorada 

73  7 2016 1.1.1.7 
Fragilidades nos controles utilizados pelo Setor de 

Patrimônio no gerenciamento dos semoventes. 
5 

Concluir o processo com o Termo Circunstanciado Administrativo que trata do 
desaparecimento de três animais, observando as instruções do anexo único da 

Portaria CGU-CRG no 513/2009. 
Atendida 

74  7 2016 1.1.1.8 
Fragilidades nos controles relacionados aos 

registros patrimoniais e contábeis da destinação 
dos excedentes de produção. 

1 

Desenvolver, em unidade com os três Campi agrícolas, normativo que 
regulamente a comercialização dos excedentes, caso seja decidido pela 

manutenção das vendas, orientando quanto aos parâmetros para formação de 
preço e quanto à publicidade, bem como observando o atendimento da 

legislação sanitária vigente e associando a comercialização ao caráter didático, 
sob o aspecto do empreendedorismo. 

Não 
monitorada 

75  7 2016 1.1.1.8 
Fragilidades nos controles relacionados aos 

registros patrimoniais e contábeis da destinação 
dos excedentes de produção. 

2 

Estabelecer mecanismos de controle, que incluam a participação tempestiva e 
efetiva dos setores de Almoxarifado e Patrimônio, visando a segregação de 

funções no que concerne ao gerenciamento dos excedentes de produção, de 
forma que não se concentre em uma mesma pessoa as atividades de 

recebimento, armazenamento, destinação/venda, recebimento de numerário e 
de registros para posterior encaminhamento à contabilidade. 

Não 
monitorada 

76  7 2016 1.1.1.8 
Fragilidades nos controles relacionados aos 

registros patrimoniais e contábeis da destinação 
dos excedentes de produção. 

3 

Fortalecer os controles relacionados ao gerenciamento e registro da destinação 
dos excedentes de produção (UEP, refeitório, venda e doação), de modo que 
todos os bens produzidos e/ou reproduzidos na Unidade estejam registrados, 

sendo possível identificar com clareza sua localização e/ou destinação de 
maneira que não haja divergências entre os registros nas UEP’s e os registros 

encaminhados à Contabilidade/Patrimônio/Almoxarifado. 

Não 
monitorada 

77  7 2016 1.1.1.8 
Fragilidades nos controles relacionados aos 

registros patrimoniais e contábeis da destinação 
dos excedentes de produção. 

4 
Abster-se de adquirir gêneros alimentícios que sejam produzidos pela Unidade, 

de forma que, se necessário, as compras se limitem à quantidade 
complementar. 

Não 
monitorada 

78  17 2016 1.1.1.1 
Fragilidade no sistema de controle de frequência 

eletrônico adotado pelo IFPE. 
2 

adotar mecanismos de controle que visem restringir o acesso ao cabo conector 
do leitor biométrico e proporcionar segurança física dos demais equipamentos 

destinados ao ponto eletrônico dos servidores técnico-administrativos. 

Não 
monitorada 

79  17 2016 1.1.1.4 
Incompatibilidade entre os horários de 

funcionamento dos setores e os horários de 
funcionamento do Campus. 

1 
Organizar os horários de início e de término dos trabalhos dos setores, 

observando o horário de funcionamento do Campus e a necessidade do serviço.  
Atendida 

80  17 2016 1.1.1.4 
Incompatibilidade entre os horários de 

funcionamento dos setores e os horários de 
funcionamento do Campus. 

2 

Divulgar, em local visível e de grande circulação dos usuários dos serviços, bem 
como no sítio da Instituição, quadro permanentemente atualizado com os dias 

e horários de funcionamento de todos os setores, em sinal de boa praxe 
administrativa. 

Não atendida 
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81  17 2016 1.1.1.5 
Encaminhamento intempestivo dos Boletins de 

Frequência pelas Chefias Imediatas à Coordenação 
de Gestão de Pessoas. 

1 

Providenciar que os Chefes Imediatos encaminhem à Coordenação de Gestão 
de Pessoas o Boletim de Frequência do mês de competência até o 5º (quinto) 

dia útil do mês subsequente, conforme orienta o art. 13 da Portaria nº 
333/2014-GR e o subitem nº 2.1.5 do Memorando Circular nº 003/2014-DGPE. 
Acrescente-se que, ao encaminhar o referido documento, realizem através de 
Caderno de Protocolo (ou instrumento similar), com a indicação expressa do 

nome do servidor e do mês de referência da frequência. 

Não 
monitorada 

82  17 2016 1.1.1.5 
Encaminhamento intempestivo dos Boletins de 

Frequência pelas Chefias Imediatas à Coordenação 
de Gestão de Pessoas. 

2 

Perseverar na orientação aos Chefes Imediatos, através do encaminhamento de 
documentos oficiais e e-mails, além da realização de reuniões periódicas (com o 

registro em Ata). A CGPE deve alertar, também, que o não encaminhamento 
mensal do Boletim de Frequência, em descumprimento ao disposto no art. 13 
da Portaria GR nº 333-2014, poderá implicar na exclusão do pagamento dos 
servidores no mês subsequente, uma vez que a informação da frequência é 

essencial para a efetivação do pagamento da remuneração. 

Não 
monitorada 

83  17 2016 1.1.1.6 
Processamento da folha de pagamento sem a 

presença de documentos/informações acerca do 
cumprimento da frequência dos servidores. 

1 

Realizar o controle da frequência dos servidores, no que concerne à efetivação 
dos descontos de faltas, atrasos e saídas antecipadas sem justificativas, em 

observância ao disposto nos subitens 2.2.1 a 2.2.4 do Memorando Circular nº 
003/2014-DGPE, de 28/02/14, se abstendo de efetuar o pagamento da 

remuneração do servidor sem a informação da sua frequência. E, na ocorrência 
do não encaminhamento das informações necessárias para amparar o 

pagamento da remuneração, que seja promovida a apuração dos fatos e 
responsabilidades, respeitando o contraditório e a oportunidade de defesa. Em 

seguida, se constatada a falta do servidor, que seja efetuado o desconto da 
remuneração, nos termos do art. 44 da Lei 8.112/90. 

Não 
monitorada 

84  17 2016 1.1.1.8 
Ausência de acompanhamento da frequência e 

controle das compensações da jornada de trabalho 
por parte dos Chefes Imediatos.  

1 

Realizar, mensalmente, o acompanhamento da frequência e controle das 
compensações da jornada de trabalho dos servidores, em observância ao 

disposto nos arts. 7º e 12 da Portaria nº 333/2014-GR, c/c, subitem nº 2.1 do 
Memorando Circular nº 003/2014 – DGPE. 

Não 
monitorada 

85  17 2016 1.1.1.8 
Ausência de acompanhamento da frequência e 

controle das compensações da jornada de trabalho 
por parte dos Chefes Imediatos.  

2 

Providenciar, de imediato, que o Coordenador da Coordenação de Contratos 
tenha acesso à folha de ponto no SUAP dos servidores vinculados à referida 
Coordenação, com vistas a propiciar o acompanhamento da frequência e o 

controle das compensações. 

Atendida 

86  17 2016 1.1.1.9 

Desconhecimento, por parte de Chefe Imediato, de 
normativos que tratam, dentre outras coisas, das 

competências da chefia imediata quanto ao 
acompanhamento e controle da frequência dos 

servidores técnico-administrativos. 

1 
Promover o conhecimento, a todos os servidores do Campus Barreiros, do 

conteúdo da Portaria nº 333/2014 – GR, e do Memorando Circular nº 003/2014 
– DGPE.  

Atendida 

87  17 2016 1.1.1.11 

Portaria que autoriza a flexibilização da jornada de 
trabalho dos servidores técnico-administrativos do 

IFPE não relaciona os nomes dos servidores 
habilitados ao desenvolvimento da referida 

jornada laboral. 

1 

Apresentar à Reitoria a relação atual dos setores e respectivos servidores que 
estão, de fato, fazendo uso da jornada de trabalho flexibilizada. Nesta relação, 
informar, também, os horários de funcionamento dos setores e de atuação dos 

servidores (individualmente). 

Atendida 
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88  17 2016 1.1.1.12 

Divulgação parcial da Portaria nº 1.523/2016 – GR, 
de 30/09/2016, no âmbito do Campus Barreiros; 

Ausência de divulgação, em local visível e de 
grande circulação dos usuários dos serviços, bem 

como no sítio da Instituição, do quadro com a 
escala nominal dos servidores contemplados com a 
jornada de trabalho flexibilizada, constando dias e 

horários dos seus expedientes. 

1 
Providenciar a divulgação da Portaria nº 1.523/2016 – GR, de 30/09/2016, nas 

dependências físicas do Campus Barreiros. 
Cancelada 

89  17 2016 1.1.1.12 

Divulgação parcial da Portaria nº 1.523/2016 – GR, 
de 30/09/2016, no âmbito do Campus Barreiros; 

Ausência de divulgação, em local visível e de 
grande circulação dos usuários dos serviços, bem 

como no sítio da Instituição, do quadro com a 
escala nominal dos servidores contemplados com a 
jornada de trabalho flexibilizada, constando dias e 

horários dos seus expedientes. 

2 

Afixar, em local visível e de grande circulação dos usuários dos serviços, bem 
como no sítio da Instituição, quadro permanentemente atualizado com a escala 

nominal dos servidores contemplados com a jornada flexibilizada, constando 
dias e horários dos seus expedientes. 

Não 
monitorada 

90  3 2017 1.1.1.2 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
indicação da Relação das Notas de Empenho (RN) a 
serem inscritas em Restos a Pagar Não Processados 

(RPNP). 

1 
Adotar medidas que assegurem a indispensável segregação de funções na 

entidade, em prol do fortalecimento dos controles internos na área financeira. 
Não 

monitorada 

91  3 2017 1.1.1.2 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
indicação da Relação das Notas de Empenho (RN) a 
serem inscritas em Restos a Pagar Não Processados 

(RPNP). 

3 
Formalizar, tempestivamente, por meio de ato normativo, a designação de 

servidor responsável pela indicação das Notas de Empenho a serem inscritas 
em Restos a Pagar Não Processados (RPNP). 

Não 
monitorada 

92  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
inscrição de despesa em Restos a Pagar Não 

Processados (RPNP) e do passivo existente em 
RPNP. 

1 

Adotar medidas de planejamento e controle que possibilitem, no ato da 
inscrição dos empenhos em Restos a Pagar Não processados , dotar o 

responsável pela indicação das referidas NE’s de informações consignadas em 
documentação comprobatória, capazes de justificar a adequação da inscrição, 

em prol do fortalecimento dos Controles Internos na área financeira. 

Não 
monitorada 

93  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
inscrição de despesa em Restos a Pagar Não 

Processados (RPNP) e do passivo existente em 
RPNP. 

2 

Registrar, no SIAFI, dentre outras informações, a fundamentação legal 
adequada que justifique a inscrição das notas de empenho em Restos a Pagar 

Não Processados, de forma que seja suficiente para o adequado entendimento 
da situação ocorrida. 

Não 
monitorada 

94  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
inscrição de despesa em Restos a Pagar Não 

Processados (RPNP) e do passivo existente em 
RPNP. 

3 

Abster-se de efetuar pagamentos de despesas, cujo fato gerador pertença ao 
exercício corrente, com saldo de Restos a Pagar, em atenção ao art. 2º da Lei nº 

4.320/1964, Princípio da Anualidade Orçamentária, Princípio da Competência 
Contábil e Acórdão n° 1.878/2005-TCU-2ª Câmara. 

Não 
monitorada 
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95  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
inscrição de despesa em Restos a Pagar Não 

Processados (RPNP) e do passivo existente em 
RPNP. 

4 

Utilizar rotina periódica e sistematizada, ao longo do exercício de emissão do 
empenho, para avaliar a possibilidade de anular os saldos de empenhos de 

despesas não liquidadas, com reaproveitamento do recurso, ao invés de 
inscrevê-los em restos a pagar, com vistas a evitar:  

● o cancelamento de valores inscritos, pelo saldo integral ou por valores 
desproporcionais ao inscrito, em prol do fortalecimento dos Controles Internos 
na área orçamentária, e em atenção ao entendimento do TCU exposto no item 

nº 1.7.3, TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª Câmara.  
● a existência/permanência de saldos alongados em Restos a Pagar Não 

Processados nos próximos exercícios, sem que houvesse a necessidade da 
inscrição, em prol do fortalecimento dos Controles Internos na área 

orçamentária, e em atenção ao entendimento do TCU exposto no item nº 1.7.3, 
TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª Câmara. 

Não 
monitorada 

96  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
inscrição de despesa em Restos a Pagar Não  

Processados (RPNP) e do passivo existente em 
RPNP. 

5 

Avaliar se os empenhos inscritos em restos a pagar não processados mantém a 
condição de validade estabelecida no art. 68 do Decreto nº 93.872/86 e, ao 

mesmo tempo, se há perspectiva de utilização amparada pela legislação 
pertinente. Posteriormente, adotar medidas para a atualização dos saldos. 

Não 
monitorada 

97  6 2017 1.1.1.2 
Lançamento em Folha de Pagamento sem 

observância às regras estabelecidas na Portaria nº 
0333/14-GR e na Resolução nº 41/2012-CONSUP.  

1 

Se abster em realizar o lançamento na folha de pagamento dos servidores 
Técnicos Administrativos sem observar as ocorrências do boletim de 

frequência, observando as regras contidas no art. 13 da Portaria nº 333/2014-
GR, inclusive no que refere ao desconto por falta e atraso, quando cabível. 

Não 
monitorada 

98  6 2017 1.1.1.2 
Lançamento em Folha de Pagamento sem 

observância às regras estabelecidas na Portaria nº 
0333/14-GR e na Resolução nº 41/2012-CONSUP.  

2 

Aos Setores de Recursos Humanos do IFPE: Se abster em realizar o lançamento 
na folha de pagamento dos servidores Docentes, sem documentos que 

comprovem a execução das atividades docentes, observando as ocorrências das 
faltas e atrasos, conforme determina a Resolução IFPE de nº 41/2012 - 

CONSUP. 

Não 
monitorada 

99  3 2018 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. 

2 
Elaborar e/ou adequar o projeto básico referente à infraestrutura de 

refrigeração e fornecimento de energia para os data centers nos Campi e 
Reitoria. 

Não 
monitorada 

100  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
1 

Indicar na portaria de designação do servidor responsável pelo Setor de 
Patrimônio as atribuições relacionadas às atividades e tarefas pertinentes à 

gestão patrimonial de bens imóveis, cabendo à PROAD estabelecer 
previamente as diretrizes a fim de garantir a padronização dessas atividades. 

Não 
monitorada 

101  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
3 

Registrar contabilmente os imóveis do IFPE, inclusive aqueles locados de 
terceiros, no ativo imobilizado e no SPIUnet, de modo que cada construção 

tenha um Registro Imobiliário Patrimonial (RIP) individualizado, e promover a 
compatibilização dos registros constantes nos sistemas SPIUnet e SIAFI. 

Não 
monitorada 

102  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
5 

Providenciar com a autoridade competente o documento de "Habite-se" ou 
certidão equivalente para todos os prédios do IFPE e a regularização dos 

registros cartoriais dos imóveis, inclusive quanto à atualização documental. 
Para isso, convém, inicialmente, elaborar um plano de ação para orientar a 

execução e viabilizar o acompanhamento dessa demanda. 

Não 
monitorada 
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103  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
7 

Elaborar, de forma sistêmica, planejamento anual de manutenção predial e 
metodologia própria para estimar os recursos destinados a essa atividade, em 

atenção aos itens 1, 4 e 5 da NBR 5674:2012, de modo a conferir maior 
efetividade aos princípios da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal) 

e do planejamento (art. 6º, inciso I, do Decreto-Lei 200/67). 

Não 
monitorada 

104  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
10 

Elaborar o inventário anual de bens imóveis, em atenção ao art. 96, da Lei 
4.320/1964 e cumprir o item 83 do Manual de Procedimentos de Patrimônio e 

Almoxarifado do IFPE, cujo teor determina que todas as Unidades Gestoras 
deverão encaminhar uma via do seu Inventário Anual até 15 de janeiro do ano 

subsequente. 

Não 
monitorada 

105  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
13 

Consultar as coordenações de curso ou instâncias equivalentes, por meio de 
expediente, acerca da necessidade de utilização de próprios nacionais em 

serviço público, ou seja, passando a utilizá-los em atividades próprias do IFPE. 
Realizar avaliação das respostas à consulta e, restando configurada a 

necessidade de utilização de próprios nacionais em serviço público, efetuar a 
solicitação de desocupação e, em caso de descumprimento, acionar a 

Procuradoria Federal para garantir a desocupação e, ao mesmo tempo, acionar 
a Unidade de Correição do IFPE para apurar responsabilidade de servidor pelo 

descumprimento de ordem formal da Administração. 

Não 
monitorada 

106  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
15 

Adotar medidas perante a Procuradoria Federal junto ao IFPE para garantir a 
desocupação do Próprio Nacional nº 12. 

Cancelada 
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107  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
17 

Implementar as recomendações, relacionadas à ocupação de próprio da União, 
emitidas pela Procuradoria Federal junto ao IFPE, consignadas no Parecer nº 

378/2015/PF-IFPE/PGF/AGU, de 15/09/2015, repetidas no Parecer nº 
034/2017/PF-IFPE/PGF/AGU, de 03/02/2017, cuja transcrição segue abaixo: 
a) Notificar todos os atuais ocupantes das vinte e três residências do IFPE a 

assinar o novo instrumento de contrato, sob pena de expedir nova notificação, 
desta feita para desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias; 

b) Levantamento de todas as benfeitorias existentes sobre os imóveis, bem 
como avaliação de mercado sobre os preços dos alugueis a serem pagos, 

consoante orientações da Secretaria de Patrimônio da União[1] e do Tribunal 
de Contas da União[2], não havendo qualquer vinculação da manutenção da 

locação aos valores anteriormente praticados; 
c) Confirmação de que todos os imóveis possuem registros individualizados de 

água e energia, a fim de permitir o pagamento de tais despesas estabelecido no 
contrato e exigido na legislação, adotando-se as providências necessárias, caso 

não o possua; 
d) Levantamento de eventuais débitos incidentes sobre os imóveis relacionados 

aos atuais ocupantes, condicionando a assinatura de novo contrato à 
regularização dos mesmos e/ou adotando as providências necessárias à sua 

quitação junto aos órgãos e empresas competentes; 
e) Verificação de se os imóveis que vão sendo desocupados não se tornaram 

necessários ao serviço público, retirando-os da oferta de locação e passando a 
utilizá-los em atividades próprias do IFPE; 

f) Verificação rigorosa de se os atuais ocupantes perfazem os requisitos legais 
para ocupação voluntária do imóvel, aferindo tal situação anualmente e 

evitando que novos contratos sejam firmados com quem não seja legalmente 
beneficiário, nos termos do Decreto-lei n. 9.760/46; 

Dar conhecimento à Pró-Reitoria de Administração de cada etapa do progresso 
de implementação desta recomendação, para fins de monitoramento, 
demonstrando os estágios de execução e seus avanços até seu efetivo 

cumprimento. 

Não 
monitorada 

108  5 2018 1.1.1.1 
Fragilidade na atuação da gestão patrimonial no 

que concerne à avaliação de bens móveis e 
equipamentos 

1 
Indicar na portaria de designação do servidor responsável pelo Setor de 

Patrimônio as atribuições relacionadas às atividades e tarefas pertinentes à 
avaliação de bens móveis e equipamentos. 

Não 
monitorada 

109  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos Campi 
do IFPE, com exceção dos Campi Afogados da 

Ingazeira, Belo Jardim e Igarassu e, consequente, 
ausência de inventário consolidado do IFPE. 

3 

Cumprir o item 83 do Manual de Procedimentos de Patrimônio e Almoxarifado 
do IFPE, cujo teor determina que todas as Unidades Gestoras deverão 
encaminhar uma via do seu Inventário Anual até 15 de janeiro do ano 

subsequente. 

Não 
monitorada 

110  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos Campi 
do IFPE, com exceção dos Campi Afogados da 

Ingazeira, Belo Jardim e Igarassu e, consequente, 
ausência de inventário consolidado do IFPE. 

4 
Observar os procedimentos adotados pelo IFPE na execução dos inventários, 
submetendo os relatórios das comissões inventariantes à análise da Diretoria 

de Gestão de Bens e Serviços / Pró-Reitoria de Administração. 

Não 
monitorada 

111  5 2018 1.1.1.3 
Ausência de registros de reavaliação, redução ao 
valore recuperável, depreciação, amortização e 

exaustão dos bens patrimoniais do IFPE. 
1 

Realizar os registros de reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, 
amortização e exaustão dos seus bens patrimoniais. 

Não 
monitorada 
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112  5 2018 1.1.1.4 
Realização de desfazimento de bens dos Campi do 
IFPE sem observar os critérios de oportunidade e 

conveniência 
3 

Promover as análises dos processos de desfazimento de bens listados nesta 
auditoria e submetê-los à Diretoria de Gestão de Bens e Serviços / Pró-Reitoria 

de Administração. 

Não 
monitorada 

113  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
7 

Designar, através de ato formal, em observância ao Princípio de Controle 
Interno da Segregação de Funções, servidores para a realização da atividade de 

Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de Titular e Substituto. 

Não 
monitorada 

114  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
8 

Incluir/atualizar, no módulo do Rol de Responsáveis do SIAFI, com o código da 
natureza de responsabilidade nº 110, os dados dos servidores responsáveis pela 
realização da atividade de Conformidade dos Registros de Gestão, na condição 

de Titular e Substituto. 

Não 
monitorada 

115  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
9 

Realizar ações de capacitação/treinamento para os servidores designados para 
atuar na atividade de Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de 

Titular e Substituto, contemplando, entre outras áreas, noções básicas da 
“execução orçamentária, financeira e patrimonial”, além da própria “atuação” 

da atividade de Conformista (fluxos, operacionalização no SIAFI, etc.). 

Não 
monitorada 

116  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
11 

Utilizar procedimentos e rotinas formalizados e padronizados sistemicamente, 
no tocante às atividades relacionadas a Conformidade dos Registros de Gestão, 

no intuito de garantir a adequação das conferências realizadas. 

Não 
monitorada 

117  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
12 

Efetuar o registro da Conformidade dos Registros de Gestão, considerando o 
prazo de até 3 (três) dias úteis a contar da data da geração da operação, 

podendo ser atualizado até a data fixada para o fechamento do mês.  
Obs.: A título de sugestão das medidas possíveis de serem empreendidas para 

garantir o registro da Conformidade, pode-se elencar, sem restringir a 

implementação de outras ações, os seguintes exemplos: ➢ Designar 
“Substituto” e utilizar a mão de obra deste para a realização da Conformidade 
dos Registros de Gestão nas ausências/afastamentos do “Titular”. Em alguns 

casos, em que pese o ato de designação, o “Substituto” é subutilizado; ➢ 
Utilizar a mão de obra do próprio Ordenador de Despesa para a realização da 

Conformidade dos Registros de Gestão quando a Unidade Gestora Executora se 
encontrar, justificadamente, impossibilitada de designar servidores distintos 

para exercer funções. 

Não 
monitorada 

118  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
13 

Solucionar as causas da Conformidade com restrição, com vistas a evitar a 
reincidência da situação desconforme nas Unidades e, a depender do caso, a 

correção em tempo hábil da restrição no SIAFI, considerando a possibilidade de 
atualização do registro da Conformidade até a data fixada para o fechamento 

do mês. 

Não 
monitorada 

119  7 2018 1.1.1.2 
Deficiências na formalização dos processos para 

pagamento de bolsas de pesquisa 
3 

Instituir controles que propiciem garantia razoável de que os pagamentos de 
bolsas ocorram de acordo com o desenvolvimento das atividades estabelecidas 

Plano de Atividade, correlacionando as atividades executadas com o 
cronograma de planejamento. 

Não 
monitorada 

120  7 2018 1.1.1.3 
Discentes que receberam bolsas em 

desconformidade aos critérios de matrícula 
estabelecidos no edital. 

2 

Observar as regras estabelecidas nos editais quanto aos critérios para 
recebimento de bolsas de pesquisa, excluindo dos programas de bolsas 

discentes que não atendam aos critérios estabelecidos nos editais ao longo do 
período de vigência da bolsa. 

Não 
monitorada 
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Recomendações da Auditoria Interna – Campus Barreiros 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício 

Nº 
Const. 

Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 
Status da 

Recomendação 

121  7 2018 1.1.1.4 
Falhas nos controles de acompanhamento da 

execução dos planos de atividades 
1 

Realizar adequado acompanhamento das atividades de pesquisa, arquivando 
documentos estabelecidos nos editais relacionados à execução dos projetos em 

meio eletrônico, em especial, relatórios e comprovantes de participação em 
eventos. 

Não 
monitorada 
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5. Dados das recomendações do Campus Belo Jardim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Planilha de controle das recomendações AUDI - IFPE, acesso em 13/01/2021. 

Finalizado o 
monitoramento 

  

18 

  

Atendidas 

41 

Status das Recomendações por Relatório de Auditoria 

  

Canceladas 

19 

Não  
atendidas 

  

27 

Não  
Monitoradas 

  

38 

  

Total de 
Recomendações 

  
  

143 

Recomendações 
em 

monitoramento 

65 

Recomendações 
monitoradas 

73,43% 
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Recomendações da Auditoria Interna – Campus Belo Jardim 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício 

Nº 
Const. 

Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 
Status da 

Recomendação 

01  4 2014 1.1.1.2 
Pagamento de obrigação efetuado após o prazo 

estipulado. 
1 

Recomenda-se que sejam observadas todas as cláusulas editalícias/contratuais 
de pagamento, principalmente as que se refiram à data da exigibilidade da 

obrigação. 
Atendida 

02  4 2014 1.1.1.2 
Pagamento de obrigação efetuado após o prazo 

estipulado. 
2 

Recomenda-se adotar medidas operacionais em conjunto com a Reitoria do 
IFPE, no tocante à liberação de recursos financeiros, de forma que se viabilize o 

pagamento das obrigações em prazo hábil. 
Atendida 

03  4 2014 1.1.1.2 
Pagamento de obrigação efetuado após o prazo 

estipulado. 
3 

Recomenda-se acostar nos autos dos respectivos processos de pagamento, a 
formalização da justificativa, com a devida documentação comprobatória da 
ausência de recursos, bem como do pedido, e da sistemática adotada pela 

Reitoria. 

Finalizado o 
monitoramento 

04  9 2014 1.1.1.1 
Fragilidades nos controles internos relacionados ao 

ambiente normativo da Organização Geral 
1 

Revisar o projeto do regimento interno e submetê-los ao Conselho Universitário 
Superior - CONSUP para aprovação. 

Atendida 

05  9 2014 1.1.1.1 
Fragilidades nos controles internos relacionados ao 

ambiente normativo da Organização Geral 
2 

Elaborar o organograma em compatibilidade com o regimento interno do 
Campus Belo Jardim 

Atendida 

06  9 2014 1.1.1.1 
Fragilidades nos controles internos relacionados ao 

ambiente normativo da Organização Geral 
3 

Elaborar e aprovar os manuais que descrevam as rotinas dos setores da unidade 
e criar mecanismos para que esses manuais se tornem conhecidos, acessíveis e 
observados por todos os servidores e prestadores de serviço ao Campus Belo 

Jardim. 

Finalizado o 
monitoramento 

07  9 2014 1.1.1.1 
Fragilidades nos controles internos relacionados ao 

ambiente normativo da Organização Geral 
4 

Manter atualizados os dados funcionais dos servidores nos sistemas cadastrais 
da unidade. 

Finalizado o 
monitoramento 

08  9 2014 1.1.1.2 
Fragilidades nos controles internos relacionados à 

Segurança Geral 
1 

Elaborar e aprovar a Política de Segurança que contemple a segurança das 
pessoas, dos materiais e das instalações da unidade, e criar mecanismos para 

que as normas associadas à Política de Segurança tornem conhecidos, acessíveis 
e observadas por todos os servidores e prestadores de serviço ao Campus Belo 

Jardim. 

Cancelada 

09  9 2014 1.1.1.2 
Fragilidades nos controles internos relacionados à 

Segurança Geral 
2 

Realizar estudos quanto a viabilidade de monitoramento eletrônico de 
segurança, alarmes de incêndio e saídas de emergência em posições 

estratégicas; 

Finalizado o 
monitoramento 

10  9 2014 1.1.1.2 
Fragilidades nos controles internos relacionados à 

Segurança Geral 
3 Elaborar e implementar o projeto de rede elétrica para a unidade. 

Finalizado o 
monitoramento 

11  9 2014 1.1.1.2 
Fragilidades nos controles internos relacionados à 

Segurança Geral 
4 

Acompanhar e fiscalizar os processos licitatórios e as respectivas contratações 
que visam a fortalecer a segurança pessoal e patrimonial, no Campus Belo 

Jardim, e verificar se a execução dos serviços pela contratada se insere 
adequadamente na Política de Segurança adotada pela unidade. 

Finalizado o 
monitoramento 

12  9 2014 1.1.1.3 
Fragilidades nos controles internos relacionados à 

Conservação das Salas de Aula 
1 

Realizar levantamento com o objetivo de produzir diagnóstico do estado de 
conservação das salas de aulas, com a definição de metas progressivas para 

sanar as carências existentes. 

Finalizado o 
monitoramento 

13  9 2014 1.1.1.3 
Fragilidades nos controles internos relacionados à 

Conservação das Salas de Aula 
2 

Acompanhar e fiscalizar os processos licitatórios e as respectivas contratações 
que visam a reestruturar as salas de aulas no Campus Belo Jardim. 

Cancelada 
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Recomendações da Auditoria Interna – Campus Belo Jardim 
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Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício 

Nº 
Const. 

Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 
Status da 

Recomendação 

14  9 2014 1.1.1.4 
Deficiências no que tange à adequação às normas 

de Acessibilidade 
1 

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. 
Atendida 

15  9 2014 1.1.1.4 
Deficiências no que tange à adequação às normas 

de Acessibilidade 
2 

Reiterar as recomendações constantes no relatório 001/2013 de 02 de julho de 
2013, sobre o Campus Belo Jardim, no que concerne a:  

“Orientar aos departamentos da organização da obrigatoriedade da 
apresentação dos documentos/informações solicitados pela Unidade de 

Auditoria Interna, de forma tempestiva e completa, consoante o disposto no 
item 9.2.1.2.2 do Acórdão nº 577/2010 – Plenário TCU.”  

Finalizado o 
monitoramento 

16  9 2014 1.1.1.4 
Deficiências no que tange à adequação às normas 

de Acessibilidade 
3 

Acompanhar e fiscalizar os processos licitatórios e as respectivas contratações 
que visam a melhorar as condições de acessibilidade, no Campus Belo Jardim. Atendida 

17  9 2014 1.1.1.5 
Fragilidades nos controles internos relacionados à 

Segurança da Informação 
1 

Elaborar e aprovar a Política de Segurança da Informação, com a ciência do 
DADT, nos termos do Decreto nº 3.505/2000, contendo, no mínimo, os 

seguintes itens: objetivos, princípios, competências, responsabilidades e 
diretrizes gerais para: gestão de continuidade, controles de acesso, uso de e-

mail e acesso à Internet, nos termos da Norma Complementar nº 3 do Gabinete 
de Segurança Institucional, e criar mecanismos para que as normas associadas à 

Política de Segurança da Informação se tornem conhecidas, acessíveis e 
observadas por todos os servidores e prestadores de serviço ao Campus Belo 

Jardim. 

Atendida 

18  9 2014 1.1.1.5 
Fragilidades nos controles internos relacionados à 

Segurança da Informação 
2 

Criar mecanismos de controle para que o repasse à Coordenação de Gestão em 
Tecnologia da Informação das informações sobre o encerramento de vínculo ou 

mudança de lotação do usuário seja imediato. 

Finalizado o 
monitoramento 

19  9 2014 1.1.1.5 
Fragilidades nos controles internos relacionados à 

Segurança da Informação 
3 

Elaborar o termo de responsabilidade referente ao acesso para o sistema 
operacional dos computadores, à rede sem fio e ao correio eletrônico 

institucional, estabelecendo que os usuários acessem aplicações, arquivos e 
utilitários de forma consciente para o bom desempenho de suas funções na 

organização. 

Finalizado o 
monitoramento 

20  9 2014 1.1.1.5 
Fragilidades nos controles internos relacionados à 

Segurança da Informação 
4 

Promover a capacitação dos usuários e dos servidores lotados na CGTI quanto 
aos aspectos essenciais de segurança da informação. 

Atendida 

21  9 2014 1.1.1.6 
Fragilidades nos controles internos relacionados à 

Gestão Patrimonial 
1 

Reiterar as recomendações constantes no Relatório 001.2013, de 02 de julho de 
2013, sobre o Campus Belo Jardim, quanto ao controle interno de bens 
associados ao Setor de Patrimônio e Almoxarifado, no que concerne a: 

“Providenciar a elaboração de normas internas de controle, movimentação e 
guarda de bens patrimoniais, no qual constem o detalhamento de rotinas e 

procedimentos padronizados.” 

Atendida 

22  9 2014 1.1.1.6 
Fragilidades nos controles internos relacionados à 

Gestão Patrimonial 
2 

Registrar no Sistema Unificado de Administração - SUAP as transferências de 
bens entre os setores do Campus e a carga patrimonial atualizada 

correspondente a cada servidor. 
Atendida 



 

Avenida Professor Luiz Freire, nº 500 – Cidade Universitária – Recife – CEP: 50.540-740 

(81) 2125-1647 – audi@reitoria.ifpe.edu.br 
Página 77 de 197 
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Relatório/Nota 
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Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 
Status da 

Recomendação 

23  9 2014 1.1.1.6 
Fragilidades nos controles internos relacionados à 

Gestão Patrimonial 
3 

Reiterar as recomendações constantes no Relatório CGU 243998, de 15 de 
junho de 2010, no que concerne a: “Promover o desfazimento de material 
ocioso, irrecuperável e antieconômico, em consonância com o Decreto nº. 

99658/90.” 
Atendida 

24  9 2014 1.1.1.6 
Fragilidades nos controles internos relacionados à 

Gestão Patrimonial 
4 

Implementar na unidade, o Plano de Gestão de Logística Sustentável, elaborado 
e aprovado pelo IFPE, naquilo em que for cabível. Atendida 

25  9 2014 1.1.1.6 
Fragilidades nos controles internos relacionados à 

Gestão Patrimonial 
5 

Registrar no SUAP os prazos de validade dos produtos perecíveis e transferi-los 
tempestivamente aos setores com vistas a evitar desperdícios. 

Atendida 

26  16 2014 1.1.1.2 
Ausência de Termo de Participação do Campus 

Barreiros. 
1 

Reiterar a Recomendação Nº 01 do Relatório da CGU OS 254722: Constatação 
Nº 001, nestes termos: “Que a Entidade instrua os processos com todas as 

informações dos atos praticados desde a solicitação até a efetivação da 
contratação.” 

Atendida 

27  16 2014 1.1.1.3 
Fragilidade nos controles adotados pela unidade 
com vistas a evitar a ocorrência de extravio de 

documentos anexados aos processos licitatórios 
1 

Reiterar a Recomendação Nº 03 do Relatório da CGU OS 241495: Constatação 
Nº 003, nestes termos: “Que o IFPE aperfeiçoe seus controles internos com 

vistas a evitar a ocorrência de extravio de documentos anexados a seus 
processos licitatórios.” 

Atendida 

28  16 2014 1.1.1.7 
Ausência de justificativa para os quantitativos a 

serem contratados 
1 

Reiterar a Recomendação Nº 01 do Relatório da CGU OS 201112127: 
Constatação Nº 001, nestes termos: “Que o IFPE acoste aos autos dos processos 
de aquisição de bens justificativa da quantidade a ser contratada, nos moldes da 

Orientação Normativa NAJ-MG nº. 52/2209.” 

Atendida 

29  16 2014 1.1.1.7 
Ausência de justificativa para os quantitativos a 

serem contratados 
2 

Reiterar a Recomendação Nº 01 do Relatório da CGU 224774, Constatação Nº 
011, nestes termos: “Que a Entidade se abstenha de realizar contratação de 
serviços sem que haja no processo a solicitação e as devidas justificativas.” 

Atendida 

30  16 2014 1.1.1.8 
Integrante de Equipe do Apoio sem designação 

pela autoridade competente 
1 

Reiterar a Recomendação Nº 02 do Relatório da CGU 254722: Constatação Nº 
001, nestes termos: “Que o IFPE faça constar nos processos licitatórios 

modalidade pregão a designação, pela autoridade competente, do pregoeiro e 
da equipe de apoio, conforme disposição do Decreto nº. 3.555/2000, art. 7º, 

inciso II [...].” 

Atendida 

31  16 2014 1.1.1.9 
Orçamento dos custos envolvidos sem o devido 

detalhamento 
1 

Reiterar a Recomendação Nº 02 do Relatório da CGU 224774: Constatação Nº 
011, nestes termos: “Que a contratação de serviços seja precedida de 

elaboração de orçamento detalhado dos custos envolvidos, os quais devem 
balizar as propostas dos fornecedores.” 

Atendida 

32  16 2014 1.1.1.9 
Orçamento dos custos envolvidos sem o devido 

detalhamento 
2 

Reiterar a Recomendação Nº 01 do Relatório da CGU 254722: Constatação Nº 
005, nestes termos: “Que o IFPE cumpra o disposto no art. 7º, parag. 2º, inciso II 

da Lei nº 8.666/93, no sentido de preceder os processos de contratação de 
elaboração de orçamento detalhado com a composição de todos os custos 

unitários.” 

Atendida 

33  16 2014 1.1.1.13 
Ausência de exigência de comprovação de registro, 

junto aos órgãos competentes, da condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte 

1 

Reiterar a Recomendação Nº 01 do Relatório da CGU 241495: Constatação Nº 
001, nestes termos: “Que o IFPE faça constar nos editais das licitações exigência 

de comprovação de registro, junto aos órgãos competentes, da condição de 
micro empresa ou empresa de pequeno porte, para efeitos dos benefícios 

previstos na Lei Complementar 123/2006.” 

Atendida 
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Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 
Status da 

Recomendação 

34  16 2014 1.1.1.19 
Ausência de justificativa para atendimento 

incompleto das recomendações da Procuradoria 
Jurídica 

1 

Reiterar a Recomendação Nº 01 do Relatório da CGU 254722: Constatação Nº 
003, nestes termos: “Que o IFPE, após o recebimento de parecer jurídico sobre 

processos licitatórios, e posterior adoção de medidas para sanar as falhas 
apontadas, submeta os processos à nova apreciação para a verificação do 

atendimento das recomendações expedidas, justificando, nos autos do 
processo, as razões para o não atendimento, quando ocorra.” 

Atendida 

35  16 2014 1.1.1.25 
Ausência de julgamento sobre os anexos das 

propostas 
1 

Reiterar a Recomendação Nº 01 do Relatório da CGU 201112127: Constatação 
Nº 003, nestes termos: “Que o IFPE se abstenha de realizar julgamento de 
propostas em desacordo com as regras estabelecidas no edital da licitação. 

Atendida 

36  16 2014 1.1.1.28 Fragilidade no julgamento da qualificação técnica 1 

Reiterar a Recomendação Nº 01 do Relatório da CGU 224774: Constatação Nº 
027, nestes termos: “Que a Entidade, no julgamento da capacidade técnica dos 
licitantes, atue de forma objetiva, seguindo estritamente o que for estabelecido 

no edital da licitação.” 
Atendida 

37  16 2014 1.1.1.31 
Aumento do valor originário de itens, após a fase 

de negociação das propostas 
1 

Reiterar a Recomendação Nº 01 do Relatório da CGU 241495: Constatação Nº 
013, nestes termos: “Que o IFPE abstenha-se de realizar gestões na proposta de 

empresas licitantes que resultem no aumento do valor ofertado para a 
prestação dos serviços.” 

Atendida 

38  16 2014 1.1.1.31 
Aumento do valor originário de itens, após a fase 

de negociação das propostas 
2 

Reiterar a Recomendação Nº 02 do Relatório da CGU 201112127: Constatação 
Nº 003, nestes termos: “Que o IFPE, na fase de negociação, atue em favor da 
Administração, de forma a obter a proposta mais vantajosa, abstendo-se de 

favorecer a empresa mediante aceite de valor inicialmente ofertado.” 

Atendida 

39  10 2015 1.1.1.1 

Falha na formalização dos documentos 
relacionados aos processos seletivos e de 

pagamento dos alunos e profissionais bolsistas do 
PRONATEC, período 2014.1, em desacordo com a 

Lei n.º 9.784/99 e Manual de Normas Processuais e 
Procedimentos Gerais de Utilização e Serviços de 

Protocolo do IFPE. 

1 

Atentar para a correta formalização processual, conforme disposto no art. 22, 
§1º e 4º e art. 50, III, da Lei n.º 9.784/99, item 5.2 e item 5.9 do Manual de 

Normas Processuais e Procedimentos Gerais de Utilização e Serviços de 
Protocolo do IFPE. 

Cancelada 

40  10 2015 1.1.1.1 

Falha na formalização dos documentos 
relacionados aos processos seletivos e de 

pagamento dos alunos e profissionais bolsistas do 
PRONATEC, período 2014.1, em desacordo com a 

Lei n.º 9.784/99 e Manual de Normas Processuais e 
Procedimentos Gerais de Utilização e Serviços de 

Protocolo do IFPE. 

2 
Atentar, na formalização dos seus processos, para que o pagamento da despesa 

seja efetuado quando ordenado, por meio de documentos devidamente 
assinados, após sua liquidação, conforme reza o art. 62º da lei 4.320/64. 

Cancelada 

41  10 2015 1.1.1.2 
Falha no cumprimento integral das regras 

editalícias. 
1 

Abster-se de descumprir regras editalícias publicadas, analisando atentamente a 
documentação disponibilizada pelos candidatos selecionados, com a finalidade 

de evitar falhas que comprometam o resultado da seleção. 
Cancelada 
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42  10 2015 1.1.1.3 

Apresentação intempestiva dos Termos de 
Compromisso e Comprovante de Matrícula no 

Bolsa-Formação do PRONATEC, caracterizando o 
descumprimento do item 9.2.1.2.2 do Acórdão n.º 

577/2010 – TCU – Plenário e do Memorando 
circular nº 021/2014 - GR. 

1 
Ultimar que a gestão do Campus apresente as informações solicitadas pela 
unidade de auditoria interna de forma tempestiva e completa, seguindo a 
orientação do item 9.2.1.2.2. do Acórdão n.º 577/2010 – TCU – Plenário. 

Atendida 

43  10 2015 1.1.1.4 

Ausência de documentos e documentos 
incompletos exigidos pelos Editais PRONATEC – 

Campus Belo Jardim, relativos aos Processos 
Seletivos das modalidades: Professor, Supervisor e 
Profissionais de Apoio Acadêmico e Administrativo, 

que atuaram no período 2014.1. 

1 
Abster-se de atribuir pontuação e resultados classificatórios, por ocasião da 

seleção dos profissionais / bolsistas PRONATEC, com a ausência de documentos 
essenciais exigidos nos editais. 

Cancelada 

44  10 2015 1.1.1.5 

Fragilidades nos mecanismos de controle e 
supervisão do cumprimento da carga horária 

regular, assim como as relativas às atividades do 
PRONATEC. 

1 

Atentar para que os registros nas folhas de ponto e relatórios mensais de 
atividades do PRONATEC, assim como os registros nas folhas de ponto das 
atividades regulares no IFPE sejam supervisionados pela chefia imediata de 

forma a registrar data e carga horária efetivamente cumprida. 

Cancelada 

45  10 2015 1.1.1.7 

Conflito de horários entre a carga horária referente 
ao cargo do IFPE (carga horária regular) e as 

atividades como profissional bolsista do 
PRONATEC. 

1 

Estabelecer mecanismo de controle que verifique a compatibilidade de horários 
dos bolsistas PRONATEC e as suas atividades regulares no IFPE, de forma que 
não seja comprometida a qualidade, o bom andamento e o atendimento do 

plano de metas da instituição, atendendo ao previsto no art. 14, §4º, da 
Resolução CD-FNDE n.º 04/2012 e art. 9º, §1º, da lei n.º 12.513/2011. 

Cancelada 

46  10 2015 1.1.1.8 

Carga horária regular em sala de aula na Instituição 
menor que a carga horária semanal cumprida no 

PRONATEC, contrariando o art. 14, IV, da resolução 
04/2012. 

1 

Estabelecer mecanismo de controle que verifique se a função de professor da 
Bolsa-Formação PRONATEC está no limite do cumprimento da carga horária 

regular que desempenha em sala de aula na instituição, atendendo ao previsto 
no art. 14, IV, da Resolução CD-FNDE n.º 04/2012. 

Cancelada 

47  10 2015 1.1.1.9 

Confecção de planilhas demonstrativas de 
pagamento PRONATEC divergindo do registrado 

nas folhas de ponto PRONATEC e relatório mensal 
das atividades. 

1 
Abster-se de confeccionar planilhas demonstrativas de pagamento PRONATEC 

divergindo do registrado nas folhas de ponto PRONATEC e diários de classe, 
evitando com isso, o descumprimento do art. 63 da Lei 4.320/64. 

Cancelada 

48  10 2015 1.1.1.9 

Confecção de planilhas demonstrativas de 
pagamento PRONATEC divergindo do registrado 

nas folhas de ponto PRONATEC e relatório mensal 
das atividades. 

2 
Providenciar, para que os servidores devolvam os valores recebidos 

indevidamente e quitar as horas dos servidores que receberam pagamento 
incompleto. 

Atendida 

49  16 2015 1.1.1.1 
Ausência de normas internas e manuais de 

rotinas/procedimento de concessão e utilização de 
diárias e passagens. 

1 

Elaborar e implementar manual de rotinas e procedimentos internos para 
concessão e utilização de diárias e passagens, com a finalidade de fortalecer os 

controles internos administrativos conforme estabelece a IN Nº. 01/2001 da 
Secretaria Federal de Controle Interno. 

Atendida 

50  16 2015 1.1.1.2 

Pagamentos de diárias em duplicidade, 
configurando descumprimento da Nota Técnica Nº. 
18/2015/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP e o disposto 

no caput e no § 1º do art. 2º do Decreto 
5.992/2006. 

1 

Fortalecer os controles internos administrativos para que estes possam auxiliar 
na prevenção de pagamentos de diárias antieconômicos e em desconformidade 
com as normas estabelecidas, segundo o disposto na seção VIII da IN 01/2001; 

Finalizado o 
monitoramento 
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51  16 2015 1.1.1.2 

Pagamentos de diárias em duplicidade, 
configurando descumprimento da Nota Técnica Nº. 
18/2015/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP e o disposto 

no caput e no § 1º do art. 2º do Decreto 
5.992/2006. 

2 
Confirmar a efetividade dos processos de restituição ao erário das servidoras A. 

da S. S. B e J. C. M. L. P. que receberam diárias em duplicidade.; 
Atendida 

52  16 2015 1.1.1.2 

Pagamentos de diárias em duplicidade, 
configurando descumprimento da Nota Técnica Nº. 
18/2015/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP e o disposto 

no caput e no § 1º do art. 2º do Decreto 
5.992/2006. 

3 
Criar rotina que faça constar nos anexos do Sistema de Concessão de Diárias e 

Passagens o documento de solicitação de Diárias e passagens. 
Atendida 

53  16 2015 1.1.1.4 
Ausência de pagamento antecipado das diárias, 
caracterizando o descumprimento do art. 5º do 

Decreto 5.992/2006. 
1 

Pagar diárias antecipadamente ou fazer constar em cada processo de concessão 
de diárias e passagem, justificativa e documentos comprobatórios, sempre que 

no momento da liquidação da despesa, estiver impossibilitada de realizar os 
pagamentos antecipadamente, conforme determina o art. 5º do Decreto 

5.992/2006. 

Finalizado o 
monitoramento 

54  16 2015 1.1.1.5 

Autorização de pagamento de diárias por pessoa 
que não possui competência, configurando 

descumprimento do que determina o § 1º do art. 
5º do Decreto 5.992/2006. 

1 

Formalizar a delegação de competência dando autorização para que a 
concessão de diárias também seja realizada pelos Diretores do Departamento 
de Administração e Planejamento e do Departamento de desenvolvimento de 

Ensino. 

Atendida 

55  16 2015 1.1.1.6 

Ausência de justificativa nas Propostas de 
Concessão de diárias, para os casos de viagens que 

iniciaram-se na sexta e/ou incluíram sábados, 
domingos e feriados, conforme determina o art. 5º 

§2º do Decreto 5.992/2006. 

1 
Evitar aprovação de viagens que iniciem na sexta e/ou incluam sábados, 

domingos e/ou feriados, sem que estas estejam previamente justificadas, 
conforme determina o art. 5º §2º do Decreto 5.992/2006. 

Finalizado o 
monitoramento 

56  16 2015 1.1.1.7 

Ausência de publicação das concessões de diárias 
no boletim interno da instituição, caracterizando o 
descumprimento do art.6º do Decreto 5.992/2006 

e o art. 12§ 2º da Portaria nº 964/2009-GR. 

1 
Dar publicidade, no boletim interno da instituição, aos atos de concessões de 
diárias, conforme determina art. 6º do Decreto 5.992/2006 e o art. 12§ 2º da 

Portaria nº 964/2009-GR. 

Finalizado o 
monitoramento 

57  16 2015 1.1.1.9 

Prestação de contas de diárias apresentada fora do 
prazo determinado pelo art. 4º da Portaria do 

MPOG Nº 505/09 e sem os documentos exigidos 
nos artigos 13º da Portaria do MEC Nº 403/09 e 

16º § 2 e §3 da Portaria nº. 964/2009-GR. 

1 

Evitar aprovação de prestação de contas de diárias apresentada fora do prazo 
determinado pelo artigo 4º da Portaria do MPOG Nº 505 de 29/12/09 e sem os 
documentos exigidos nos artigos 13º da Portaria do MEC Nº 403 de 23/04/09 e 

16º § 2 e §3 da Portaria nº. 964/2009-GR. 

Finalizado o 
monitoramento 

58  16 2015 1.1.1.9 

Prestação de contas de diárias apresentada fora do 
prazo determinado pelo art. 4º da Portaria do 

MPOG Nº 505/09 e sem os documentos exigidos 
nos artigos 13º da Portaria do MEC Nº 403/09 e 

16º § 2 e §3 da Portaria nº. 964/2009-GR. 

2 

Proceder com abertura de processo na forma que exige a Lei nº 9.784/99 
visando obter dos servidores documentos e justificativa sobre a apresentação 

de prestação de contas em desacordo com o estabelecido no art. 4º da Portaria 
do MPOG Nº 505/09, artigo 13º da Portaria do MEC Nº 403/09 e ainda art. 16º § 
2 e da Portaria nº. 964/2009-GR. No caso da não apresentação dos documentos 

e justificativas, instruir processo para devolução dos valores recebidos, 
conforme determina art. 14º da Portaria do MEC Nº 403/09 e o art. 16º § 6 da 

Portaria nº. 964/2009 – GR. 

Finalizado o 
monitoramento 
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59  24 2015 1.1.1.1 

Ausência de apresentação o Plano de Trabalho do 
2o semestre de 2015, bem como de notificação e 

aplicação de penalidade ao docente que não 
cumpriu com esta obrigação, configurando o 
descumprimento do art. 18 da Resolução do 

CONSUP no 20/2015.  

1 

Cumprir o rito de notificar os docentes que não entregarem os Planos de 
Trabalho no prazo estipulado e aplicar a penalidades previstas no art. 127 da Lei 
8.112/1990 ao docente faltoso, conforme determina o art. 18 da Resolução do 

CONSUP no 20/2015.  

Cancelada 

60  24 2015 1.1.1.2 

Aprovação de Planos de Trabalho de docentes que 
indicaram o exercício de atividades de Pesquisa 

e/ou Extensão, mas não anexaram a comprovação 
de Cadastro junto à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

graduação e Inovação e/ou Pró-Reitoria de 
Extensão ou coordenação de extensão do Campus, 
conforme o caso, inobservando o disposto no art. 

17 da Resolução CONSUP no 20/2015.  

1 

Abster-se de aprovar e homologar Planos de Trabalho de docentes que 
declararem o exercício de atividades de Pesquisa e/ou Extensão, e não 

anexarem a comprovação de cadastro junto à Pró- Reitoria de Pesquisa, Pós-
graduação e Inovação e/ou Pró-Reitoria de Extensão ou Coordenação de 

Extensão do Campus, conforme o caso, em observância ao disposto no art. 17 
da Resolução CONSUP no 20/2015.  

Cancelada 

61  24 2015 1.1.1.4 

Docentes não informaram a sua chefia imediata o 
grupo ao qual pertencem, de acordo com as 

atividades desempenhadas na Instituição, no prazo 
de até 30 (trinta) dias antes do término do período 

letivo anterior à execução do plano, conforme 
estabelecido no art. 18, §1o, combinado com o art. 

2o da Resolução CONSUP no 20/2015. 

1 

Estabelecer rotinas que só permitam a aprovação dos Planos de Trabalho 
mediante a indicação do docente à chefia imediata, no prazo de 30 dias antes 

do término do período letivo, do grupo ao qual se enquadra, como determina o 
artigo art. 18o, §1o, da Resolução CONSUP no. 20/2015, combinado com o art. 

2o, Caput, da mesma Resolução.  

Cancelada 

62  24 2015 1.1.1.6 
Aprovação e homologação de Planos de Trabalho 
docente com erros e informações inconsistentes, 

fora do prazo e sem a respectiva justificativa.  
1 

Abster-se de aprovar e homologar Planos de Trabalho com erros e informações 
inconsistentes, fora do prazo e sem apresentação de justificativas.  

Cancelada 

63  24 2015 1.1.1.7 

Fragilidades no acompanhamento do cumprimento 
da carga horária, assiduidade e pontualidade dos 
docentes, configurando o descumprimento dos 

artigos 1o, inciso II, combinados com os arts. 6o e 
8o do Decreto no 1.590/95. 

1 
Fortalecer os instrumentos/mecanismos de controle adotados, para que estes 

demonstrem o registro do cumprimento da carga horária total do docente, 
incluindo todas as atividades por eles realizadas.  

Cancelada 

64  24 2015 1.1.1.7 

Fragilidades no acompanhamento do cumprimento 
da carga horária, assiduidade e pontualidade dos 
docentes, configurando o descumprimento dos 

artigos 1o, inciso II, combinados com os arts. 6o e 
8o do Decreto no 1.590/95. 

2 

Estabelecer instrumento/mecanismo de controle de assiduidade e pontualidade 
para os docentes que exercem cargos de direção (CD 4), função gratificada e/ou 
função de coordenação de curso, conforme determina o art. 6o do Decreto no 

1.590/95.  

Cancelada 

65  24 2015 1.1.1.7 

Fragilidades no acompanhamento do cumprimento 
da carga horária, assiduidade e pontualidade dos 
docentes, configurando o descumprimento dos 

artigos 1o, inciso II, combinados com os arts. 6o e 
8o do Decreto no 1.590/95. 

3 

Estabelecer, para os Coordenadores de Curso e/ou Diretoria do Departamento 
de Ensino, rotina de encaminhamento para a Coordenação de Gestão de 
Pessoas do IFPE – Campus Belo Jardim, das frequências e/ou documentos 

comprobatórios do cumprimento da carga horária, com as respectivas 
ocorrências, até o 5o (quinto) dia útil do mês subsequente, conforme determina 

o art. 8o do Decreto no 1.590/95.  

Finalizado o 
monitoramento 
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66  24 2015 1.1.1.8 

Ausência de atualização tempestiva dos Diários de 
classe, por parte da maioria dos docentes, 

ocasionando prejuízo potencial para o 
monitoramento dos programas de assistência 
estudantil, limitando o acompanhamento da 

frequência e aproveitamento dos estudantes e 
atrasando os processos do Setor de Registros 

escolares. 

1 

Fazer cumprir o disposto no Relatório da CGU no 201411556, constatação no 
1.1.1.2, recomendação no 01, o qual dispõe: “Promover a orientação, exigência 

e controle regular e sistemático dos lançamentos tempestivos das aulas 
ministradas e da frequência dos alunos nos diários de classe, tendo em vista, em 

particular, além das obrigações dos servidores públicos docentes, o potencial 
prejuízo que a omissão dos docentes causa ao monitoramento dos programas 

de assistência estudantil, assim como à limitação que isso implica no 
acompanhamento da frequência e aproveitamento dos estudantes, 

especialmente os adolescentes”.  

Cancelada 

67  24 2015 1.1.1.8 

Ausência de atualização tempestiva dos Diários de 
classe, por parte da maioria dos docentes, 

ocasionando prejuízo potencial para o 
monitoramento dos programas de assistência 
estudantil, limitando o acompanhamento da 

frequência e aproveitamento dos estudantes e 
atrasando os processos do Setor de Registros 

escolares. 

2 

Promover a apuração de responsabilidade, nos termos do art. 143 e ss. da Lei 
8.112/1990, sempre que o docente, após ser notificado, não passar a manter os 
lançamentos tempestivos dos conteúdos ministrados nas aulas e da frequência 
dos alunos nos Diários de Classe, realizados através do Sistema Q-Acadêmico.  

Cancelada 

68  24 2015 1.1.19 

Ausência de mecanismos de divulgação das 
diversas atividades docentes de ensino, pesquisa e 

extensão em sistema informacional de acesso 
público, inclusive, do tempo destinado a essas 
atividades e os horários de atendimento aos 

alunos.  

1 

Fazer cumprir o disposto no Relatório da CGU no 201411556, constatação no 
1.1.1.4, recomendação no 01, o qual dispõe: “Implementar mecanismos de 

divulgação das diversas atividades docentes de ensino, pesquisa e extensão em 
sistema informacional de acesso público, inclusive o tempo destinado a essas 

atividades e os horários de atendimento aos alunos. ”  

Cancelada 

69  7 2016 1.1.1.1 
Ausência de mapeamento de processo nas 
Coordenações Gerais de Produção do IFPE.  

1 

Elaborar o mapeamento de processo da Coordenação Geral de Produção, por 
meio de fluxogramas, como forma de identificar como os processos da 

Coordenação são realizados, representando o tempo e as responsabilidades na 
execução. 

Não atendida 

70  7 2016 1.1.1.2 

Inexistência de manual de procedimentos relativo 
aos controles de bens agropecuários, devidamente 
formalizado e utilizado pelos três Campi Agrícolas 

do IFPE. 

1 
Elaborar, com a participação dos três Campi Agrícolas do IFPE, manual de 

procedimentos relativo aos controles de bens agropecuários. 
Não atendida 

71  7 2016 1.1.1.3 
Deficiência no alinhamento entre a programação 

de produção e o planejamento pedagógico, no que 
concerne ao ensino, pesquisa e extensão. 

1 

Mapear os processos, bem como formalizar e implementar procedimento que 
oriente o alinhamento entre a programação de produção e o planejamento 

pedagógico, no que concerne ao ensino, pesquisa e extensão, visando a 
racionalização da produção a fim de restringi-la às finalidades didáticas.  

Não monitorada 

72  7 2016 1.1.1.3 
Deficiência no alinhamento entre a programação 

de produção e o planejamento pedagógico, no que 
concerne ao ensino, pesquisa e extensão. 

2 

Atualizar os Projetos Pedagógicos dos Cursos, de forma a adequá-los às 
diretrizes da Resolução do CONSUP no 16/2014, no sentido de subsidiar as 

ações voltadas às aulas práticas, observando a atuação das Unidades Educativas 
de Produção. 

Não monitorada 

73  7 2016 1.1.1.3 
Deficiência no alinhamento entre a programação 

de produção e o planejamento pedagógico, no que 
concerne ao ensino, pesquisa e extensão. 

3 
Demandar da Reitoria a criação de um fórum que atue na instituição e 

acompanhamento de políticas específicas para os Campi Agrícolas, com a 
participação de todas as Pró-Reitorias.  

Não atendida 
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74  7 2016 1.1.1.4 

Ausência de procedimentos de controle para 
utilização e manutenção das máquinas, 

equipamentos e veículos, comprometendo o bom 
funcionamento das UEP’s no alcance da missão da 

instituição.  

1 
Promover o planejamento de aquisição das máquinas, equipamentos e veículos, 

observando as reais necessidades dos Campi, a relação custo-benefício e as 
condições de guarda e armazenamento.  

Não monitorada 

75  7 2016 1.1.1.4 

Ausência de procedimentos de controle para 
utilização e manutenção das máquinas, 

equipamentos e veículos, comprometendo o bom 
funcionamento das UEP’s no alcance da missão da 

instituição.  

2 

Elaborar e implementar plano/política de manutenção dos 
laboratórios/unidades educativas de produção que contemple as máquinas, 
equipamentos, veículos e instalações, conforme determina a Resolução do 

CONSUP no 16/2014, bem como criar rotina de registros de qualquer 
irregularidade ocorrida com esses bens, em atenção ao que dispõe os itens 10.1 

e 10.2 da IN 205/88.  

Não atendida 

76  7 2016 1.1.1.4 

Ausência de procedimentos de controle para 
utilização e manutenção das máquinas, 

equipamentos e veículos, comprometendo o bom 
funcionamento das UEP’s no alcance da missão da 

instituição.  

3 
Avaliar as condições dos locais de guarda e armazenamento das máquinas, 
equipamentos e veículos, de forma a promover a reparação das fragilidades 

físicas no que concerne à segurança e integridade dos bens patrimoniais.  
Não atendida 

77  7 2016 1.1.1.4 

Ausência de procedimentos de controle para 
utilização e manutenção das máquinas, 

equipamentos e veículos, comprometendo o bom 
funcionamento das UEP’s no alcance da missão da 

instituição.  

4 

Fazer um levantamento das máquinas, equipamentos e veículos que não estão 
devidamente utilizados, de forma a identificar se são ociosos, recuperáveis, 
antieconômicos ou irrecuperáveis, dando um destino adequado a cada um 

deles, conforme dispõe o Decreto nº 99.658/90.  

Não monitorada 

78  7 2016 1.1.1.4 

Ausência de procedimentos de controle para 
utilização e manutenção das máquinas, 

equipamentos e veículos, comprometendo o bom 
funcionamento das UEP’s no alcance da missão da 

instituição.  

5 
Acostar Termo de Corresponsabilidade aos Termos de Responsabilidade, na 

impossibilidade operacional do sistema SUAP, quanto à inserção de múltiplos 
responsáveis. 

Atendida 

79  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle (gerencial, 
patrimonial e de registros contábeis) para o 

acompanhamento das entradas, saídas, perdas, 
descartes, furtos e baixa de bens agropecuários, 

bem como o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

2 
Notificar à PRODIN do encaminhamento da Minuta de Regimento Interno do 

Campus Belo Jardim, solicitando que seja priorizada a apreciação e à submissão 
ao Conselho Superior (CONSUP) para aprovação. 

Não monitorada 

80  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle (gerencial, 
patrimonial e de registros contábeis) para o 

acompanhamento das entradas, saídas, perdas, 
descartes, furtos e baixa de bens agropecuários, 

bem como o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

4 

Promover nas compras compartilhadas, enquanto Órgão Gerenciador, a 
articulação entre os Campi agrícolas, de forma que seja elaborado um 

planejamento em conjunto que resulte na eficácia do processo licitatório e, 
consequente, economicidade dos recursos públicos.  

Atendida 

81  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle (gerencial, 
patrimonial e de registros contábeis) para o 

acompanhamento das entradas, saídas, perdas, 
descartes, furtos e baixa de bens agropecuários, 

bem como o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

5 

Criar mecanismos para gerenciamento, envolvendo a CGP e o Almoxarifado, dos 
insumos que justificadamente não possam ser armazenados no almoxarifado, 

provendo os registros no SUAP, quando da destinação às UEP’s, de forma a 
identificar o consumo médio, estoque mínimo e máximo, entre outros 

necessários para subsidiar o planejamento das compras. 

Não atendida 
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82  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle (gerencial, 
patrimonial e de registros contábeis) para o 

acompanhamento das entradas, saídas, perdas, 
descartes, furtos e baixa de bens agropecuários, 

bem como o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

6 
Promover a reparação das fragilidades físicas no que concerne à segurança, 

organização e integridade dos insumos, localizados no Almoxarifado, UEP’s ou 
outros locais de guarda.  

Não atendida 

83  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle (gerencial, 
patrimonial e de registros contábeis) para o 

acompanhamento das entradas, saídas, perdas, 
descartes, furtos e baixa de bens agropecuários, 

bem como o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

7 

Implementar mecanismos de controle no gerenciamento dos insumos pelo 
Almoxarifado, CGP e/ou Coordenadores das UEP’s, de forma a considerar o 

prazo de validade, evitando o envelhecimento dos materiais e possível 
desperdício. 

Atendida 

84  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle (gerencial, 
patrimonial e de registros contábeis) para o 

acompanhamento das entradas, saídas, perdas, 
descartes, furtos e baixa de bens agropecuários, 

bem como o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

8 
Promover os registros diários dos insumos utilizados no processo produtivo, 

bem como os registros das informações sobre descartes, perdas, ocasionadas ou 
não, por falhas de controle.  

Não atendida 

85  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle (gerencial, 
patrimonial e de registros contábeis) para o 

acompanhamento das entradas, saídas, perdas, 
descartes, furtos e baixa de bens agropecuários, 

bem como o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

9 
Definir e implementar política de tratamento dos resíduos/descartes gerados na 

produção.  
Não atendida 

86  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle (gerencial, 
patrimonial e de registros contábeis) para o 

acompanhamento das entradas, saídas, perdas, 
descartes, furtos e baixa de bens agropecuários, 

bem como o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

10 
Promover o devido acompanhamento e registro da evolução dos animais, bem 

como os controles e manejos zootécnicos dos semoventes.  
Não atendida 

87  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle (gerencial, 
patrimonial e de registros contábeis) para o 

acompanhamento das entradas, saídas, perdas, 
descartes, furtos e baixa de bens agropecuários, 

bem como o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

11 

Criar mecanismos para fortalecimento dos Controles de saída dos produtos das 
UEP’s, realizando no mínimo:  

● Registro diário de toda a produção das UEP’s no SUAP;  
● Promoção da compatibilidade das informações dos setores envolvidos direta 

ou indiretamente com o processo produtivo, em especial o DDE, CGP, 
Almoxarifado, Patrimônio e Contabilidade, de forma que seja possível 

acompanhar os resultados da produção gerada pelo Campus;  
● Elaboração de relatório ou informativo acerca da produtividade esperada ou 

atingida, sobre riscos ou perspectivas, evolução da produção, do consumo e das 
vendas, bem como a criação de indicadores de produção, que possam orientar o 

planejamento de cada UEP e também contribuir com as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão;  

● Registros sobre perdas, ocasionadas por falhas de produção ou por 
perecimento antes do consumo e/ou comercialização.  

Não atendida 
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88  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle (gerencial, 
patrimonial e de registros contábeis) para o 

acompanhamento das entradas, saídas, perdas, 
descartes, furtos e baixa de bens agropecuários, 

bem como o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

12 

Acompanhar e controlar os dados relativos à produção de cada UEP’s, por meio 
de relatórios demonstrativos dos custos/despesas referentes aos projetos 

agrícolas, agroindustriais e zootécnicos, avaliando a possibilidade de criação de 
um setor para essa finalidade.  

Não atendida 

89  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle (gerencial, 
patrimonial e de registros contábeis) para o 

acompanhamento das entradas, saídas, perdas, 
descartes, furtos e baixa de bens agropecuários, 

bem como o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

13 

Cumprir a determinação do TCU, nos termos do Acórdão 3287/2006 Segunda 
Câmara, visando a efetiva participação do Almoxarifado quanto à gestão, guarda 

e distribuição dos produtos originados nas UEP’s, observando o princípio de 
segregação de funções.  

9.5.7.1. controlar e registrar os produtos e/ou bens que são gerados nas 
Unidades Educativas de Produção UEP’s, procedendo aos registros no 

almoxarifado da Escola e observando os procedimentos da legislação referente 
à espécie (línea “c”, item 7.4.1 da IN/SEDAP no 205/88 c/c o art. 93 da Lei no 

4.320/64);  

Não atendida 

90  7 2016 1.1.1.6 
Deficiência no controle gerencial e contábil dos 

bens agropecuários.  
1 

Promover o registro e o acompanhamento nos sistemas utilizados pelas 
Unidades, no que concerne à incorporação, baixa e evolução dos semoventes, 

bem como os registros de toda produção consumida internamente ou destinada 
à venda. 

Não atendida 

91  7 2016 1.1.1.6 
Deficiência no controle gerencial e contábil dos 

bens agropecuários.  
2 

Atender a Recomendação 1, da Constatação 2.1.2.2 do Relatório de Auditoria 
no: 201504209 da CGU: “Promover os ajustes no sistema SUAP de modo a 
garantir o registro da depreciação, amortização ou exaustão de seus bens 

patrimoniais, incorporando esses resultados ao SIAFI”. 

Não monitorada 

92  7 2016 1.1.1.7 
Fragilidades nos controles utilizados pelo Setor de 

Patrimônio no gerenciamento dos 
semoventes. 

1 

Formalizar e implementar procedimento, com a participação dos três Campi 
Agrícolas do IFPE, voltado ao controle patrimonial dos bens agropecuários, 

padronizando as rotinas de incorporação, acompanhamento e baixa dos 
semoventes, definindo, também, as atribuições dos setores envolvidos, em 

especial, da Coordenação Geral de Produção e do Setor de Patrimônio. 

Não atendida 

93  7 2016 1.1.1.7 
Fragilidades nos controles utilizados pelo Setor de 

Patrimônio no gerenciamento dos 
semoventes. 

2 

Realizar e/ou finalizar os processos de incorporação (tombamento), 
transferência e de baixa (furto, falecimento ou abate), observando o que dispõe 

a IN 205 /SEDAP/PR e o Manual de Procedimentos de Almoxarifado e 
Patrimônio do IFPE, visando solucionar as divergências entres os quantitativos 
apresentados pelo Setor de Patrimônio e os quantitativos efetivos nas UEP’s. 

Não atendida 

94  7 2016 1.1.1.6 
Deficiência no controle gerencial e contábil dos 

bens agropecuários.  
3 

Proceder com os registros no SUAP dos semoventes, quando considerados 
material de consumo, utilizando o elemento de despesa: Animais para pesquisa 
e abate, conforme determina a Portaria no 448/2002 da Secretaria do Tesouro 

Nacional. 

Não atendida 

95  7 2016 1.1.1.7 
Fragilidades nos controles utilizados pelo Setor de 

Patrimônio no gerenciamento dos 
semoventes. 

4 
Proceder com apuração de responsabilidade acerca do desaparecimento dos 05 

(cinco) animais descritos no Memorando No 11-2015/UEP Caprino-
Ovinocultura/Campus Belo Jardim/IFPE. 

Não atendida 
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96  7 2016 1.1.1.8 
Fragilidades nos controles relacionados aos 

registros patrimoniais e contábeis da destinação 
dos excedentes de produção. 

1 

Desenvolver, em unidade com os três Campi agrícolas, normativo que 
regulamente a comercialização dos excedentes, caso seja decidido pela 

manutenção das vendas, orientando quanto aos parâmetros para formação de 
preço e quanto à publicidade, bem como observando o atendimento da 

legislação sanitária vigente e associando a comercialização ao caráter didático, 
sob o aspecto do empreendedorismo. 

Não atendida 

97  7 2016 1.1.1.8 
Fragilidades nos controles relacionados aos 

registros patrimoniais e contábeis da destinação 
dos excedentes de produção. 

2 

Estabelecer mecanismos de controle, que incluam a participação tempestiva e 
efetiva dos setores de Almoxarifado e Patrimônio, visando a segregação de 

funções no que concerne ao gerenciamento dos excedentes de produção, de 
forma que não se concentre em uma mesma pessoa as atividades de 

recebimento, armazenamento, destinação/venda, recebimento de numerário e 
de registros para posterior encaminhamento à contabilidade. 

Não atendida 

98  7 2016 1.1.1.8 
Fragilidades nos controles relacionados aos 

registros patrimoniais e contábeis da destinação 
dos excedentes de produção. 

3 

Fortalecer os controles relacionados ao gerenciamento e registro da destinação 
dos excedentes de produção (UEP, refeitório, venda e doação), de modo que 
todos os bens produzidos e/ou reproduzidos na Unidade estejam registrados, 

sendo possível identificar com clareza sua localização e/ou destinação de 
maneira que não haja divergências entre os registros nas UEP’s e os registros 

encaminhados à Contabilidade/Patrimônio/Almoxarifado. 

Atendida 

99  7 2016 1.1.1.8 
Fragilidades nos controles relacionados aos 

registros patrimoniais e contábeis da destinação 
dos excedentes de produção. 

5 
Abster-se de utilizar colaboradores terceirizados em atividades estranhas ao 

objeto contratual, evitando desvio de função e o comprometimento das 
atividades finalísticas da Unidade. 

Finalizado o 
monitoramento 

100  15 2016 1.1.1.1 

Ausência de mapeamento de processo 
formalizado, de forma que seja possível identificar, 
previamente, o fluxo operacional das Concessões 

de Incentivo à Qualificação. 

1 
Proceder com a realização do mapeamento de processo, de forma que seja 

possível identificar, previamente, o fluxo operacional das Concessões de 
Incentivo à Qualificação. 

Não monitorada 

101  15 2016 1.1.1.2 

Inexistência de documentos/manuais de 
procedimentos, devidamente formalizados, 

relativos à atuação da CGPE na Concessão do 
Incentivo à Qualificação. 

1 
Proceder com a elaboração de documentos/manuais de procedimentos, 
devidamente formalizados, relativos à atuação da CGPE na Concessão do 

Incentivo à Qualificação. 
Não atendida 

102  15 2016 1.1.1.4 

Fragilidade no que concerne à aderência às 
diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento 

de Pessoal, quanto à promoção de 
capacitação/treinamento de servidores 

responsáveis pelas Concessões de Incentivo à 
Qualificação. 

1 
Promover a capacitação dos servidores envolvidos na atividade de Concessão do 

Incentivo à Qualificação, atentando para as diretrizes prescritas no art. 3º do 
Decreto 5.707/2006. 

Não atendida 

103  15 2016 1.1.1.5 
Fragilidades na autuação e instrução processual 

das Concessões de Incentivo à Qualificação. 
1 

Realizar a autuação processual de forma que os Processos de Incentivo à 
Qualificação atendam ao disposto no artigo 22 § 4º da Lei nº. 9.784/1999 e 

ainda ao Manual de Normas Processuais do IFPE. 
Atendida 

104  15 2016 1.1.1.5 
Fragilidades na autuação e instrução processual 

das Concessões de Incentivo à Qualificação. 
2 

Proceder à formalização processual, no sentido de esclarecer os fatos 
relacionados ao enquadramento dos servidores que passaram a receber 

Incentivo à Qualificação com base na Portaria nº 108 de 17 de julho de 2006, de 
modo que, a qualquer tempo seja possível compreender a situação exposta. 

Não atendida 
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105  15 2016 1.1.1.5 
Fragilidades na autuação e instrução processual 

das Concessões de Incentivo à Qualificação. 
3 

Fazer constar nos Processos de Concessão de Incentivo à Qualificação, parecer 
que evidencie se o curso concluído, é direta ou indiretamente relacionado com 
o ambiente organizacional de atuação do servidor, conforme o estabelecido no 

art. 1º § 3º do Decreto nº 5.824/2006. 

Atendida 

106  15 2016 1.1.1.5 
Fragilidades na autuação e instrução processual 

das Concessões de Incentivo à Qualificação. 
4 

Proceder com a abertura de procedimento administrativo, garantindo o 
contraditório e a ampla defesa à interessada, com vistas a elucidar o pagamento 

do incentivo à qualificação à L. V. da S., sem que esta tenha apresentado o 
certificado de obtenção do título de especialista, homologado pelo Ministério da 

Educação, à data de concessão do direito. Decidindo, quando da ausência de 
esclarecimento, com base no art. 50 da Lei 9.784/1999, sobre a interrupção do 

benefício e respectiva devolução ao erário. 

Atendida 

107  15 2016 1.1.1.5 
Fragilidades na autuação e instrução processual 

das Concessões de Incentivo à Qualificação. 
5 

Avaliar a conveniência e oportunidade de convalidar o ato administrativo que 
concedeu Incentivo à Qualificação dos servidores A. L. B.do N. e M. F. de L. S., 

conforme prescreve o art. 55 da Lei 9.784/1999. 
Não atendida 

108  15 2016 1.1.1.6 

Concessão de Incentivo à Qualificação em 
desacordo com o art. 1º § 2º do Decreto nº 

5.824/2006, quanto aos documentos 
comprobatórios da obtenção do título. 

1 
Abster-se de conceder Incentivo à Qualificação mediante apresentação de 

outros documentos que não os exigidos no art. 1º § 2º do Decreto nº 
5.824/2006. 

Atendida 

109  15 2016 1.1.1.6 

Concessão de Incentivo à Qualificação em 
desacordo com o art. 1º § 2º do Decreto nº 

5.824/2006, quanto aos documentos 
comprobatórios da obtenção do título. 

2 

Criar rotina capaz de demonstrar o efetivo acompanhamento dos processos de 
Concessão de Incentivo à Qualificação de servidores que apresentaram 
documentos provisórios, de forma tal, que o servidor seja avisado com 

antecedência da aproximação da expiração dos prazos e quando ultrapassados 
possa ser imediatamente interrompido o pagamento. 

Não monitorada 

110  15 2016 1.1.1.6 

Concessão de Incentivo à Qualificação em 
desacordo com o art. 1º § 2º do Decreto nº 

5.824/2006, quanto aos documentos 
comprobatórios da obtenção do título. 

3 

Proceder abertura de processo com o propósito de esclarecer a concessão de 
Incentivo à qualificação aos Servidores que não apresentaram documentação 
exigida pelos Normativos Vigentes e quando da ausência de esclarecimento, 

com base no art. 50 da Lei 9.784/1999 e no item 9.1.5 do Acórdão Nº. 
11374/2016 - TCU - 2ª Câmara, decidir sobre a suspensão do benefício. 

Não atendida 

111  15 2016 1.1.1.6 

Concessão de Incentivo à Qualificação em 
desacordo com o art. 1º § 2º do Decreto nº 

5.824/2006, quanto aos documentos 
comprobatórios da obtenção do título. 

4 

Pleitear junto à DGPE, a emissão de Portaria, com base no § 3º do art. 80 do 
Regimento Geral do IFPE, com a finalidade de estabelecer regulamento interno 

com procedimentos padrão e definições, tais como, conceito de ressalva em 
atas de defesa de Monografia, Dissertação ou Tese, para fins de Concessão do 

Incentivo à Qualificação. 

Não atendida 

112  15 2016 1.1.1.9 

Pagamento do Incentivo à Qualificação em 
desacordo com o que determina o art. 1º § 4º do 

Decreto 5.824/2006, quanto aos efeitos 
financeiros. 

1 

Adotar medidas, no sentido de que os efeitos financeiros da Concessão do 
Incentivo à Qualificação observem como referência a data da entrada do 

requerimento na IFE, com respectiva abertura de processo, nos termos do Art. 
1º § 4º do Decreto 5.824/2006. 

Atendida 

113  15 2016 1.1.1.9 

Pagamento do Incentivo à Qualificação em 
desacordo com o que determina o art. 1º § 4º do 

Decreto 5.824/2006, quanto aos efeitos 
financeiros. 

2 
Proceder com abertura de processo administrativo, na forma da Lei nº 

9.784/1999, objetivando apuração e ressarcimento dos valores recebidos 
indevidamente pelos servidores. 

Não atendida 

114  17 2016 1.1.1.1 
Fragilidade no sistema de controle de frequência 

eletrônico adotado pelo IFPE. 
2 

adotar mecanismos de controle que visem restringir o acesso ao cabo conector 
do leitor biométrico e proporcionar segurança física dos demais equipamentos 

destinados ao ponto eletrônico dos servidores técnico-administrativos. 
Não monitorada 
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115  3 2017 1.1.1.2 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
indicação da Relação das Notas de Empenho (RN) a  
serem inscritas em Restos a Pagar Não Processados 

(RPNP). 

1 
Adotar medidas que assegurem a indispensável segregação de funções na 

entidade, em prol do fortalecimento dos controles internos na área financeira. 
Não monitorada 

116  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
inscrição de despesa em Restos a Pagar Não 

Processados (RPNP) e do passivo existente em 
RPNP. 

1 

Adotar medidas de planejamento e controle que possibilitem, no ato da 
inscrição dos empenhos em Restos a Pagar Não processados , dotar o 

responsável pela indicação das referidas NE’s de informações consignadas em 
documentação comprobatória, capazes de justificar a adequação da inscrição, 

em prol do fortalecimento dos Controles Internos na área financeira. 

Não monitorada 

117  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
inscrição de despesa em Restos a Pagar Não 

Processados (RPNP) e do passivo existente em 
RPNP. 

2 

Registrar, no SIAFI, dentre outras informações, a fundamentação legal adequada 
que justifique a inscrição das notas de empenho em Restos a Pagar Não 

Processados, de forma que seja suficiente para o adequado entendimento da 
situação ocorrida. 

Não monitorada 

118  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
inscrição de despesa em Restos a Pagar Não  

Processados (RPNP) e do passivo existente em 
RPNP. 

3 

Abster-se de efetuar pagamentos de despesas, cujo fato gerador pertença ao 
exercício corrente, com saldo de Restos a Pagar, em atenção ao art. 2º da Lei nº 

4.320/1964, Princípio da Anualidade Orçamentária, Princípio da Competência 
Contábil e Acórdão n° 1.878/2005-TCU-2ª Câmara. 

Não monitorada 

119  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
inscrição de despesa em Restos a Pagar Não  

Processados (RPNP) e do passivo existente em 
RPNP. 

4 

Utilizar rotina periódica e sistematizada, ao longo do exercício de emissão do 
empenho, para avaliar a possibilidade de anular os saldos de empenhos de 

despesas não liquidadas, com reaproveitamento do recurso, ao invés de 
inscrevê-los em restos a pagar, com vistas a evitar:  

● o cancelamento de valores inscritos, pelo saldo integral ou por valores 
desproporcionais ao inscrito, em prol do fortalecimento dos Controles Internos 
na área orçamentária, e em atenção ao entendimento do TCU exposto no item 

nº 1.7.3, TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª Câmara.  
● a existência/permanência de saldos alongados em Restos a Pagar Não 

Processados nos próximos exercícios, sem que houvesse a necessidade da 
inscrição, em prol do fortalecimento dos Controles Internos na área 

orçamentária, e em atenção ao entendimento do TCU exposto no item nº 1.7.3, 
TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª Câmara. 

Não monitorada 

120  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
inscrição de despesa em Restos a Pagar Não 

Processados (RPNP) e do passivo existente em 
RPNP. 

5 

Avaliar se os empenhos inscritos em restos a pagar não processados mantém a 
condição de validade estabelecida no art. 68 do Decreto nº 93.872/86 e, ao 

mesmo tempo, se há perspectiva de utilização amparada pela legislação 
pertinente. Posteriormente, adotar medidas para a atualização dos saldos. 

Não monitorada 

121  6 2017 1.1.1.2 
Lançamento em Folha de Pagamento sem 

observância às regras estabelecidas na Portaria nº 
0333/14-GR e na Resolução nº 41/2012-CONSUP.  

1 

Se abster em realizar o lançamento na folha de pagamento dos servidores 
Técnicos Administrativos sem observar as ocorrências do boletim de frequência, 
observando as regras contidas no art. 13 da Portaria nº 333/2014-GR, inclusive 

no que refere ao desconto por falta e atraso, quando cabível. 

Não monitorada 

122  6 2017 1.1.1.2 
Lançamento em Folha de Pagamento sem 

observância às regras estabelecidas na Portaria nº 
0333/14-GR e na Resolução nº 41/2012-CONSUP.  

2 

Aos Setores de Recursos Humanos do IFPE: Se abster em realizar o lançamento 
na folha de pagamento dos servidores Docentes, sem documentos que 

comprovem a execução das atividades docentes, observando as ocorrências das 
faltas e atrasos, conforme determina a Resolução IFPE de nº 41/2012 - CONSUP. 

Não monitorada 
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123  3 2018 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. 

2 
Elaborar e/ou adequar o projeto básico referente à infraestrutura de 

refrigeração e fornecimento de energia para os data centers nos Campi e 
Reitoria. 

Não monitorada 

124  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
1 

Indicar na portaria de designação do servidor responsável pelo Setor de 
Patrimônio as atribuições relacionadas às atividades e tarefas pertinentes à 

gestão patrimonial de bens imóveis, cabendo à PROAD estabelecer previamente 
as diretrizes a fim de garantir a padronização dessas atividades. 

Não monitorada 

125  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
3 

Registrar contabilmente os imóveis do IFPE, inclusive aqueles locados de 
terceiros, no ativo imobilizado e no SPIUnet, de modo que cada construção 

tenha um Registro Imobiliário Patrimonial (RIP) individualizado, e promover a 
compatibilização dos registros constantes nos sistemas SPIUnet e SIAFI. 

Não monitorada 

126  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
5 

Providenciar com a autoridade competente o documento de "Habite-se" ou 
certidão equivalente para todos os prédios do IFPE e a regularização dos 

registros cartoriais dos imóveis, inclusive quanto à atualização documental. Para 
isso, convém, inicialmente, elaborar um plano de ação para orientar a execução 

e viabilizar o acompanhamento dessa demanda. 

Não monitorada 

127  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
7 

Elaborar, de forma sistêmica, planejamento anual de manutenção predial e 
metodologia própria para estimar os recursos destinados a essa atividade, em 

atenção aos itens 1, 4 e 5 da NBR 5674:2012, de modo a conferir maior 
efetividade aos princípios da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal) e 

do planejamento (art. 6º, inciso I, do Decreto-Lei 200/67). 

Não monitorada 

128  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
13 

Consultar as coordenações de curso ou instâncias equivalentes, por meio de 
expediente, acerca da necessidade de utilização de próprios nacionais em 

serviço público, ou seja, passando a utilizá-los em atividades próprias do IFPE. 
Realizar avaliação das respostas à consulta e, restando configurada a 

necessidade de utilização de próprios nacionais em serviço público, efetuar a 
solicitação de desocupação e, em caso de descumprimento, acionar a 

Procuradoria Federal para garantir a desocupação e, ao mesmo tempo, acionar 
a Unidade de Correição do IFPE para apurar responsabilidade de servidor pelo 

descumprimento de ordem formal da Administração. 

Não monitorada 
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129  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
17 

Implementar as recomendações, relacionadas à ocupação de próprio da União, 
emitidas pela Procuradoria Federal junto ao IFPE, consignadas no Parecer nº 

378/2015/PF-IFPE/PGF/AGU, de 15/09/2015, repetidas no Parecer nº 
034/2017/PF-IFPE/PGF/AGU, de 03/02/2017, cuja transcrição segue abaixo: 
a) Notificar todos os atuais ocupantes das vinte e três residências do IFPE a 

assinar o novo instrumento de contrato, sob pena de expedir nova notificação, 
desta feita para desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias; 

b) Levantamento de todas as benfeitorias existentes sobre os imóveis, bem 
como avaliação de mercado sobre os preços dos alugueis a serem pagos, 

consoante orientações da Secretaria de Patrimônio da União[1] e do Tribunal de 
Contas da União[2], não havendo qualquer vinculação da manutenção da 

locação aos valores anteriormente praticados; 
c) Confirmação de que todos os imóveis possuem registros individualizados de 

água e energia, a fim de permitir o pagamento de tais despesas estabelecido no 
contrato e exigido na legislação, adotando-se as providências necessárias, caso 

não o possua; 
d) Levantamento de eventuais débitos incidentes sobre os imóveis relacionados 

aos atuais ocupantes, condicionando a assinatura de novo contrato à 
regularização dos mesmos e/ou adotando as providências necessárias à sua 

quitação junto aos órgãos e empresas competentes; 
e) Verificação de se os imóveis que vão sendo desocupados não se tornaram 

necessários ao serviço público, retirando-os da oferta de locação e passando a 
utilizá-los em atividades próprias do IFPE; 

f) Verificação rigorosa de se os atuais ocupantes perfazem os requisitos legais 
para ocupação voluntária do imóvel, aferindo tal situação anualmente e 

evitando que novos contratos sejam firmados com quem não seja legalmente 
beneficiário, nos termos do Decreto-lei n. 9.760/46; 

Dar conhecimento à Pró-Reitoria de Administração de cada etapa do progresso 
de implementação desta recomendação, para fins de monitoramento, 
demonstrando os estágios de execução e seus avanços até seu efetivo 

cumprimento. 

Não monitorada 

130  5 2018 1.1.1.1 
Fragilidade na atuação da gestão patrimonial no 

que concerne à avaliação de bens móveis e 
equipamentos 

1 
Indicar na portaria de designação do servidor responsável pelo Setor de 

Patrimônio as atribuições relacionadas às atividades e tarefas pertinentes à 
avaliação de bens móveis e equipamentos. 

Não monitorada 

131  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos Campi 
do IFPE, com exceção dos Campi Afogados da 

Ingazeira, Belo Jardim e Igarassu e, consequente, 
ausência de inventário consolidado do IFPE. 

3 

Cumprir o item 83 do Manual de Procedimentos de Patrimônio e Almoxarifado 
do IFPE, cujo teor determina que todas as Unidades Gestoras deverão 
encaminhar uma via do seu Inventário Anual até 15 de janeiro do ano 

subsequente. 

Não monitorada 

132  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos Campi 
do IFPE, com exceção dos Campi Afogados da 

Ingazeira, Belo Jardim e Igarassu e, consequente, 
ausência de inventário consolidado do IFPE. 

4 
Observar os procedimentos adotados pelo IFPE na execução dos inventários, 

submetendo os relatórios das comissões inventariantes à análise da Diretoria de 
Gestão de Bens e Serviços / Pró-Reitoria de Administração. 

Não monitorada 

133  5 2018 1.1.1.3 
Ausência de registros de reavaliação, redução ao 
valore recuperável, depreciação, amortização e 

exaustão dos bens patrimoniais do IFPE. 
1 

Realizar os registros de reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, 
amortização e exaustão dos seus bens patrimoniais. 

Não monitorada 
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134  5 2018 1.1.1.4 
Realização de desfazimento de bens dos Campi do 
IFPE sem observar os critérios de oportunidade e 

conveniência 
3 

Promover as análises dos processos de desfazimento de bens listados nesta 
auditoria e submetê-los à Diretoria de Gestão de Bens e Serviços / Pró-Reitoria 

de Administração. 
Não monitorada 

135  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
7 

Designar, através de ato formal, em observância ao Princípio de Controle 
Interno da Segregação de Funções, servidores para a realização da atividade de 

Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de Titular e Substituto. 
Não monitorada 

136  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
8 

Incluir/atualizar, no módulo do Rol de Responsáveis do SIAFI, com o código da 
natureza de responsabilidade nº 110, os dados dos servidores responsáveis pela 
realização da atividade de Conformidade dos Registros de Gestão, na condição 

de Titular e Substituto. 

Não monitorada 

137  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
9 

Realizar ações de capacitação/treinamento para os servidores designados para 
atuar na atividade de Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de 

Titular e Substituto, contemplando, entre outras áreas, noções básicas da 
“execução orçamentária, financeira e patrimonial”, além da própria “atuação” 

da atividade de Conformista (fluxos, operacionalização no SIAFI, etc.). 

Não monitorada 

138  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
11 

Utilizar procedimentos e rotinas formalizados e padronizados sistemicamente, 
no tocante às atividades relacionadas a Conformidade dos Registros de Gestão, 

no intuito de garantir a adequação das conferências realizadas. 
Não monitorada 

139  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
12 

Efetuar o registro da Conformidade dos Registros de Gestão, considerando o 
prazo de até 3 (três) dias úteis a contar da data da geração da operação, 

podendo ser atualizado até a data fixada para o fechamento do mês.  
Obs.: A título de sugestão das medidas possíveis de serem empreendidas para 

garantir o registro da Conformidade, pode-se elencar, sem restringir a 

implementação de outras ações, os seguintes exemplos: ➢ Designar 
“Substituto” e utilizar a mão de obra deste para a realização da Conformidade 
dos Registros de Gestão nas ausências/afastamentos do “Titular”. Em alguns 

casos, em que pese o ato de designação, o “Substituto” é subutilizado; ➢ 
Utilizar a mão de obra do próprio Ordenador de Despesa para a realização da 

Conformidade dos Registros de Gestão quando a Unidade Gestora Executora se 
encontrar, justificadamente, impossibilitada de designar servidores distintos 

para exercer funções. 

Não monitorada 

140  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
13 

Solucionar as causas da Conformidade com restrição, com vistas a evitar a 
reincidência da situação desconforme nas Unidades e, a depender do caso, a 

correção em tempo hábil da restrição no SIAFI, considerando a possibilidade de 
atualização do registro da Conformidade até a data fixada para o fechamento do 

mês. 

Não monitorada 

141  7 2018 1.1.1.2 
Deficiências na formalização dos processos para 

pagamento de bolsas de pesquisa 
3 

Instituir controles que propiciem garantia razoável de que os pagamentos de 
bolsas ocorram de acordo com o desenvolvimento das atividades estabelecidas 

Plano de Atividade, correlacionando as atividades executadas com o 
cronograma de planejamento. 

Não monitorada 

142  7 2018 1.1.1.3 
Discentes que receberam bolsas em 

desconformidade aos critérios de matrícula 
estabelecidos no edital. 

2 

Observar as regras estabelecidas nos editais quanto aos critérios para 
recebimento de bolsas de pesquisa, excluindo dos programas de bolsas 

discentes que não atendam aos critérios estabelecidos nos editais ao longo do 
período de vigência da bolsa. 

Não monitorada 
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143  7 2018 1.1.1.4 
Falhas nos controles de acompanhamento da 

execução dos planos de atividades 
1 

Realizar adequado acompanhamento das atividades de pesquisa, arquivando 
documentos estabelecidos nos editais relacionados à execução dos projetos em 

meio eletrônico, em especial, relatórios e comprovantes de participação em 
eventos. 

Não monitorada 



 

Avenida Professor Luiz Freire, nº 500 – Cidade Universitária – Recife – CEP: 50.540-740 

(81) 2125-1647 – audi@reitoria.ifpe.edu.br 
Página 93 de 197 

6. Dados das recomendações do Campus Cabo de Santo Agostinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Planilha de controle das recomendações AUDI - IFPE, acesso em 13/01/2021. 
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01  25 2015 1.1.1.2 
Organogramas incompatíveis com o quadro de 

funcionários apresentado 
1 

Atualizar tempestivamente as informações do organograma funcional, 
conforme o quadro de servidores vigente na unidade. 

Finalizado o 
monitoramento 

02  25 2015 1.1.1.4 
Fragilidades na formalização de normativos e 

procedimentos operacionais 
1 

Reiterar a Recomendação 001 da Constatação 2.1.1.2 do Relatório nº 
201504215, nestes termos: “Promover a elaboração, de forma participativa 

(comunidades administrativa e acadêmica), dos regimentos internos de cada 
um dos Campi do IFPE e garantir a aprovação desses instrumentos pelo 

Conselho Superior.” 

Cancelada 

03  25 2015 1.1.1.4 
Fragilidades na formalização de normativos e 

procedimentos operacionais 
2 

Atualizar o repositório os manuais que descrevem as rotinas dos setores da 
unidade, bem como priorizar a elaboração daqueles cujos setores apresentam 

maior risco, e criar mecanismos para que esses manuais se tornem 
conhecidos, acessíveis e observados por todos os servidores e prestadores de 

serviço nos Campi. 

Finalizado o 
monitoramento 

04  25 2015 1.1.1.5 
Fragilidades nas rotinas de segregação de função 

nos Campi 
1 

Otimizar as rotinas da unidade para garantir que o princípio da segregação de 
funções seja integralmente atendido. 

Finalizado o 
monitoramento 

05  25 2015 1.1.1.10 
Fragilidades nas rotinas de acompanhamento e 

conservação dos terrenos 
1 

Aprimorar as rotinas de manutenção e conservação dos terrenos onde 
funcionarão as sedes definitivas com vistas a impedir ocupações irregulares e 

danos ao patrimônio do IFPE. 

Finalizado o 
monitoramento 

06  25 2015 1.1.1.11 
Fragilidades no que tange à adequação às normas 

de acessibilidade 
1 

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. 

Finalizado o 
monitoramento 

07  25 2015 1.1.1.12 
Fragilidades nos Controles Internos relacionados à 

Segurança Geral 
1 

Elaborar e aprovar a Política de Segurança que contemple a segurança das 
pessoas, dos materiais e das instalações da unidade, e criar mecanismos para 
que as normas e procedimentos associados à Política de Segurança tornem 

conhecidos, acessíveis e observados por todos os servidores e prestadores de 
serviço ao Campus. 

Cancelada 

08  25 2015 1.1.1.13 
Fragilidades nos Controles Internos relacionados à 

Segurança da Informação 
1 

Aprimorar os controles internos referentes à Segurança da Informação, em 
especial nestes itens: “a) Tratamento da Informação; b) Tratamento de 
Incidentes de Rede; c) Gestão de Risco; d) Gestão de Continuidade; e) 

Auditoria e Conformidade; f) Controles de Acesso; g) Uso de e-mail; e h) 
Acesso à Internet” 

Finalizado o 
monitoramento 

09  25 2015 1.1.1.14 Fragilidades nos critérios para a seleção dos cursos 1 

Realizar estudos complementares, em nível estratégico, que embasem a 
escolha dos cursos técnicos, ponderando as situações de risco envolvidas, e, 
se for o caso, propor a oferta de novos cursos e/ou desaprovação de antigos, 

caso os estudos sejam conclusivos nesse aspecto. 

Atendida 

10  25 2015 1.1.1.15 

Necessidade de adequação dos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos ao Normativo “Orientação 

Gerais para Elaboração de Projetos Pedagógicos 
dos Cursos Técnicos” 

1 
Realizar as adaptações dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, seguindo as 

diretrizes da Orientação Gerais para Elaboração de Projetos Pedagógicos dos 
Cursos Técnicos  

Finalizado o 
monitoramento 

11  25 2015 1.1.1.16 
Fragilidades nas rotinas de acompanhamento das 

alterações diárias na legislação pertinentes às 
atividades desempenhadas 

1 
Aprimorar as rotinas de acompanhamento das alterações diárias na legislação 

pertinentes às atividades desempenhadas. 
Finalizado o 

monitoramento 
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12  25 2015 1.1.1.17 Fragilidades no Sistema de Informação 1 
Aprimorar os controles internos que garantam um sistema de informação 

adequado. 
Finalizado o 

monitoramento 

13  25 2015 1.1.1.18 
Fragilidades nas rotinas de monitoramento dos 

controles internos e das metas estabelecidas 
1 

Aprimorar as rotinas de monitoramento, no que concerne à avaliação dos 
controles internos, e acompanhamento das metas estabelecidas nos Planos 

de Ação. 

Finalizado o 
monitoramento 

14  25 2015 1.1.1.19 
Ausência de apresentação de informações à 

Auditoria Interna 
1 

Disponibilizar à Auditoria Interna todas as informações e/ou documentos 
solicitados, necessários ao adequado cumprimento de suas atribuições, em 

conformidade com o artigo 26 e § ss. da Lei 10.180/2001, e com o item 
9.2.1.2.2 do Acórdão n.º 577/2010 do Plenário do Tribunal de Contas da 

União. 

Finalizado o 
monitoramento 

15  3 2017 1.1.1.2 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
indicação da Relação das Notas de Empenho (RN) a  

serem inscritas em Restos a Pagar Não 
Processados (RPNP). 

1 
Adotar medidas que assegurem a indispensável segregação de funções na 

entidade, em prol do fortalecimento dos controles internos na área 
financeira. 

Não monitorada 

16  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
inscrição de despesa em Restos a Pagar Não  

Processados (RPNP) e do passivo existente em 
RPNP. 

1 

Adotar medidas de planejamento e controle que possibilitem, no ato da 
inscrição dos empenhos em Restos a Pagar Não processados, dotar o 

responsável pela indicação das referidas NE’s de informações consignadas em 
documentação comprobatória, capazes de justificar a adequação da inscrição, 

em prol do fortalecimento dos Controles Internos na área financeira. 

Não monitorada 

17  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
inscrição de despesa em Restos a Pagar Não  

Processados (RPNP) e do passivo existente em 
RPNP. 

2 

Registrar, no SIAFI, dentre outras informações, a fundamentação legal 
adequada que justifique a inscrição das notas de empenho em Restos a Pagar 

Não Processados, de forma que seja suficiente para o adequado 
entendimento da situação ocorrida. 

Não monitorada 

18  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
inscrição de despesa em Restos a Pagar Não  

Processados (RPNP) e do passivo existente em 
RPNP. 

3 

Abster-se de efetuar pagamentos de despesas, cujo fato gerador pertença ao 
exercício corrente, com saldo de Restos a Pagar, em atenção ao art. 2º da Lei 

nº 4.320/1964, Princípio da Anualidade Orçamentária, Princípio da 
Competência Contábil e Acórdão n° 1.878/2005-TCU-2ª Câmara. 

Não monitorada 

19  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
inscrição de despesa em Restos a Pagar Não  

Processados (RPNP) e do passivo existente em 
RPNP. 

4 

Utilizar rotina periódica e sistematizada, ao longo do exercício de emissão do 
empenho, para avaliar a possibilidade de anular os saldos de empenhos de 

despesas não liquidadas, com reaproveitamento do recurso, ao invés de 
inscrevê-los em restos a pagar, com vistas a evitar:  

● o cancelamento de valores inscritos, pelo saldo integral ou por valores 
desproporcionais ao inscrito, em prol do fortalecimento dos Controles 
Internos na área orçamentária, e em atenção ao entendimento do TCU 

exposto no item nº 1.7.3, TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª 
Câmara.  

● a existência/permanência de saldos alongados em Restos a Pagar Não 
Processados nos próximos exercícios, sem que houvesse a necessidade da 

inscrição, em prol do fortalecimento dos Controles Internos na área 
orçamentária, e em atenção ao entendimento do TCU exposto no item nº 

1.7.3, TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª Câmara. 

Não monitorada 
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Recomendação 

20  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao processo de 
inscrição de despesa em Restos a Pagar Não  

Processados (RPNP) e do passivo existente em 
RPNP. 

5 

Avaliar se os empenhos inscritos em restos a pagar não processados mantém 
a condição de validade estabelecida no art. 68 do Decreto nº 93.872/86 e, ao 

mesmo tempo, se há perspectiva de utilização amparada pela legislação 
pertinente. Posteriormente, adotar medidas para a atualização dos saldos. 

Não monitorada 

21  6 2017 1.1.1.2 
Lançamento em Folha de Pagamento sem 

observância às regras estabelecidas na Portaria nº 
0333/14-GR e na Resolução nº 41/2012-CONSUP.  

1 

Se abster em realizar o lançamento na folha de pagamento dos servidores 
Técnicos Administrativos sem observar as ocorrências do boletim de 

frequência, observando as regras contidas no art. 13 da Portaria nº 333/2014-
GR, inclusive no que refere ao desconto por falta e atraso, quando cabível. 

Não monitorada 

22  6 2017 1.1.1.2 
Lançamento em Folha de Pagamento sem 

observância às regras estabelecidas na Portaria nº 
0333/14-GR e na Resolução nº 41/2012-CONSUP.  

2 

Aos Setores de Recursos Humanos do IFPE: Se abster em realizar o 
lançamento na folha de pagamento dos servidores Docentes, sem 
documentos que comprovem a execução das atividades docentes, 

observando as ocorrências das faltas e atrasos, conforme determina a 
Resolução IFPE de nº 41/2012 - CONSUP. 

Não monitorada 

23  3 2018 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. 

2 
Elaborar e/ou adequar o projeto básico referente à infraestrutura de 

refrigeração e fornecimento de energia para os data centers nos Campi e 
Reitoria. 

Não monitorada 

24  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
1 

Indicar na portaria de designação do servidor responsável pelo Setor de 
Patrimônio as atribuições relacionadas às atividades e tarefas pertinentes à 

gestão patrimonial de bens imóveis, cabendo à PROAD estabelecer 
previamente as diretrizes a fim de garantir a padronização dessas atividades. 

Não monitorada 

25  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
3 

Registrar contabilmente os imóveis do IFPE, inclusive aqueles locados de 
terceiros, no ativo imobilizado e no SPIUnet, de modo que cada construção 

tenha um Registro Imobiliário Patrimonial (RIP) individualizado, e promover a 
compatibilização dos registros constantes nos sistemas SPIUnet e SIAFI. 

Não monitorada 

26  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
7 

Elaborar, de forma sistêmica, planejamento anual de manutenção predial e 
metodologia própria para estimar os recursos destinados a essa atividade, em 

atenção aos itens 1, 4 e 5 da NBR 5674:2012, de modo a conferir maior 
efetividade aos princípios da eficiência (art. 37, caput, da Constituição 
Federal) e do planejamento (art. 6º, inciso I, do Decreto-Lei 200/67). 

Não monitorada 

27  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão Patrimonial de 

Bens Imóveis no IFPE 
10 

Elaborar o inventário anual de bens imóveis, em atenção ao art. 96, da Lei 
4.320/1964 e cumprir o item 83 do Manual de Procedimentos de Patrimônio e 

Almoxarifado do IFPE, cujo teor determina que todas as Unidades Gestoras 
deverão encaminhar uma via do seu Inventário Anual até 15 de janeiro do ano 

subsequente. 

Não monitorada 

28  5 2018 1.1.1.1 
Fragilidade na atuação da gestão patrimonial no 

que concerne à avaliação de bens móveis e 
equipamentos 

1 
Indicar na portaria de designação do servidor responsável pelo Setor de 

Patrimônio as atribuições relacionadas às atividades e tarefas pertinentes à 
avaliação de bens móveis e equipamentos. 

Não monitorada 

29  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos Campi 
do IFPE, com exceção dos Campi Afogados da 

Ingazeira, Belo Jardim e Igarassu e, consequente, 
ausência de inventário consolidado do IFPE. 

3 

Cumprir o item 83 do Manual de Procedimentos de Patrimônio e 
Almoxarifado do IFPE, cujo teor determina que todas as Unidades Gestoras 

deverão encaminhar uma via do seu Inventário Anual até 15 de janeiro do ano 
subsequente. 

Não monitorada 
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30  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos Campi 
do IFPE, com exceção dos Campi Afogados da 

Ingazeira, Belo Jardim e Igarassu e, consequente, 
ausência de inventário consolidado do IFPE. 

4 
Observar os procedimentos adotados pelo IFPE na execução dos inventários, 
submetendo os relatórios das comissões inventariantes à análise da Diretoria 

de Gestão de Bens e Serviços / Pró-Reitoria de Administração. 
Não monitorada 

31  5 2018 1.1.1.3 
Ausência de registros de reavaliação, redução ao 
valore recuperável, depreciação, amortização e 

exaustão dos bens patrimoniais do IFPE. 
1 

Realizar os registros de reavaliação, redução ao valor recuperável, 
depreciação, amortização e exaustão dos seus bens patrimoniais. 

Não monitorada 

32  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
7 

Designar, através de ato formal, em observância ao Princípio de Controle 
Interno da Segregação de Funções, servidores para a realização da atividade 

de Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de Titular e 
Substituto. 

Não monitorada 

33  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
8 

Incluir/atualizar, no módulo do Rol de Responsáveis do SIAFI, com o código da 
natureza de responsabilidade nº 110, os dados dos servidores responsáveis 
pela realização da atividade de Conformidade dos Registros de Gestão, na 

condição de Titular e Substituto. 

Não monitorada 

34  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
9 

Realizar ações de capacitação/treinamento para os servidores designados 
para atuar na atividade de Conformidade dos Registros de Gestão, na 

condição de Titular e Substituto, contemplando, entre outras áreas, noções 
básicas da “execução orçamentária, financeira e patrimonial”, além da própria 

“atuação” da atividade de Conformista (fluxos, operacionalização no SIAFI, 
etc.). 

Não monitorada 

35  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
11 

Utilizar procedimentos e rotinas formalizados e padronizados sistemicamente, 
no tocante às atividades relacionadas a Conformidade dos Registros de 
Gestão, no intuito de garantir a adequação das conferências realizadas. 

Não monitorada 

36  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
12 

Efetuar o registro da Conformidade dos Registros de Gestão, considerando o 
prazo de até 3 (três) dias úteis a contar da data da geração da operação, 

podendo ser atualizado até a data fixada para o fechamento do mês.  
Obs.: A título de sugestão das medidas possíveis de serem empreendidas para 

garantir o registro da Conformidade, pode-se elencar, sem restringir a 

implementação de outras ações, os seguintes exemplos: ➢ Designar 
“Substituto” e utilizar a mão de obra deste para a realização da Conformidade 
dos Registros de Gestão nas ausências/afastamentos do “Titular”. Em alguns 

casos, em que pese o ato de designação, o “Substituto” é subutilizado; ➢ 
Utilizar a mão de obra do próprio Ordenador de Despesa para a realização da 
Conformidade dos Registros de Gestão quando a Unidade Gestora Executora 

se encontrar, justificadamente, impossibilitada de designar servidores 
distintos para exercer funções. 

Não monitorada 

37  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
13 

Solucionar as causas da Conformidade com restrição, com vistas a evitar a 
reincidência da situação desconforme nas Unidades e, a depender do caso, a 
correção em tempo hábil da restrição no SIAFI, considerando a possibilidade 

de atualização do registro da Conformidade até a data fixada para o 
fechamento do mês. 

Não monitorada 
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38  7 2018 1.1.1.2 
Deficiências na formalização dos processos para 

pagamento de bolsas de pesquisa 
3 

Instituir controles que propiciem garantia razoável de que os pagamentos de 
bolsas ocorram de acordo com o desenvolvimento das atividades 

estabelecidas Plano de Atividade, correlacionando as atividades executadas 
com o cronograma de planejamento. 

Não monitorada 

39  7 2018 1.1.1.3 
Discentes que receberam bolsas em 

desconformidade aos critérios de matrícula 
estabelecidos no edital. 

2 

Observar as regras estabelecidas nos editais quanto aos critérios para 
recebimento de bolsas de pesquisa, excluindo dos programas de bolsas 

discentes que não atendam aos critérios estabelecidos nos editais ao longo do 
período de vigência da bolsa. 

Não monitorada 

40  7 2018 1.1.1.4 
Falhas nos controles de acompanhamento da 

execução dos planos de atividades 
1 

Realizar adequado acompanhamento das atividades de pesquisa, arquivando 
documentos estabelecidos nos editais relacionados à execução dos projetos 
em meio eletrônico, em especial, relatórios e comprovantes de participação 

em eventos. 

Não monitorada 

41  9 2018 1.1.1.3 
Fragilidades nos mecanismos de controle no que 
concerne à Promoção de Eventos Institucionais. 

2 
Disponibilizar as informações requeridas pela auditoria de forma tempestiva e 

completa a fim de evitar embaraço ao trabalho da Auditoria do IFPE. 
Não monitorada 
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7. Dados das recomendações do Campus Caruaru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Planilha de controle das recomendações AUDI - IFPE, acesso em 13/01/2021. 

Finalizado o 
monitoramento 

  

20 

  

Atendidas 

23 

Status das Recomendações por Relatório de Auditoria 

  

Canceladas 

15 

Não  
atendidas 

  

23 

Não  
Monitoradas 

  

30 

  

Total de 
Recomendações 

  
  

111 

Recomendações 
em 

monitoramento 

53 

Recomendações 
monitoradas 

72,97% 
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Recomendações da Auditoria Interna – Campus Caruaru 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício Nº Const. Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 

Status da 
Recomendação 

01  2 2014 1.1.1.1 
Fragilidades nos controles internos 

relativos à área de contratos. 
1 

Implementar manuais de rotinas e procedimentos concernentes a área de 
contratos. 

Atendida 

02  2 2014 1.1.1.1 
Fragilidades nos controles internos 

relativos à área de contratos. 
2 

Aperfeiçoar a sistemática de acompanhamento das alterações na legislação 
relacionada a área de contratos. 

Atendida 

03  2 2014 1.1.1.1 
Fragilidades nos controles internos 

relativos à área de contratos. 
3 

Manter em local visível e acessível ao público, listagem mensalmente 
atualizada dos contratos firmados. 

Cancelada 

04  2 2014 1.1.1.5 

Fragilidades no atendimento das 
orientações contidas no parecer jurídico do 
aditivo sem a devida justificativa do gestor 

pelo não atendimento. 

1 
Atender às orientações contidas no parecer jurídico e, havendo discordância, 

acostar aos autos do processo, manifestação formal e fundamentada pelo não 
atendimento. 

Finalizado o 
monitoramento 

05  2 2014 1.1.1.7 
Numeração do contrato em inobservância 

à ordem cronológica das datas de 
assinaturas. 

1 
Numerar os contratos em observância à ordem cronológica das datas de 

assinaturas. 
Finalizado o 

monitoramento 

06  2 2014 1.1.1.9 

Celebração de contrato com pessoa 
jurídica com cadastro vencido junto ao 

SICAF, relativo regularidade fiscal 
Estadual/Distrital, sem apresentação de 
documento hábil para comprovação e, 

ausência de comprovação da regularidade 
trabalhista. 

1 
Atentar para a validade do registro cadastral no SICAF, quando da formalização 

do instrumento de contrato. 
Finalizado o 

monitoramento 

07  2 2014 1.1.1.9 

Celebração de contrato com pessoa 
jurídica com cadastro vencido junto ao 

SICAF, relativo regularidade fiscal 
Estadual/Distrital, sem apresentação de 
documento hábil para comprovação e, 

ausência de comprovação da regularidade 
trabalhista. 

1 
Acostar aos autos, previamente à contratação pela Administração, 

documentos comprobatórios de consulta da regularidade fiscal e trabalhista, 
quando da formalização do instrumento de contrato. 

Atendida 

08  2 2014 1.1.1.10 Ausência de consulta prévia ao CADIN. 1 
Acostar aos autos, previamente à contratação pela Administração, consulta ao 

CADIN. 
Atendida 

09  2 2014 1.1.1.12 
Ausência de convocação formal para 

assinar o termo de contrato. 
1 

Realizar a convocação formal da empresa com preço registrado em ata para 
assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 

dentro do prazo e condições estabelecidos, conforme disciplina o art. 64, da 
Lei nº 8.666/93, fazendo constar no processo correspondente os documentos 

comprobatórios dessa prática. 

Finalizado o 
monitoramento 

10  2 2014 1.1.1.14 
Ausência de documentos comprobatórios 

da devida publicação do extrato do 
contrato/aditivo na imprensa oficial. 

1 
Acostar aos autos, documentos comprobatórios da devida publicação do 

extrato do contrato/aditivo na imprensa oficial. 
Atendida 

11  2 2014 1.1.1.14 
Ausência de documentos comprobatórios 

da devida publicação do extrato do 
contrato/aditivo na imprensa oficial. 

2 
Providenciar a publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus 
aditamentos na imprensa oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de 

sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. 

Finalizado o 
monitoramento 
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Recomendação 

12  2 2014 1.1.1.15 

Ausência de um representante da 
Administração para acompanhar e 

fiscalizar a execução do contrato, durante 
toda a sua vigência. 

2 
Designar um representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a 

execução do contrato, durante toda a sua vigência. 
Finalizado o 

monitoramento 

13  2 2014 1.1.2.3 
Fragilidades na adoção de medidas quando 

da situação de irregularidade junto ao 
SICAF. 

2 
Adotar medidas que visem mitigar a situação de irregularidade da contratada 

junto ao SICAF. 
Atendida 

14  2 2014 1.1.2.6 Fragilidades nas retenções dos tributos. 1 Adotar medidas que visem a devida retenção dos tributos pela Administração. 
Finalizado o 

monitoramento 

15  2 2014 1.1.3.1 
Fragilidades no cumprimento das 

obrigações assumidas pela Administração. 
1 

Adotar medidas que visem o cumprimento das obrigações assumidas pela 
Administração 

Finalizado o 
monitoramento 

16  2 2014 1.1.3.2 
Fragilidades no cumprimento das 

obrigações assumidas pela Contratada. 
1 

Adotar medidas que visem o cumprimento das obrigações assumidas pela 
Contratada. 

Finalizado o 
monitoramento 

17  11 2014 1.1.1.1 
Ausência da emissão de laudos periciais 

para os ambientes potencialmente 
insalubres ou perigosos.  

1 

Diante da manifestação da Coordenação de Gestão de Pessoas do Campus 
Caruaru, deve a unidade examinada atentar para o que preconiza a 

recomendação 001, constatação 6.2.1.3 e a recomendação 001, constatação 
6.2.2.1, do relatório da CGU nº 243998, que dispõem, respectivamente: 
a) Formalizar processo para as concessões de adicional de insalubridade, 

cumprindo o § 1º do art. 22 da Lei nº 9.784, de 29/01/99; 
b) Cumprir a recomendação expedida pelo Controle Interno, no item 6.1.2.1 
do relatório nº 224870, no sentido de promover a realização de novos laudos 

de insalubridade, por Entidade Pública externa legalmente habilitada, com 
vistas à revisão dos adicionais de insalubridade atualmente concedidos. 

Cancelada 

18  14 2014 1.1.1.2 

Ausência de documentação comprobatória 
no processo de pagamento, relativo 

cumprimento de requisitos firmados em 
Termo de Compromisso. 

1 

Atender a recomendação nº 01, constatação 3.1.2.4, do relatório CGU nº 
201203357, que descreve: Que o IFPE adote medidas no sentido de verificar 
periodicamente o cumprimento, por parte dos servidores beneficiados com 

financiamento de cursos de pós-graduação, dos requisitos firmados em termo 
e compromisso, cuja documentação comprobatória deve ser anexada aos 

autos dos processos de pagamentos. 

Cancelada 

19  14 2014 1.1.1.10 
Contratação sem a prévia elaboração de 

projeto básico. 
1 

Atender a recomendação nº 1, constatação 006, do relatório CGU nº 224774, 
que descreve: Que a Unidade se abstenha de realizar contratação de serviços 

sem a prévia elaboração de projeto básico. 

Finalizado o 
monitoramento 

20  14 2014 1.1.1.17 
Contratação não precedida de orçamento 

detalhado dos custos envolvidos. 
1 

Atender a recomendação nº 002, constatação 011, do relatório CGU nº 
224774, que descreve: Que a contratação de serviços seja precedida de 

elaboração de orçamento detalhado dos custos envolvidos, os quais devem 
balizar as propostas dos fornecedores. 

Finalizado o 
monitoramento 

21  14 2014 1.1.1.18 
Ausência de parecer jurídico nos autos do 

processo. 
1 

Atender a recomendação no 002, constatação 040, do relatório CGU no 
243998, que descreve: Anexar ao processo licitatório parecer jurídico, 

conforme art. 38, inciso VI da Lei 8.666/93 e a publicação da dispensa, como 
condição de eficácia do ato, conforme art.26 da lei 8666/93. 

Atendida 

22  14 2014 1.1.1.18 
Ausência de parecer jurídico nos autos do 

processo. 
2 

Atentar, nas contratações de pequeno valor, se o parecer jurídico é 
dispensável, nos termos da Orientação Normativa nº 46/2014, da AGU. 

Atendida 
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23  14 2014 1.1.1.20 
Ausência de inclusão, no documento 
substituto do contrato, de cláusulas 

elencadas no art. 55 da Lei no. 8.666/93. 
1 

Atender a recomendação nº 2, constatação 2.1.10.1, do relatório CGU nº 
201203357, que descreve: Adotar medidas no sentido de incluir nos 

documentos que venham a substituir a formalização do contrato, as cláusulas 
necessárias, elencadas no art. 55 da Lei no. 8.666/93. 

Finalizado o 
monitoramento 

24  6 2015 1.1.1.2 

Ausência de formalização de processos 
administrativos referentes aberturas de 
editais concernentes aos programas da 

Política de Assistência Estudantil, no IFPE, 
em inobservância à Lei Federal nº 
9.784/1999, Portaria Normativa 

MPOG/SLTI nº 05/2002 e ao Manual de 
Normas Processuais e Procedimentos 
Gerais de Utilização dos Serviços de 

Protocolo do IFPE. 

1 
Realizar abertura de processo administrativo para elaboração dos editais 

referentes aos Programas de Assistência Estudantil. 
Atendida 

25  6 2015 1.1.1.5 

Fragilidades nos mecanismos de 
acompanhamento e avaliação dos 

Programas de Assistência Estudantil e na 
definição da quantidade e valores dos 

auxílios/benefícios de assistência 
estudantil. 

1 
Adotar mecanismos de acompanhamento e avaliação dos Programas de 

Assistência Estudantil. 
Não atendida 

26  6 2015 1.1.1.5 

Fragilidades nos mecanismos de 
acompanhamento e avaliação dos 

Programas de Assistência Estudantil e na 
definição da quantidade e valores dos 

auxílios/benefícios de assistência 
estudantil. 

2 Definir, em edital, o quantitativo de Bolsa Permanência por modalidade. Cancelada 

27  6 2015 1.1.1.5 

Fragilidades nos mecanismos de 
acompanhamento e avaliação dos 

Programas de Assistência Estudantil e na 
definição da quantidade e valores dos 

auxílios/benefícios de assistência 
estudantil. 

3 Atentar para as devidas assinaturas no questionário socioeconômico. Cancelada 

28  6 2015 1.1.1.7 
Fragilidades nas cláusulas referentes 

critérios de seleção e/ou permanência. 
1 

Prever nos editais, os critérios para inscrição e permanência nos programas 
específicos da Política de Assistência Estudantil. 

Atendida 

29  6 2015 1.1.1.8 
Fragilidades na constituição da Equipe 

Multiprofissional 
1 

Designar nova Portaria de constituição da Equipe Multiprofissional, constando 
as atribuições gerais e dos respectivos membros, conforme prevê o item 6.1 da 

Política de Assistência Estudantil do IFPE. 
Não atendida 

30  6 2015 1.1.1.9 
Prorrogação da vigência do Programa de 

Bolsa Permanência, sem previsão no edital 
1 Obedecer ao prazo de vigência dos Programas de Bolsa Permanência. Atendida 

31  6 2015 1.1.1.9 
Prorrogação da vigência do Programa de 

Bolsa Permanência, sem previsão no edital 
2 

Planejar o edital relativo ao Programa de Bolsa Permanente de forma que os 
alunos tenham assistência em todo o período letivo, inclusive prevendo 

prorrogações em situações excepcionais. 
Atendida 
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32  6 2015 1.1.1.11 
Inobservância às regras editalícias quanto 

a devida entrega da documentação dos 
candidatos. 

1 
Cumprir rigorosamente as regras editalícias quanto à entrega da 

documentação exigida aos candidatos inscritos no Programas de Assistência 
Estudantil. 

Atendida 

33  6 2015 1.1.2.2 

Inclusão de bolsista após divulgação do 
resultado final do processo seletivo 

relativo ao Programa de Bolsa 
Permanência. 

1 
Exigir a entrega da documentação completa dos candidatos ao Programa de 

Bolsa Permanência da Assistência Estudantil, de acordo com o prazo 
estipulado em edital. 

Cancelada 

34  6 2015 1.1.2.2 

Inclusão de bolsista após divulgação do 
resultado final do processo seletivo 

relativo ao Programa de Bolsa 
Permanência. 

2 
Coibir a inclusão de bolsistas após a divulgação do resultado final, referente ao 

Programa de Bolsa Permanência da Assistência Estudantil. 
Não atendida 

35  6 2015 1.1.2.4 

Fragilidades nos instrumentos de 
acompanhamento e controle para 

realização dos pagamentos de 
bolsas/benefícios, concernentes à Política 

de Assistência Estudantil. 

1 
Implementar instrumentos eficientes de acompanhamento e controle para 

realização dos pagamentos de bolsas/benefícios, referentes à Política de 
Assistência Estudantil. 

Não atendida 

36  6 2015 1.1.2.6 

Ausência de apresentação, pelo servidor 
responsável pela visita técnica, de lista de 

frequência e relatório das atividades 
realizadas pelos discentes no decorrer da 

visita. 

1 
Exigir prestação de contas do servidor responsável pela visita técnica contendo 

lista de frequência e relatório de atividades dos discentes participantes de 
visitas técnicas. 

Não atendida 

37  13 2015 1.1.1.1 
Ausência de registros cartoriais do bem 

imóvel do Campus Caruaru. 
1 

Providenciar o registro do bem imóvel do Campus Caruaru no cartório de 
imóveis. 

Cancelada 

38  13 2015 1.1.1.1 
Ausência de registros cartoriais do bem 

imóvel do Campus Caruaru. 
2 

Providenciar o habite-se e posterior averbação do bem imóvel do Campus 
Caruaru 

Cancelada 

39  13 2015 1.1.1.2. 
Ausência de registro no SPIUnet, do bem 

imobiliário do Campus Caruaru. 
1 Registrar no SPIUnet, o imóvel do Campus Caruaru. Cancelada 

40  13 2015 1.1.1.2. 
Ausência de registro no SPIUnet, do bem 

imobiliário do Campus Caruaru. 
2 

Implementar rotinas que garantam a realização do procedimento de avaliação 
dos imóveis nos prazos definidos. 

Cancelada 

41  13 2015 1.1.2.3. 
Ausência de inventário anual de bens 

imóveis do exercício 2014. 
1 Realizar o inventário anual de bens imóveis. Cancelada 

42  13 2015 1.1.2.3. 
Ausência de inventário anual de bens 

imóveis do exercício 2014. 
2 

Concluir o inventário anual de bens imóveis, dentro do prazo que permita a 
devida conciliação com a contabilidade no encerramento do exercício. 

Cancelada 

43  13 2015 1.1.2.4. 
Ausência de constituição da Comissão de 
elaboração do inventário do patrimônio. 

1 Constituir comissão de elaboração do inventário patrimonial. Atendida 

44  21 2015 1.1.1.1 
Fragilidades nos controles internos 

referentes gratificação por encargos de 
curso e concurso. 

1 
Implementar mecanismos de acompanhamento e controle referente 

gratificação por encargos de curso e concurso. 
Finalizado o 

monitoramento 

45  21 2015 1.1.1.2 
Fragilidades nos instrumentos que 
demonstrem o acompanhamento e 

controle do limite da carga horária anual. 
1 

Implementar instrumentos que demonstrem o acompanhamento e controle 
do limite da carga horária anual, por servidor, referente a pagamentos de 

encargos de curso e concurso. 
Não atendida 
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46  21 2015 1.1.1.3 

Ausência de instrumentos que 
demonstrem a compensação de carga 

horária, quando as atividades 
desempenhadas que resultem no 

recebimento de gratificação por encargos 
de curso e concurso, forem executadas 

durante a jornada de trabalho. 

1 

Implementar instrumentos que demonstrem a compensação de carga horária, 
por servidores que receberam na rubrica de gratificação por encargos de curso 
e concurso, quando as atividades desempenhadas foram executadas durante a 

jornada de trabalho. 

Não atendida 

47  21 2015 1.1.1.4 
Ausência de Declaração de Compensação 

de Horário. 
1 

Realizar pagamento referente gratificação por encargos de curso e concurso, 
apenas quando constar nos processos de pagamentos, a declaração de 
atividades, o registro de frequência e a declaração de compensação de 
horários (anexos II, III e IV, respectivamente, da Resolução do Conselho 

Superior do IFPE nº 19/2015). 

Atendida 

48  21 2015 1.1.1.5 
Fragilidades na Declaração de 

Compensação de Horário. 
1 Aprimorar o preenchimento da declaração de compensação de horário. 

Finalizado o 
monitoramento 

49  1 2016 1.1.1.1 
Fragilidades nos processos de solicitações 

de diárias.  
1 

Atentar para o cumprimento dos prazos para solicitação de concessão de 
diárias. 

Finalizado o 
monitoramento 

50  1 2016 1.1.1.1 
Fragilidades nos processos de solicitações 

de diárias.  
2 

Fazer constar na solicitação de concessão de diárias, data e assinatura do 
proposto e do proponente. 

Cancelada 

51  1 2016 1.1.1.3 

Ausência de publicação dos atos de 
concessão de diárias no boletim interno ou 

de pessoal do órgão ou entidade 
concedente. 

1 
Publicar os atos de concessão de diárias no Boletim Interno ou de Pessoal do 

Órgão ou Entidade concedente. 
Não atendida 

52  1 2016 1.1.1.4 
Pagamento de diárias após o 
deslocamento do servidor. 

1 
Efetuar o pagamento antecipado das diárias e de uma só vez, admitidas as 

exceções, conforme artigo 5º do Decreto nº 5.992/2006. 
Finalizado o 

monitoramento 

53  1 2016 1.1.1.6 Fragilidades nas prestações de contas. 1 Fazer cumprir o prazo para execução da prestação de contas de diárias. Não atendida 

54  1 2016 1.1.1.6 Fragilidades nas prestações de contas. 2 Ultimar cumprimento do prazo para restituição de diárias. 
Finalizado o 

monitoramento 

55  1 2016 1.1.1.6 Fragilidades nas prestações de contas. 3 
Implementar rotina de acompanhamento e cobrança de prestação de contas e 

restituição de diárias. 
Não atendida 

56  1 2016 1.1.1.6 Fragilidades nas prestações de contas. 4 
Implementar procedimento que defina sobre a impossibilidade da concessão 
de novas diárias e passagens, até que seja efetuada a devida comprovação e 

regularização da(s) prestação(ões) de contas pendente(s). 
Atendida 

57  1 2016 1.1.1.6 Fragilidades nas prestações de contas. 5 

Fazer constar no devido formulário de solicitação de concessão de diárias e 
passagens, todas as informações necessárias, incluindo assinaturas, datas, 

locais e os horários dos compromissos assumidos, como também, os 
documentos que justifiquem o deslocamento, com o fim de comprovar a 
motivação da viagem, conforme descrito na Portaria nº. 964/2009-GR, de 

25/11/2009. 

Não atendida 

58  1 2016 1.1.1.6 Fragilidades nas prestações de contas. 6 
Utilizar os modelos de formulários descritos na Portaria nº. 964/2009-GR, de 

25/11/2009. 
Atendida 

59  1 2016 1.1.1.6 Fragilidades nas prestações de contas. 7 

Disponibilizar à Auditoria Interna, todas as informações e/ou documentos 
solicitados, necessários ao adequado cumprimento de suas atribuições, em 

conformidade com o artigo 26 e § ss. da Lei 10.180/2001, e com o item 
9.2.1.2.2 do Acórdão n.º 577/2010 do Plenário do Tribunal de Contas da União. 

Finalizado o 
monitoramento 
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60  1 2016 1.1.1.7 
Ausência do pagamento do adicional de 

deslocamento. 
1 Efetuar o pagamento do adicional de deslocamento nos casos previstos. 

Finalizado o 
monitoramento 

61  4 2016 1.1.1.1 

Ausência de controle no que concerne a 
aplicabilidade das ações/ boas práticas de 

sustentabilidade e de redução dos 
impactos ambientais, de procedimentos 

que visem a melhoria da gestão ambiental 
e aplicabilidade/adequação ao Plano de 
Gestão de Logística Sustentável do IFPE 

(PLS). 

1 

Desenvolver, promover campanhas educativas e de conscientização acerca da 
sustentabilidade ambiental junto aos servidores, alunos e terceirizados, 

adotando critérios para cumprimento das boas práticas de sustentabilidade e 
de redução dos impactos ambientais, estabelecendo metas com índices de 

redução de consumo de energia, água, papel, tinta/tonner, copo descartável, 
mediante controle/acompanhamento em planilhas formalizadas, 

automatizadas de preenchimento contínuo, em conformidade com o Plano de 
Logística Sustentável do IFPE (PLS);  

Não atendida 

62  4 2016 1.1.1.1 

Ausência de controle no que concerne a 
aplicabilidade das ações/ boas práticas de 

sustentabilidade e de redução dos 
impactos ambientais, de procedimentos 

que visem a melhoria da gestão ambiental 
e aplicabilidade/adequação ao Plano de 
Gestão de Logística Sustentável do IFPE 

(PLS). 

2 

Elaborar ou adequar o Projeto Elétrico do Campus para proporcionar um novo 
dimensionamento de tomadas de uso geral (TUG'S) e tomadas de uso 

específico (TUE'S) que atenda as necessidades de cada setor/sala, com intuito 
de não utilizar equipamentos que possam causar danos patrimoniais e 
aumento do consumo de energia (extensões, benjamins...). Bem como, 

adequar a iluminação do Campus em conformidade com Parecer Técnico de 
Iluminância – 2016, apresentado à gestão pelo servidor Raphael Costa Dos 

Santos. 

Não atendida 

63  4 2016 1.1.1.1 

Ausência de controle no que concerne a 
aplicabilidade das ações/ boas práticas de 

sustentabilidade e de redução dos 
impactos ambientais, de procedimentos 

que visem a melhoria da gestão ambiental 
e aplicabilidade/adequação ao Plano de 
Gestão de Logística Sustentável do IFPE 

(PLS). 

3 

Desenvolver e implantar um plano de gestão para resíduos sólidos verificando 
a legislação vigente, em consonância com Plano de Logística e Sustentabilidade 

do IFPE (PLS) (exemplo: entrar em contato com catadores de lixo que são 
autônomos para que estes recolham os resíduos reciclados e reutilizados; 

verificar se na associação de moradores do Alto do Moura tem algum artesão 
que recolha resíduos para trabalhos de artesanato; ver com o grêmio do 

Campus se há interesse para fazer esse recolhimento e venda, com intuito de 
gerar uma fonte de renda) 

Não atendida 

64  4 2016 1.1.1.1 

Ausência de controle no que concerne a 
aplicabilidade das ações/ boas práticas de 

sustentabilidade e de redução dos 
impactos ambientais, de procedimentos 

que visem a melhoria da gestão ambiental 
e aplicabilidade/adequação ao Plano de 
Gestão de Logística Sustentável do IFPE 

(PLS). 

4 

Instituir controles efetivos para registro das vistorias, em livro ou planilhas 
automatizadas, contendo todas as informações relacionadas ao sistema 
elétrico e hidráulico, contendo: data, horário, servidor ou terceirizado, 

observações; em conformidade com a Portaria MP nº 23/2015, Anexo II 
(exemplo: implantar meios alternativos de redução do consumo de água nas 
bacias sanitárias com caixas acopladas, através do uso da garrafa pet de um 

litro) 

Não atendida 

65  4 2016 1.1.1.1 

Ausência de controle no que concerne a 
aplicabilidade das ações/ boas práticas de 

sustentabilidade e de redução dos 
impactos ambientais, de procedimentos 

que visem a melhoria da gestão ambiental 
e aplicabilidade/adequação ao Plano de 
Gestão de Logística Sustentável do IFPE 

(PLS). 

5 

Instituir o controle de verificação e acompanhamento dos consumos de papel, 
tonner, copo descartável, água e energia pela fatura da operadora, com 

objetivo de atingir uma meta pré-estabelecida pela gestão para redução e/ou 
controle do consumo. 

Não atendida 
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66  4 2016 1.1.1.1 

Ausência de controle no que concerne a 
aplicabilidade das ações/ boas práticas de 

sustentabilidade e de redução dos 
impactos ambientais, de procedimentos 

que visem a melhoria da gestão ambiental 
e aplicabilidade/adequação ao Plano de 
Gestão de Logística Sustentável do IFPE 

(PLS). 

6 
Cercar todas as fontes de água e os sistemas de tratamento de resíduos 

(lagoas, biodigestores, composteiras, etc.) para impedir o acesso de humanos 
e animais, conforme IN SLTI/MP nº 10/2012, Anexo II; 

Não 
monitorada 

67  4 2016 1.1.1.1 

Ausência de controle no que concerne a 
aplicabilidade das ações/ boas práticas de 

sustentabilidade e de redução dos 
impactos ambientais, de procedimentos 

que visem a melhoria da gestão ambiental 
e aplicabilidade/adequação ao Plano de 
Gestão de Logística Sustentável do IFPE 

(PLS). 

7 
Instituir procedimentos que se faça cumprir os itens descrito no Roteiro 

Prático de Ações Sustentáveis na Administração Pública / Volgemann Jr, José 
Carlos. (Porto Alegre: ESAF, 2014) contido no Fato; 

Finalizado o 
monitoramento 

68  4 2016 1.1.1.7 

Ausência de vistoria e limpeza das áreas 
internas e externas e o entorno das 

instalações públicas, em descumprimento 
ao art. 2º, § 2º, Decreto nº 8.662/2016. 

1 

Realizar vistoria/limpeza programada, registrada em livro ou formulário de 
inspeção, para retirada de lixo/eventuais criadouros do mosquito Aedes 
aegypti, nas canaletas de escoamento de água, refletores e jardins (Por 

exemplo: Dia da Faxina – servidores inspecionam pelos arredores do prédio e 
eliminam possíveis focos do mosquito, observando calhas, árvores que 

possuem folhas que podem cair e acumular água, furos nas lixeiras da área 
externa, qualquer objeto que possa acumular água). 

Não atendida 

69  4 2016 1.1.1.7 

Ausência de vistoria e limpeza das áreas 
internas e externas e o entorno das 

instalações públicas, em descumprimento 
ao art. 2º, § 2º, Decreto nº 8.662/2016. 

2 
Promover poda nas árvores e a retirada de plantas ao redor do prédio que 

possam acumular água parada. 
Não 

monitorada 

70  4 2016 1.1.1.8 

Ausência de capacitação para os membros 
da equipe de licitação, que permita a 

adesão nos editais aos critérios de 
sustentabilidade. 

1 

Promover orientação aos membros da equipe de licitação para que seja 
incluído no Plano Anual de Capacitação (PAC), capacitações que permitam a 

adesão nos editais aos critérios de sustentabilidade, em observância ao Plano 
de Logística Sustentável do IFPE (PLS). 

Não atendida 

71  16 2016 1.1.1.1 
Inexistência de mapeamento de processo 

de controle de frequência. 
1 

Elaborar o mapeamento de processo da Coordenação de Gestão de Pessoas, 
como forma de identificar como os processos referentes ao controle de 

frequência são realizados, representando o tempo e as responsabilidades na 
execução. 

Atendida 

72  16 2016 1.1.1.3 
Ausência/deficiência de alguns registros de 

frequências no ponto eletrônico. 
2 

Providenciar a elaboração de um procedimento operacional formalizado 
referente à concessão de férias, estabelecendo, pelo menos, um prazo mínimo 
para o agendamento ou alteração das férias de forma que sejam exequíveis a 

análise, a homologação e as devidas alterações no sistema. 

Atendida 
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73  16 2016 1.1.1.4 
Ausência/deficiência nos registros de 
frequências, quanto às ocorrências e 

quanto ao intervalo diário.  
1 

Intensificar a conscientização/orientação dos servidores da Unidade (sugere-se 
utilizar de reuniões, quadro de avisos e correio eletrônico para divulgação da 

Portaria nº 333/2014-GR, do Memorando Circular nº 003/2014-DGPE e demais 
regulamentos), ressaltando a importância do adequado registro das 

frequências, especialmente em relação à inclusão das possíveis ocorrências e 
registro do intervalo diário. 

Cancelada 

74  16 2016 1.1.1.5 
Fragilidade no acompanhamento e 

controle de frequência dos servidores 
pelas chefias imediatas.  

1 
Promover o devido acompanhamento e controle da frequência dos servidores 

sob sua responsabilidade, observando a Portaria nº 333/2014-GR e as 
orientações contidas no Memorando Circular nº 003/2014-DGPE 

Não atendida 

75  16 2016 1.1.1.5 
Fragilidade no acompanhamento e 

controle de frequência dos servidores 
pelas chefias imediatas.  

2 

Exigir, nos casos de faltas justificadas, atrasos e saídas antecipadas, bem como 
de participação no Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, que os 

servidores anexem ao relatório de frequências as devidas comprovações, 
quando couber, sob pena de não homologação da falta pela chefia imediata. 

Não atendida 

76  16 2016 1.1.1.6 

Ausência de verificação da assiduidade e 
do cumprimento da carga horária dos 

servidores para fins de 
autorização/homologação da folha de 

pagamento. 

1 

Cumprir o item 2.2 do Memorando Circular nº 003/2014-DGPE, do dia 
28/02/14, que determina: 2.2. À Unidade de Gestão de Pessoas dos Campi e 

da Reitoria cabe: 
2.2.1. Analisar e legitimar os códigos de ocorrências registrados no Boletim de 
Frequência referentes a faltas justificadas, nos termos do artigo 97, da Lei 8. 

112/90, assim como a afastamentos e licenças previstos na legislação vigente. 
2.2.2. Retornar o Boletim de Frequência ao setor de origem, para as devidas 

alterações/registros, em caso de divergências de informações; 
2.2.3. Efetivar o(s) desconto(s) de faltas, atrasos e saídas antecipadas sem 

justificativas; 
2.2.4. Arquivar o Boletim de Frequência.(Original sem grifos) 

Não atendida 

77  16 2016 1.1.1.7 

Ausência de publicação de portaria pela 
Reitora do IFPE com autorização expressa 

dos servidores, do Campus Caruaru, 
contemplados com a jornada de trabalho 

flexibilizada.  

1 

Demandar da autoridade máxima do IFPE a emissão da portaria com a 
autorização expressa dos servidores, do Campus Caruaru, contemplados com a 

jornada de trabalho flexibilizada. A partir da emissão da referida Portaria, 
promover sua publicidade. 

Cancelada 

78  16 2016 1.1.1.7 

Ausência de publicação de portaria pela 
Reitora do IFPE com autorização expressa 

dos servidores, do Campus Caruaru, 
contemplados com a jornada de trabalho 

flexibilizada. 

2 

Averiguar os casos dos servidores ocupantes de função gratificada e de seus 
eventuais substitutos em exercício que não estejam cumprindo a jornada de 

trabalho de 08(oito) horas diárias, com intervalo de, no mínimo, 01(uma) hora 
e, no máximo, 3(três) horas para alimentação e repouso. 

Não atendida 

79  16 2016 1.1.1.8 
Inexistência de número suficiente de 
servidores para o estabelecimento da 

jornada ininterrupta.  
1 

Demonstrar concretamente a existência de número suficiente de servidores 
técnico-administrativos em exercício no setor, justificando o estabelecimento 

da jornada em turnos ou escalas e a melhoria no atendimento ao público. 
Atendida 

80  16 2016 1.1.1.9 
Deficiência no procedimento utilizado para 

concessão de horário especial a servidor 
estudante. 

1 
Formalizar e implementar um procedimento operacional para concessão de 

horário especial a servidor estudante. 
Não atendida 

81  16 2016 1.1.1.9 
Deficiência no procedimento utilizado para 

concessão de horário especial a servidor 
estudante. 

2 
Promover, nos atos de concessão de horário especial a servidor estudante, 

análise crítica dos documentos anexados, identificando, por exemplo, a 
incompatibilidade entre os horários de aula e os horários de trabalho semanal. 

Atendida 



 

Avenida Professor Luiz Freire, nº 500 – Cidade Universitária – Recife – CEP: 50.540-740 

(81) 2125-1647 – audi@reitoria.ifpe.edu.br 
Página 108 de 197 

Recomendações da Auditoria Interna – Campus Caruaru 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício Nº Const. Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 

Status da 
Recomendação 

82  16 2016 1.1.1.9 
Deficiência no procedimento utilizado para 

concessão de horário especial a servidor 
estudante. 

3 
Promover as devidas retificações ou acréscimos de documentos, nos processos 

de concessão de horário especial a servidor estudante que apresentaram 
irregularidades ou ausência de documentação. 

Atendida 

83  16 2016 1.1.1.9 
Deficiência no procedimento utilizado para 

concessão de horário especial a servidor 
estudante. 

4 
Considerar as orientações do Tribunal de Contas da União, quanto à 

vulnerabilidade da folha de ponto e promover o controle de assiduidade do 
servidor estudante mediante ponto eletrônico. 

Atendida 

84  3 2017 1.1.1.2 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de indicação da Relação das 

Notas de Empenho (RN) a serem inscritas 
em Restos a Pagar Não Processados 

(RPNP). 

1 
Adotar medidas que assegurem a indispensável segregação de funções na 

entidade, em prol do fortalecimento dos controles internos na área financeira. 
Não 

monitorada 

85  3 2017 1.1.1.2 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de indicação da Relação das 

Notas de Empenho (RN) a serem inscritas 
em Restos a Pagar Não Processados 

(RPNP). 

4 

Atualizar, no SIAFI, os dados cadastrais dos agentes responsáveis pela 
indicação das notas de empenho a serem inscritas em Restos a Pagar Não 

Processados (RPNP), observando, de modo especial, o Princípio da Segregação 
de Funções. 

Não 
monitorada 

86  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

1 

Adotar medidas de planejamento e controle que possibilitem, no ato da 
inscrição dos empenhos em Restos a Pagar Não processados , dotar o 

responsável pela indicação das referidas NE’s de informações consignadas em 
documentação comprobatória, capazes de justificar a adequação da inscrição, 

em prol do fortalecimento dos Controles Internos na área financeira. 

Não 
monitorada 

87  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

2 

Registrar, no SIAFI, dentre outras informações, a fundamentação legal 
adequada que justifique a inscrição das notas de empenho em Restos a Pagar 

Não Processados, de forma que seja suficiente para o adequado entendimento 
da situação ocorrida. 

Não 
monitorada 

88  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

3 

Abster-se de efetuar pagamentos de despesas, cujo fato gerador pertença ao 
exercício corrente, com saldo de Restos a Pagar, em atenção ao art. 2º da Lei 

nº 4.320/1964, Princípio da Anualidade Orçamentária, Princípio da 
Competência Contábil e Acórdão n° 1.878/2005-TCU-2ª Câmara. 

Não 
monitorada 

89  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

4 

Utilizar rotina periódica e sistematizada, ao longo do exercício de emissão do 
empenho, para avaliar a possibilidade de anular os saldos de empenhos de 

despesas não liquidadas, com reaproveitamento do recurso, ao invés de 
inscrevê-los em restos a pagar, com vistas a evitar:  

● o cancelamento de valores inscritos, pelo saldo integral ou por valores 
desproporcionais ao inscrito, em prol do fortalecimento dos Controles Internos 
na área orçamentária, e em atenção ao entendimento do TCU exposto no item 

nº 1.7.3, TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª Câmara.  
● a existência/permanência de saldos alongados em Restos a Pagar Não 

Processados nos próximos exercícios, sem que houvesse a necessidade da 
inscrição, em prol do fortalecimento dos Controles Internos na área 

orçamentária, e em atenção ao entendimento do TCU exposto no item nº 
1.7.3, TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª Câmara. 

Não 
monitorada 
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90  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

5 

Avaliar se os empenhos inscritos em restos a pagar não processados mantém a 
condição de validade estabelecida no art. 68 do Decreto nº 93.872/86 e, ao 

mesmo tempo, se há perspectiva de utilização amparada pela legislação 
pertinente. Posteriormente, adotar medidas para a atualização dos saldos. 

Não 
monitorada 

91  6 2017 1.1.1.2 

Lançamento em Folha de Pagamento sem 
observância às regras estabelecidas na 

Portaria nº 0333/14-GR e na Resolução nº 
41/2012-CONSUP.  

1 

Se abster em realizar o lançamento na folha de pagamento dos servidores 
Técnicos Administrativos sem observar as ocorrências do boletim de 

frequência, observando as regras contidas no art. 13 da Portaria nº 333/2014-
GR, inclusive no que refere ao desconto por falta e atraso, quando cabível. 

Não 
monitorada 

92  6 2017 1.1.1.2 

Lançamento em Folha de Pagamento sem 
observância às regras estabelecidas na 

Portaria nº 0333/14-GR e na Resolução nº 
41/2012-CONSUP.  

2 

Aos Setores de Recursos Humanos do IFPE: Se abster em realizar o lançamento 
na folha de pagamento dos servidores Docentes, sem documentos que 

comprovem a execução das atividades docentes, observando as ocorrências 
das faltas e atrasos, conforme determina a Resolução IFPE de nº 41/2012 - 

CONSUP. 

Não 
monitorada 

93  3 2018 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. 

2 
Elaborar e/ou adequar o projeto básico referente à infraestrutura de 

refrigeração e fornecimento de energia para os data centers nos Campi e 
Reitoria. 

Não 
monitorada 

94  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
1 

Indicar na portaria de designação do servidor responsável pelo Setor de 
Patrimônio as atribuições relacionadas às atividades e tarefas pertinentes à 

gestão patrimonial de bens imóveis, cabendo à PROAD estabelecer 
previamente as diretrizes a fim de garantir a padronização dessas atividades. 

Não 
monitorada 

95  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
3 

Registrar contabilmente os imóveis do IFPE, inclusive aqueles locados de 
terceiros, no ativo imobilizado e no SPIUnet, de modo que cada construção 

tenha um Registro Imobiliário Patrimonial (RIP) individualizado, e promover a 
compatibilização dos registros constantes nos sistemas SPIUnet e SIAFI. 

Não 
monitorada 

96  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
5 

Providenciar com a autoridade competente o documento de "Habite-se" ou 
certidão equivalente para todos os prédios do IFPE e a regularização dos 

registros cartoriais dos imóveis, inclusive quanto à atualização documental. 
Para isso, convém, inicialmente, elaborar um plano de ação para orientar a 

execução e viabilizar o acompanhamento dessa demanda. 

Não 
monitorada 

97  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
7 

Elaborar, de forma sistêmica, planejamento anual de manutenção predial e 
metodologia própria para estimar os recursos destinados a essa atividade, em 

atenção aos itens 1, 4 e 5 da NBR 5674:2012, de modo a conferir maior 
efetividade aos princípios da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal) 

e do planejamento (art. 6º, inciso I, do Decreto-Lei 200/67). 

Não 
monitorada 

98  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
10 

Elaborar o inventário anual de bens imóveis, em atenção ao art. 96, da Lei 
4.320/1964 e cumprir o item 83 do Manual de Procedimentos de Patrimônio e 

Almoxarifado do IFPE, cujo teor determina que todas as Unidades Gestoras 
deverão encaminhar uma via do seu Inventário Anual até 15 de janeiro do ano 

subsequente. 

Não 
monitorada 

99  5 2018 1.1.1.1 
Fragilidade na atuação da gestão 

patrimonial no que concerne à avaliação 
de bens móveis e equipamentos 

1 
Indicar na portaria de designação do servidor responsável pelo Setor de 

Patrimônio as atribuições relacionadas às atividades e tarefas pertinentes à 
avaliação de bens móveis e equipamentos. 

Não 
monitorada 
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100  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos 
Campi do IFPE, com exceção dos Campi 

Afogados da Ingazeira, Belo Jardim e 
Igarassu e, consequente, ausência de 

inventário consolidado do IFPE. 

3 

Cumprir o item 83 do Manual de Procedimentos de Patrimônio e Almoxarifado 
do IFPE, cujo teor determina que todas as Unidades Gestoras deverão 
encaminhar uma via do seu Inventário Anual até 15 de janeiro do ano 

subsequente. 

Não 
monitorada 

101  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos 
Campi do IFPE, com exceção dos Campi 

Afogados da Ingazeira, Belo Jardim e 
Igarassu e, consequente, ausência de 

inventário consolidado do IFPE. 

4 
Observar os procedimentos adotados pelo IFPE na execução dos inventários, 
submetendo os relatórios das comissões inventariantes à análise da Diretoria 

de Gestão de Bens e Serviços / Pró-Reitoria de Administração. 

Não 
monitorada 

102  5 2018 1.1.1.3 

Ausência de registros de reavaliação, 
redução ao valore recuperável, 

depreciação, amortização e exaustão dos 
bens patrimoniais do IFPE. 

1 
Realizar os registros de reavaliação, redução ao valor recuperável, 
depreciação, amortização e exaustão dos seus bens patrimoniais. 

Não 
monitorada 

103  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
7 

Designar, através de ato formal, em observância ao Princípio de Controle 
Interno da Segregação de Funções, servidores para a realização da atividade 

de Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de Titular e Substituto. 

Não 
monitorada 

104  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
8 

Incluir/atualizar, no módulo do Rol de Responsáveis do SIAFI, com o código da 
natureza de responsabilidade nº 110, os dados dos servidores responsáveis 
pela realização da atividade de Conformidade dos Registros de Gestão, na 

condição de Titular e Substituto. 

Não 
monitorada 

105  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
9 

Realizar ações de capacitação/treinamento para os servidores designados para 
atuar na atividade de Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de 

Titular e Substituto, contemplando, entre outras áreas, noções básicas da 
“execução orçamentária, financeira e patrimonial”, além da própria “atuação” 

da atividade de Conformista (fluxos, operacionalização no SIAFI, etc.). 

Não 
monitorada 

106  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
11 

Utilizar procedimentos e rotinas formalizados e padronizados sistemicamente, 
no tocante às atividades relacionadas a Conformidade dos Registros de 
Gestão, no intuito de garantir a adequação das conferências realizadas. 

Não 
monitorada 

107  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
12 

Efetuar o registro da Conformidade dos Registros de Gestão, considerando o 
prazo de até 3 (três) dias úteis a contar da data da geração da operação, 

podendo ser atualizado até a data fixada para o fechamento do mês.  
Obs.: A título de sugestão das medidas possíveis de serem empreendidas para 

garantir o registro da Conformidade, pode-se elencar, sem restringir a 

implementação de outras ações, os seguintes exemplos: ➢ Designar 
“Substituto” e utilizar a mão de obra deste para a realização da Conformidade 
dos Registros de Gestão nas ausências/afastamentos do “Titular”. Em alguns 

casos, em que pese o ato de designação, o “Substituto” é subutilizado; ➢ 
Utilizar a mão de obra do próprio Ordenador de Despesa para a realização da 
Conformidade dos Registros de Gestão quando a Unidade Gestora Executora 

se encontrar, justificadamente, impossibilitada de designar servidores distintos 
para exercer funções. 

Não 
monitorada 
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108  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
13 

Solucionar as causas da Conformidade com restrição, com vistas a evitar a 
reincidência da situação desconforme nas Unidades e, a depender do caso, a 
correção em tempo hábil da restrição no SIAFI, considerando a possibilidade 

de atualização do registro da Conformidade até a data fixada para o 
fechamento do mês. 

Não 
monitorada 

109  7 2018 1.1.1.2 
Deficiências na formalização dos processos 

para pagamento de bolsas de pesquisa 
3 

Instituir controles que propiciem garantia razoável de que os pagamentos de 
bolsas ocorram de acordo com o desenvolvimento das atividades 

estabelecidas Plano de Atividade, correlacionando as atividades executadas 
com o cronograma de planejamento. 

Não 
monitorada 

110  7 2018 1.1.1.3 
Discentes que receberam bolsas em 

desconformidade aos critérios de matrícula 
estabelecidos no edital. 

2 

Observar as regras estabelecidas nos editais quanto aos critérios para 
recebimento de bolsas de pesquisa, excluindo dos programas de bolsas 

discentes que não atendam aos critérios estabelecidos nos editais ao longo do 
período de vigência da bolsa. 

Não 
monitorada 

111  7 2018 1.1.1.4 
Falhas nos controles de acompanhamento 

da execução dos planos de atividades 
1 

Realizar adequado acompanhamento das atividades de pesquisa, arquivando 
documentos estabelecidos nos editais relacionados à execução dos projetos 
em meio eletrônico, em especial, relatórios e comprovantes de participação 

em eventos. 

Não 
monitorada 
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Fonte: Planilha de controle das recomendações AUDI - IFPE, acesso em 13/01/2021. 

Finalizado o 
monitoramento 

  

11 

  

Atendidas 

30 

Status das Recomendações por Relatório de Auditoria 

  

Canceladas 

16 

Não  
atendidas 

  

3 

Não  
Monitoradas 

  

34 

  

Total de 
Recomendações 

  
  

94 

Recomendações 
em 

monitoramento 

37 

Recomendações 
monitoradas 

63,83% 
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Recomendações da Auditoria Interna – Campus Garanhuns 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício Nº Const. Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 

Status da 
Recomendação 

01  3 2014 1.1.1.1 
Fragilidades nos controles internos 

relativos à área de contratos. 
1 

Aperfeiçoar os controles internos relativos à área de contratos, no que 
concerne à: 

concluir a formalização do Manual de Procedimentos do IFPE; 
adotar uma sistemática/rotina de acompanhamento permanente das 

alterações na legislação vigente; 
observar o princípio da segregação de funções em todas as fases da área de 

contratos; 
promover ações de capacitação na área de fiscalização de contratos, de modo 
a garantir o acompanhamento e controle de todos os contratos firmados pela 

Administração; 
divulgar/manter, em local visível e acessível ao público, listagem mensalmente 

atualizada dos contratos firmados, indicando a contratada, o objeto, valor 
mensal e quantitativo de empregados envolvidos em cada contrato de 

prestação de serviços; 
divulgar e atualizar quadrimestralmente, na internet, para cada contrato de 
prestação de serviços, a relação dos empregados da contratada, contendo 

nome completo, CPF, cargo ou atividade exercida, lotação e local de exercício. 

Finalizado o 
monitoramento 

02  3 2014 1.1.1.6 
Numeração do contrato em inobservância 

à ordem cronológica das datas das 
assinaturas. 

1 
Numerar os contratos em observância à ordem cronológica das datas de 

assinaturas. 
Finalizado o 

monitoramento 

03  3 2014 1.1.1.8 
Ausência de consulta à regularidade fiscal 
e trabalhista, previamente à emissão de 

nota de empenho e à contratação. 
1 

Aperfeiçoar os controles internos relativos à área de contratos, no que 
concerne à: adotar uma sistemática/rotina de verificar a regularidade fiscal e 

trabalhista, previamente à emissão de nota de empenho e à contratação, 
fazendo constar no processo correspondente os documentos comprobatórios 

dessa prática. 

Finalizado o 
monitoramento 

04  3 2014 1.1.1.9 Ausência de consulta prévia ao Cadin. 1 

Aperfeiçoar os controles internos relativos à área de contratos, no que 
concerne à: adotar uma sistemática/rotina de realizar consulta, previamente à 

contratação pela Administração, ao Cadastro Informativo de Créditos não 
Quitados – CADIN, fazendo constar no processo correspondente os 

documentos comprobatórios dessa prática. 

Finalizado o 
monitoramento 

05  3 2014 1.1.1.11 
Fragilidades no procedimento de 

convocação para assinar o termo de 
contrato. 

1 

Aperfeiçoar os controles internos relativos à área de contratos, no que 
concerne à: realizar a convocação formal da empresa com preço registrado em 

ata para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos no edital, conforme 

disciplina o art. 64 da Lei nº 8.666/93, fazendo constar no processo 
correspondente os documentos comprobatórios dessa prática. 

Atendida 

06  3 2014 1.1.1.14 

Ausência de um representante da 
Administração para acompanhar e 

fiscalizar a execução do contrato, durante 
toda a sua vigência. 

1 
Designar, de modo tempestivo, um representante da Administração para 

acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, durante toda a sua vigência. 
Atendida 



 

Avenida Professor Luiz Freire, nº 500 – Cidade Universitária – Recife – CEP: 50.540-740 

(81) 2125-1647 – audi@reitoria.ifpe.edu.br 
Página 114 de 197 

Recomendações da Auditoria Interna – Campus Garanhuns 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício Nº Const. Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 

Status da 
Recomendação 

07  3 2014 1.1.1.14 

Ausência de um representante da 
Administração para acompanhar e 

fiscalizar a execução do contrato, durante 
toda a sua vigência. 

2 

Aperfeiçoar os controles internos relativos à área de contratos, no que 
concerne à: promover ações de capacitação na área de fiscalização de 

contratos, de modo a garantir o acompanhamento e controle de todos os 
contratos firmados pela Administração. 

Cancelada 

08  3 2014 1.1.2.3 
Fragilidades na adoção de medidas quando 

da situação de irregularidade junto ao 
SICAF. 

1 
A cada pagamento, realizar consulta prévia ao SICAF para verificar a 

manutenção das condições de habilitação, fazendo constar no processo 
correspondente os documentos comprobatórios dessa prática. 

Atendida 

09  3 2014 1.1.2.3 
Fragilidades na adoção de medidas quando 

da situação de irregularidade junto ao 
SICAF. 

2 
Adotar medidas que visem mitigar a situação de irregularidade da contratada 

junto ao SICAF. 
Finalizado o 

monitoramento 

10  3 2014 1.1.2.6 Fragilidades nas retenções dos tributos. 1 Adotar medidas que visem a devida retenção dos tributos pela Administração. Atendida 

11  3 2014 1.1.3.1 
Fragilidades no cumprimento das 

obrigações assumidas pela Administração. 
1 

Adotar medidas que visem o cumprimento das obrigações assumidas pela 
Administração 

Cancelada 

12  3 2014 1.1.3.1 
Fragilidades no cumprimento das 

obrigações assumidas pela Administração. 
2 

Aperfeiçoar os controles internos relativos à área de contratos, no que 
concerne à: observar o princípio da segregação de funções em todas as fases 

da área de contratos. 
Cancelada 

13  3 2014 1.1.3.2 
Fragilidades no cumprimento das 

obrigações assumidas pela Contratada. 
1 

Adotar medidas que visem o cumprimento das obrigações assumidas pela 
Contratada. 

Cancelada 

14  3 2014 1.1.3.3 
Divergências de critérios para a concessão 

de diárias aos motoristas. 
1 

Adotar medidas operacionais em conjunto com o Órgão gerenciador da 
licitação que originou a contratação - Reitoria do IFPE, de forma que se 

viabilize a regularização dos critérios para a concessão de diárias aos 
motoristas. 

Cancelada 

15  19 2014 1.1.1.3 
Ausência de documentos que atestam a 

frequência regular dos estagiários perante 
as instituições de ensino. 

1 
Observar os requisitos necessários à realização do estágio, exigindo a 
apresentação dos documentos que atestam a frequência regular dos 

estagiários perante as instituições de ensino. 
Atendida 

16  19 2014 1.1.1.5 
Fragilidades na elaboração do Termo de 

Compromisso de Estágio (TCE) 
1 

Fazer constar dos Termos de Compromisso de Estágio / Planos de Atividades 
as informações essenciais previstas nos normativos que tratam da concessão 
da bolsa estágio, tais como: a jornada de atividades diárias, a fim de avaliar a 

compatibilidade desta com o horário escolar; a periodicidade correta de 
apresentação dos relatórios; o nome do professor orientador da área objeto 
de desenvolvimento, a quem caberá avaliar o desempenho do estudante no 
estágio; e o número da apólice e da Seguradora referente ao seguro contra 

acidentes pessoais contratado em favor dos estagiários  

Atendida 

17  19 2014 1.1.1.5 
Fragilidades na elaboração do Termo de 

Compromisso de Estágio (TCE) 
2 

Providenciar, de imediato, a elaboração do Plano de Atividades de todos os 
estagiários. 

Cancelada 

18  19 2014 1.1.1.5 
Fragilidades na elaboração do Termo de 

Compromisso de Estágio (TCE) 
3 

Incorporar o Plano de Atividades do estagiário ao respectivo Termo de 
Compromisso de Estágio. 

Cancelada 

19  19 2014 1.1.1.6 
Inexistência do Plano de Atividades de 

Estágio. 
1 

Providenciar, de imediato, a elaboração do Plano de Atividades de todos os 
estagiários. 

Atendida 

20  19 2014 1.1.1.6 
Inexistência do Plano de Atividades de 

Estágio. 
2 

Incorporar o Plano de Atividades do estagiário ao respectivo Termo de 
Compromisso de Estágio. 

Atendida 

21  19 2014 1.1.1.8 
Período de vigência da cobertura do 

seguro em desacordo com o período de 
vigência do estágio.  

1 
Assegurar que o período de vigência da cobertura do seguro seja o mesmo da 

vigência do estágio.  
Finalizado o 

monitoramento 
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22  19 2014 1.1.1.9 
Fragilidades das condições das instalações 

ofertadas aos estagiários. 
1 

Adotar medidas que visem melhorar as condições das instalações oferecidas 
aos estagiários. 

Atendida 

23  19 2014 1.1.1.10 
Informalidade no procedimento de 
indicação do supervisor do estágio 

1 
Adotar medidas que visem a formalização do procedimento de indicação do 

supervisor do estágio. 
Atendida 

24  19 2014 1.1.1.13 
Fragilidades nos mecanismos de 

acompanhamento/controle das atividades 
dos estagiários. 

1 
Abster-se de efetuar o pagamento da bolsa-estágio sem as informações do 

acompanhamento da frequência do mês. 
Atendida 

25  19 2014 1.1.1.13 
Fragilidades nos mecanismos de 

acompanhamento/controle das atividades 
dos estagiários. 

2 

Cientificar os supervisores de estágio da necessidade de: Acompanhar e 
atestar a frequência mensal do estagiário e encaminhá-la à unidade de 

recursos humanos (CGPE). 
Comunicar à CGPE, de modo tempestivo, as ocorrências que possam modificar 

a responsabilidade pelo acompanhamento das atividades do estagiário.  

Atendida 

26  19 2014 1.1.1.14 

A unidade de recursos humanos não deu 
amplo conhecimento das disposições 

contidas nos normativos que tratam da 
contratação de estagiários. 

1 
Promover o amplo conhecimento, aos estagiários e aos respectivos 

supervisores de estágio, das disposições contidas nos normativos que tratam 
da contratação de estagiários. 

Atendida 

27  19 2014 1.1.1.16 

Pagamento do auxílio-transporte nos dias 
que não houve o deslocamento; 

Cronograma do pagamento do auxílio-
transporte em desacordo com o que 

dispõe a Orientação Normativa SGP/MPOG 
nº 4/2014. 

1 
Promover os ajustes necessários a regularização do pagamento do auxílio-

transporte dos estagiários.  
Atendida 

28  19 2014 1.1.1.16 

Pagamento do auxílio-transporte nos dias 
que não houve o deslocamento; 

Cronograma do pagamento do auxílio-
transporte em desacordo com o que 

dispõe a Orientação Normativa SGP/MPOG 
nº 4/2014. 

2 

Realizar o levantamento do pagamento do auxílio-transporte de todos os 
estagiários ativos, com vistas a identificar e ajustar as possíveis divergências 
dos casos (estagiário / período) que não foram contemplados na amostra da 

auditoria.  

Atendida 

29  19 2014 1.1.1.16 

Pagamento do auxílio-transporte nos dias 
que não houve o deslocamento; 

Cronograma do pagamento do auxílio-
transporte em desacordo com o que 

dispõe a Orientação Normativa SGP/MPOG 
nº 4/2014. 

3 
Aprimorar os controles internos no tocante ao pagamento do auxílio-

transporte dos estagiários. 
Cancelada 

30  19 2014 1.1.1.16 

Pagamento do auxílio-transporte nos dias 
que não houve o deslocamento; 

Cronograma do pagamento do auxílio-
transporte em desacordo com o que 

dispõe a Orientação Normativa SGP/MPOG 
nº 4/2014. 

4 
Envidar esforços em conjunto com a Direção-Geral do Campus Garanhuns, no 

intuito de promover a reestruturação do quadro de pessoal da CGPE. 
Atendida 

31  1 2015 1.1.1.2 
Inexistência de laudos técnicos para os 

ambientes organizacionais potencialmente 
insalubres e/ou perigosos. 

1 
Providenciar a emissão de laudo técnico relativamente aos ambientes, 

condições e/ou atividades do Campus Garanhuns. 
Cancelada 
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32  5 2015 1.1.1.1 

Fragilidades na composição da justificativa 
para a devida fundamentação dos 

quantitativos estimados pelo Órgão 
Participante. 

1 
Proceder a adequada fundamentação da necessidade dos bens/serviços a 

serem adquiridos, mediante a realização de estudos/levantamentos de suas 
reais necessidades. 

Finalizado o 
monitoramento 

33  5 2015 1.1.1.1 

Fragilidades na composição da justificativa 
para a devida fundamentação dos 

quantitativos estimados pelo Órgão 
Participante. 

2 
Fazer constar nos autos dos processos, os estudos/levantamentos que atestem 

o diagnóstico de se proceder à contratação. 
Cancelada 

34  5 2015 1.1.1.2 

Indicação de estimativa do valor da 
contratação não amparada por análise da 

pesquisa de mercado do Órgão 
Gerenciador. 

1 

Analisar a pesquisa de mercado realizada pelo órgão gerenciador, nos casos de 
compras compartilhadas no âmbito do IFPE, certificando-se da adequação da 

metodologia de realização da pesquisa à sua realidade local e dos valores 
propostos. 

Atendida 

35  5 2015 1.1.1.3 

Inexistência de pesquisa de mercado que 
comprove a vantajosidade dos preços 

registrados em Ata de Registro de Preços 
(ARP). 

1 
Realizar, previamente a cada solicitação de fornecimento à empresa detentora 

de ata de registro de preços, pesquisa de mercado a fim de confirmar a 
vantajosidade dos preços registrados. 

Cancelada 

36  5 2015 1.1.1.4 
Divergências entre o contratado e o 

executado. 
1 

Abster-se de realizar alterações voluntárias no projeto licitado, sem qualquer 
formalização/comprovação da inexistência de prejuízo financeiro. 

Finalizado o 
monitoramento 

37  5 2015 1.1.1.4 
Divergências entre o contratado e o 

executado. 
2 

Promover uma nova medição, comparando o que fora contratado com o 
efetivamente executado. Em seguida, buscar, junto à empresa contratada, a 

correção dos desvios detectados e/ou o ajuste dos valores a serem pagos, 
conforme o caso. 

Não atendida 

38  5 2015 1.1.1.4 
Divergências entre o contratado e o 

executado. 
3 

Orientar os integrantes das comissões de recebimento/fiscais de contratos, a 
realizarem as medições/atestes com mais acuro, abstendo-se dessa forma, a 

certificar, de modo irreal, as execuções que não atendam aos requisitos 
estabelecidos nos editais/contratos. 

Atendida 

39  5 2015 1.1.1.5 
Vícios de execução / defeitos dos materiais 
empregados na instalação dos módulos de 

circulação coberta. 
1 

Ao promover a manifestação de interesse em participar do registro de preço, 
certificar-se que as especificações do objeto a ser licitado estão adequadas, 

com o nível de detalhamento suficiente à correta contratação. 
Atendida 

40  12 2015 1.1.1.3 

Desenvolvimento das atividades dos 
servidores do Setor de Patrimônio com 

aplicação parcial das normas de controle 
interno relativas ao Princípio da 

Segregação de Funções.  

1 
Observar, de modo integral, no desenvolvimento das atividades dos servidores 
do Setor de Patrimônio, as normas de controle interno relativas ao Princípio da 

Segregação de Funções. 
Atendida 

41  12 2015 1.1.1.4 
Inconclusão do inventário patrimonial do 

exercício 2014. 
1 

Concluir o Inventário do exercício 2014 com a maior brevidade possível. 
Atendida 

42  12 2015 1.1.1.4 
Inconclusão do inventário patrimonial do 

exercício 2014. 
2 

Realizar os próximos Inventários em tempo hábil de conciliar os saldos das 
rubricas com a contabilidade, quando do encerramento do exercício. 

Finalizado o 
monitoramento 

43  12 2015 1.1.1.4 
Inconclusão do inventário patrimonial do 

exercício 2014. 
3 

Instituir as próximas Comissões Inventariantes em tempo hábil de concluir o 
Inventário e conciliar os saldos das rubricas com a contabilidade, quando do 

encerramento do exercício. 
Atendida 

44  12 2015 1.1.1.4 
Inconclusão do inventário patrimonial do 

exercício 2014. 
4 

Autuar o Inventário em conformidade com o art. 22 da Lei nº 9.784/99, desde 
o início das atividades das Comissões designadas para a sua realização. 

Finalizado o 
monitoramento 
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45  12 2015 1.1.1.5 

Composição das Comissões para a 
realização do Inventário Patrimonial com 

observância parcial ao Princípio da 
Segregação das Funções. 

1 
Observar, na escolha dos membros da Comissão de Inventário, de modo 

integral, o Princípio da Segregação de Funções, objetivando dar legitimidade e 
independência aos trabalhos desenvolvidos pela Comissão. 

Atendida 

46  12 2015 1.1.2.1 
Incompletude dos registros cartoriais do 

patrimônio imobiliário do Campus 
Garanhuns. 

1 
Providenciar a regularização dos registros cartoriais do patrimônio imobiliário 

do Campus Garanhuns. 
Cancelada 

47  12 2015 1.1.2.2 
Inexistência de Certidão do tipo “Habite-

se”. 
1 

Providenciar a emissão do “Habite-se” do imóvel utilizado pelo Campus 
Garanhuns. 

Cancelada 

48  12 2015 1.1.2.3 
Inexistência de cadastro/registro do 
patrimônio imobiliário do Campus 

Garanhuns no SPIUnet. 
1 

Promover o cadastro/registro do patrimônio imobiliário do Campus Garanhuns 
no SPIUnet. 

Cancelada 

49  3 2016 1.1.1.1 

Fragilidades no desenvolvimento de ações/ 
boas práticas de sustentabilidade e de 

redução dos impactos ambientais, no que 
concerne a realização de campanhas e a 

promoção de procedimentos que visem a 
melhoria da gestão ambiental e, também, 

a racionalização do gasto público. 

1 

Desenvolver ações/ boas práticas de sustentabilidade e de redução dos 
impactos ambientais, no que concerne a realização de campanhas de 

conscientização sobre o uso racional de energia, água, papel, etc. (conforme 
preconiza a recomendação nº 01 do item nº 1.1.1.4 do Relatório de Auditoria 

Interna nº 004-2013) e a promoção de procedimentos que visem a melhoria da 
gestão ambiental (dentre eles, o recomendado para o item nº 1.1.1.5 do 

Relatório de Auditoria Interna nº 004-2013) e, também, a racionalização do 
gasto público. 

Considerando a citação do item nº 1.1.1.5 do Relatório de Auditoria Interna nº 
004-2013, faz-se necessário, para um melhor entendimento, trazer à tona o 

texto da recomendação supracitada, ipsis litteris: 
Recomendação 01: Observar a recomendação nº 4 do item 2.1.10.2 do 

relatório CGU nº 201203357, que descreve: “Instituir e manter atualizado um 
plano de gestão responsável de resíduos sólidos.” 

Não 
monitorada 

50  3 2016 1.1.1.2 

Fragilidades no modo de aferição dos 
requisitos de sustentabilidade ambiental 

definidos nos processos de contratação do 
Campus Garanhuns. 

1 

Ao exigir qualquer requisito ambiental na especificação do objeto, prever o 
meio de comprovação do seu respectivo cumprimento no decorrer da 

licitação. Além disso, deve-se atentar quanto ao modo adequado de indicar o 
referido meio de comprovação. Ou seja, normalmente, a indicação do meio de 
aferição ocorre no corpo do Edital e/ou Projeto Básico / Termo de Referência, 

considerando os termos dos §§1º e 2º do art. 5º da IN SLTI-MP nº 01/2010. 

Atendida 

51  3 2016 1.1.1.3 

Ausência de formalização das rotinas / 
procedimentos de inserção, nos editais de 
licitação, dos critérios de sustentabilidade 

ambiental na aquisição de bens e 
contratação de serviços. 

1 

Observar as recomendações nº 1 do item nº 1.1.1.2 do Relatório de Auditoria 
Interna nº 004-2013 (Representação Campus Garanhuns), e nº 1 do item nº 
2.1.10.2 do Relatório de Auditoria da CGU nº 201203357, que descrevem: 

“Instituir e manter rotinas que permitam a inserção, nos editais de licitação, 
dos critérios de sustentabilidade da IN SLTI/MPOG nº 01/2010 e da Portaria 

SLTI/MPOG nº 02/2010.” 

Atendida 

52  3 2016 1.1.1.3 

Ausência de formalização das rotinas / 
procedimentos de inserção, nos editais de 
licitação, dos critérios de sustentabilidade 

ambiental na aquisição de bens e 
contratação de serviços. 

2 
Adotar medidas que propiciem a armazenagem dos arquivos da Coordenação 

de Compras e Licitações (CCLI) de forma mais segura, visando a preservação da 
originalidade destes. 

Atendida 



 

Avenida Professor Luiz Freire, nº 500 – Cidade Universitária – Recife – CEP: 50.540-740 

(81) 2125-1647 – audi@reitoria.ifpe.edu.br 
Página 118 de 197 

Recomendações da Auditoria Interna – Campus Garanhuns 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício Nº Const. Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 

Status da 
Recomendação 

53  3 2016 1.1.1.4 
Ausência de capacitação dos membros da 
equipe de licitação na área de aquisições / 

contratações sustentáveis 
1 

Observar as recomendações nº 1 do item nº 1.1.1.3 do Relatório de Auditoria 
Interna nº 004-2013 (Representação Campus Garanhuns), e nº 2 do item nº 
2.1.10.2 do Relatório de Auditoria da CGU nº 201203357, que descrevem: 

“Capacitar membros da equipe de licitação da Unidade de forma a permitir a 
aderência dos editais de licitação à IN SLTI/MPOG nº 01/2010 e à Portaria 

SLTI/MPOG nº 02/2010.” 

Atendida 

54  11 2016 1.1.1.1 

Fragilidades nos procedimentos adotados 
para promover as aquisições/contratações 
através de Dispensa de Licitação, no que se 
refere ao planejamento da contratação e 

pesquisa de preços. 

1 

Aprimorar os procedimentos adotados para promover as 
aquisições/contratações através de Dispensa de Licitação, no que se refere ao 

planejamento da contratação, observando:  
a. Existência do Projeto Básico, de forma prévia;  

b. Formalização do Projeto Básico com data, rubrica de todas as folhas e 
assinatura, do setor requisitante do objeto e da autoridade competente;  

c. Formalização do Projeto Básico com conteúdo suficiente e preciso, de modo 
a demonstrar a viabilidade do empreendimento examinado e coibir a 

aquisição/contratação de objeto que não fora previamente 
descrito/especificado. Acrescente-se, ainda, a utilização, de forma obrigatória, 

do modelo de Projeto Básico adotado pela Procuradoria do IFPE;  
d. Publicidade do Projeto Básico na íntegra, com vistas a assegurar aos 

interessados a possibilidade de preparação adequada. Acrescente-se, também, 
a importância de receber a “ciência” dos termos do documento, por parte do 

interessado na contratação;  
e. Fundamentação adequada da necessidade da contratação (amparada em 

estudos de suas reais necessidades). Acrescente-se, ainda, em sinal de 
fortalecimento dos controles internos, a adoção de 

mecanismos/procedimentos de revisão e validação das memórias de cálculo, 
aliada a mecanismos/procedimentos que vinculem a requisição de 

compras/serviços à necessidade e obrigatoriedade da elaboração de uma 
memória de cálculo (devidamente fundamentada), nos termos da Orientação 

Normativa NAJ-MG no 52, de 22 de julho de 2009.  

Não 
monitorada 
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55  11 2016 1.1.1.1 

Fragilidades nos procedimentos adotados 
para promover as aquisições/contratações 
através de Dispensa de Licitação, no que se 
refere ao planejamento da contratação e 

pesquisa de preços. 

2 

Aprimorar os procedimentos adotados para promover as 
aquisições/contratações através de Dispensa de Licitação, no que se refere a 

execução da pesquisa de preços, observando:  
a. Realização das consultas nos moldes do Projeto Básico, considerando todas 

as variáveis correlacionadas, tais como as especificações, quantidades 
pretendidas, prazos, forma de entrega etc.;  

b. Realização das consultas mediante a utilização de um dos parâmetros 
definidos no art. 2o da Instrução Normativa SLTI/MP no 05/2014 (alterado 

pela Instrução Normativa SLTI/MP no 07/2014). Acrescente-se, ainda, a 
necessidade de priorizar os parâmetros previstos nos incisos I e III do art. 2o da 
IN SLTI/MP no 05/2014, em detrimento dos parâmetros contidos nos incisos II 
e IV daquele mesmo art. 2o, conforme orienta o Tribunal de Contas da União 

(Acórdão no 1.542/2016 – Plenário);  
c. Amplitude/generalidade nas consultas, ou seja, a realização de três 

orçamentos distintos, e a consignação dos resultados alcançados em mapa 
comparativo de preços. Acrescente-se, ainda, a importância de fazer constar 

nos autos a justificativa da autoridade competente para as situações 
excepcionais em que não se alcance a amplitude/generalidade das consultas, 

isto é, o mínimo de três preços, conforme orienta o § 5o do art. 2o da IN 
SLTI/MP no 05/2014;  

d. Obtenção do resultado das consultas (valor de referência) em função da 
média ou do menor dos preços coletados, conforme disciplina o art. 2o, §2o da 
Instrução Normativa SLTI/MP no 05/2014. Neste caso, o gestor deve adotar de 

pronto a forma que melhor atenda ao objeto a ser contratado e à realidade 
local (Caderno de Logística de Pesquisa de Preços da SLTI/MP, de 2014, p. 32). 
Acrescente-se, ainda, que, quando ocorrer a utilização de outro método para a 

obtenção do resultado da pesquisa de preços, que não o disposto no § 2o, 
deve ser apresentada a justificativa pela autoridade competente, conforme 

disciplina o art. 2o, §3o da Instrução Normativa SLTI/MP no 05/2014;  
e. Aplicação de técnicas que verifiquem a razoabilidade dos preços coletados 
na pesquisa de mercado, de modo a não considerar os preços inexequíveis ou 
os excessivamente elevados, conforme dispõe o §6o do art. 2o da Instrução 

Normativa SLTI/MP no 05/2014;  
f. Formalização da pesquisa de preços, conforme orienta o art. 2o, inciso II, da 

Instrução Normativa SLTI/MP no 05/2014, e o Caderno de Logística de 
Pesquisa de Preços da SLTI/MP, de 2014, p. 7;  

g. Atualidade das consultas em relação à celebração do contrato e 
contemporaneidade das fontes consultadas entre si;  

h. O encaminhamento de solicitação formal para apresentação de cotação, no 
caso de consulta realizada com os fornecedores, conforme orienta o art. 3o da 

Instrução58  
Normativa SLTI/MP no 05/2014. Nesse sentido, deve-se lembrar de acostar 
aos autos a prova documental que demonstre que o fornecedor recebeu a 

referida solicitação. Além disso, deverá ser conferido aos fornecedores prazo 
de resposta compatível com a complexidade do objeto a ser licitado, o qual 

não será inferior a cinco dias úteis, conforme orienta o art. 3o, parágrafo 
único, da Instrução Normativa SLTI/MP no 05/2014;  

i. Verificação da compatibilidade do ramo das empresas com relação ao objeto 
da contratação desejada, antes de formalizar a consulta de preços, com o fito 

de evitar a contratação de fornecedor com a atividade diversa do objeto. 
Acrescente-se, ainda, em vista do fortalecimento dos controles internos, a 

inclusão, nos autos, dos demonstrativos de verificação, por parte da 
Administração, do ramo de atividade das empresas consultadas;  

Não 
monitorada 
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56  11 2016 1.1.1.1 

Fragilidades nos procedimentos adotados 
para promover as aquisições/contratações 
através de Dispensa de Licitação, no que se 
refere ao planejamento da contratação e 

pesquisa de preços. 

3 

Desenvolver ações inerentes a cada setor/coordenação. Para tanto, faz-se 
necessário a regulamentação das atividades de cada setor/coordenação por 

meio da elaboração e aprovação do Regimento Interno do Campus Garanhuns. 
Acrescente-se, ainda, a necessidade de, após a aprovação do referido 

documento, dar publicidade junto às instâncias competentes da Instituição, 
em cumprimento aos artigos 24 e 82 do Estatuto e do Regimento Geral do 

IFPE, respectivamente, com vistas ao esclarecimento quanto à definição das 
competências e atribuições, funções e os níveis de autoridade e 

responsabilidade da Administração. 

Cancelada 

57  11 2016 1.1.1.2 

Fragilidades nos procedimentos adotados 
para promover as aquisições/contratações 
através de Inexigibilidade, no que se refere 

ao planejamento da contratação e 
pesquisa de preços. 

1 

Ao proceder a consulta no mercado em observância às contratações similares 
de outros entres públicos, que a referida pesquisa não seja efetuada dentro do 

próprio órgão, isto é, considerando os Campi do próprio IFPE, conforme 
orienta a Procuradoria Jurídica do IFPE (Parecer nº 107/2016 / PF-

IFPE/PGF/AGU, itens 24 e 25). 

Atendida 

58  11 2016 1.1.1.3 

Fragilidades nos procedimentos 
relacionados à instrução processual; ao 

planejamento da contratação; a indicação 
do valor de referência para proceder a 

contratação; ao ato de indicação e 
ratificação da situação de dispensa de 

licitação; ao pagamento do serviço 
contratado. 

1 

Proceder com maior acuro a instrução processual, a fim de evitar atos em 
desacordo com a Lei 9.784/1999 (art. 22, §4o), lei no 8.666/1993 (art. 38), 

Acórdão/TCU 400/2010 – Plenário (item 9.4.1) e Manual de Normas 
Processuais e Procedimentos Gerais de utilização dos Serviços de Protocolo do 

IFPE (subitem 5.1, letra “c”). 

Não atendida 

59  11 2016 1.1.1.3 

Fragilidades nos procedimentos 
relacionados à instrução processual; ao 

planejamento da contratação; a indicação 
do valor de referência para proceder a 

contratação; ao ato de indicação e 
ratificação da situação de dispensa de 

licitação; ao pagamento do serviço 
contratado. 

2 

Atentar quanto à necessidade da “ratificação” das situações de dispensa e 
inexigibilidade de licitação, em atendimento ao disposto no caput do art. 26 da 
Lei no 8.666/1993, de modo que a autoridade superior, no âmbito do sujeito 

contratante (Campus Garanhuns), demonstre o conhecimento e a 
concordância com os termos da contratação. 

Atendida 

60  11 2016 1.1.1.3 

Fragilidades nos procedimentos 
relacionados à instrução processual; ao 

planejamento da contratação; a indicação 
do valor de referência para proceder a 

contratação; ao ato de indicação e 
ratificação da situação de dispensa de 

licitação; ao pagamento do serviço 
contratado. 

3 
Certificar, ao planejar a contratação, que os valores indicados no Projeto 

Básico estão amparados em preços de mercado. 
Atendida 
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61  11 2016 1.1.1.3 

Fragilidades nos procedimentos 
relacionados à instrução processual; ao 

planejamento da contratação; a indicação 
do valor de referência para proceder a 

contratação; ao ato de indicação e 
ratificação da situação de dispensa de 

licitação; ao pagamento do serviço 
contratado. 

4 
Abster-se de autorizar a execução e o pagamento de serviços além do que fora 

descrito/especificado na fase de planejamento (Projeto Básico). 
Finalizado o 

monitoramento 

62  11 2016 1.1.1.3 

Fragilidades nos procedimentos 
relacionados à instrução processual; ao 

planejamento da contratação; a indicação 
do valor de referência para proceder a 

contratação; ao ato de indicação e 
ratificação da situação de dispensa de 

licitação; ao pagamento do serviço 
contratado. 

5 
Envidar esforços para esclarecer e corrigir o pagamento (2016OB800336) que 

deixou de ser efetuado diretamente ao Inmetro, por meio de GRU, em 
inobservância ao Edital Inmetro no 4/2015, subitem 1.2. 

Não 
monitorada 

63  11 2016 1.1.1.3 

Fragilidades nos procedimentos 
relacionados à instrução processual; ao 

planejamento da contratação; a indicação 
do valor de referência para proceder a 

contratação; ao ato de indicação e 
ratificação da situação de dispensa de 

licitação; ao pagamento do serviço 
contratado. 

6 
Pleitear a participação em capacitações com antecedência, de modo a obter 

possíveis abatimentos em função da antecipação da data de inscrição. 
Cancelada 

64  3 2017 1.1.1.4 
Inscrição indevida de despesas referentes 

a diárias e ajuda de custo na conta de 
Restos a Pagar Não Processados. 

1 
Abster-se de inscrever em Restos a Pagar Não Processados, despesas 

referentes a diárias, ajuda de custo e suprimentos de fundos, nos termos da 
Macrofunção SIAFI 020317. 

Não 
monitorada 

65  3 2017 1.1.1.4 
Inscrição indevida de despesas referentes 

a diárias e ajuda de custo na conta de 
Restos a Pagar Não Processados. 

2 

Promover levantamento na conta de Restos a Pagar Não Processados, com 
vistas a identificar a existência de outras despesas com diárias, ajuda de custo 
e suprimento de fundos que foram inscritas nesta conta, providenciando, em 

seguida, a sua regularização. 

Não 
monitorada 

66  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

1 

Adotar medidas de planejamento e controle que possibilitem, no ato da 
inscrição dos empenhos em Restos a Pagar Não processados , dotar o 

responsável pela indicação das referidas NE’s de informações consignadas em 
documentação comprobatória, capazes de justificar a adequação da inscrição, 

em prol do fortalecimento dos Controles Internos na área financeira. 

Não 
monitorada 

67  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

2 

Registrar, no SIAFI, dentre outras informações, a fundamentação legal 
adequada que justifique a inscrição das notas de empenho em Restos a Pagar 

Não Processados, de forma que seja suficiente para o adequado entendimento 
da situação ocorrida. 

Não 
monitorada 

68  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

3 

Abster-se de efetuar pagamentos de despesas, cujo fato gerador pertença ao 
exercício corrente, com saldo de Restos a Pagar, em atenção ao art. 2º da Lei 

nº 4.320/1964, Princípio da Anualidade Orçamentária, Princípio da 
Competência Contábil e Acórdão n° 1.878/2005-TCU-2ª Câmara. 

Não 
monitorada 
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69  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

4 

Utilizar rotina periódica e sistematizada, ao longo do exercício de emissão do 
empenho, para avaliar a possibilidade de anular os saldos de empenhos de 

despesas não liquidadas, com reaproveitamento do recurso, ao invés de 
inscrevê-los em restos a pagar, com vistas a evitar:  

● o cancelamento de valores inscritos, pelo saldo integral ou por valores 
desproporcionais ao inscrito, em prol do fortalecimento dos Controles Internos 
na área orçamentária, e em atenção ao entendimento do TCU exposto no item 

nº 1.7.3, TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª Câmara.  
● a existência/permanência de saldos alongados em Restos a Pagar Não 

Processados nos próximos exercícios, sem que houvesse a necessidade da 
inscrição, em prol do fortalecimento dos Controles Internos na área 

orçamentária, e em atenção ao entendimento do TCU exposto no item nº 
1.7.3, TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª Câmara. 

Não 
monitorada 

70  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

5 

Avaliar se os empenhos inscritos em restos a pagar não processados mantém a 
condição de validade estabelecida no art. 68 do Decreto nº 93.872/86 e, ao 

mesmo tempo, se há perspectiva de utilização amparada pela legislação 
pertinente. Posteriormente, adotar medidas para a atualização dos saldos. 

Não 
monitorada 

71  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

7 

Abster-se de promover a liquidação e efetuar pagamentos de despesas sem 
verificar o real direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e 

documentos comprobatórios do respectivo crédito, em atenção ao que dispõe 
o art. 63 da Lei nº 4.320/64. 

Não 
monitorada 

72  6 2017 1.1.1.2 

Lançamento em Folha de Pagamento sem 
observância às regras estabelecidas na 

Portaria nº 0333/14-GR e na Resolução nº 
41/2012-CONSUP.  

1 

Se abster em realizar o lançamento na folha de pagamento dos servidores 
Técnicos Administrativos sem observar as ocorrências do boletim de 

frequência, observando as regras contidas no art. 13 da Portaria nº 333/2014-
GR, inclusive no que refere ao desconto por falta e atraso, quando cabível. 

Não 
monitorada 

73  6 2017 1.1.1.2 

Lançamento em Folha de Pagamento sem 
observância às regras estabelecidas na 

Portaria nº 0333/14-GR e na Resolução nº 
41/2012-CONSUP.  

2 

Aos Setores de Recursos Humanos do IFPE: Se abster em realizar o lançamento 
na folha de pagamento dos servidores Docentes, sem documentos que 

comprovem a execução das atividades docentes, observando as ocorrências 
das faltas e atrasos, conforme determina a Resolução IFPE de nº 41/2012 - 

CONSUP. 

Não 
monitorada 

74  3 2018 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. 

2 
Elaborar e/ou adequar o projeto básico referente à infraestrutura de 

refrigeração e fornecimento de energia para os data centers nos Campi e 
Reitoria. 

Não 
monitorada 

75  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
1 

Indicar na portaria de designação do servidor responsável pelo Setor de 
Patrimônio as atribuições relacionadas às atividades e tarefas pertinentes à 

gestão patrimonial de bens imóveis, cabendo à PROAD estabelecer 
previamente as diretrizes a fim de garantir a padronização dessas atividades. 

Não 
monitorada 

76  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
3 

Registrar contabilmente os imóveis do IFPE, inclusive aqueles locados de 
terceiros, no ativo imobilizado e no SPIUnet, de modo que cada construção 

tenha um Registro Imobiliário Patrimonial (RIP) individualizado, e promover a 
compatibilização dos registros constantes nos sistemas SPIUnet e SIAFI. 

Não 
monitorada 
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77  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
5 

Providenciar com a autoridade competente o documento de "Habite-se" ou 
certidão equivalente para todos os prédios do IFPE e a regularização dos 

registros cartoriais dos imóveis, inclusive quanto à atualização documental. 
Para isso, convém, inicialmente, elaborar um plano de ação para orientar a 

execução e viabilizar o acompanhamento dessa demanda. 

Não 
monitorada 

78  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
7 

Elaborar, de forma sistêmica, planejamento anual de manutenção predial e 
metodologia própria para estimar os recursos destinados a essa atividade, em 

atenção aos itens 1, 4 e 5 da NBR 5674:2012, de modo a conferir maior 
efetividade aos princípios da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal) 

e do planejamento (art. 6º, inciso I, do Decreto-Lei 200/67). 

Não 
monitorada 

79  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
10 

Elaborar o inventário anual de bens imóveis, em atenção ao art. 96, da Lei 
4.320/1964 e cumprir o item 83 do Manual de Procedimentos de Patrimônio e 

Almoxarifado do IFPE, cujo teor determina que todas as Unidades Gestoras 
deverão encaminhar uma via do seu Inventário Anual até 15 de janeiro do ano 

subsequente. 

Não 
monitorada 

80  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
12 

Implementar, circunstanciando em relatório nos termos da Nota nº 
95/2014/PF-IFPE/PGF/AGU, de 25/08/2014, as recomendações, relacionadas à 
regularização da situação da ocupação de particulares em terreno pertencente 

ao Campus Garanhuns, emitidas pela Procuradoria Federal junto ao IFPE, 
consignadas no  Parecer nº 001/2013/PGF/PF-IFPE/JAVM, de 04/12/2013, cuja 

transcrição segue abaixo: 
1. Notificação dos ocupantes do terreno para que se retirem da área em um 

prazo a ser fixado pela Administração; 
2. Identificação precisa na planta baixa da área ocupada por terceiros; 

3. Tentativa de qualificação dos ocupantes (RG, CPF, estado civil, profissão); 
4. Caso os ocupantes do terreno, após o decurso do prazo fixado na 

notificação administrativa, permaneçam na área, o processo administrativo em 
epígrafe deverá ser restituído a Procuradoria do IFPE para que solicite o 

ajuizamento da ação de reintegração de posse pelo Órgão de representação 
judicial da Autarquia. 

Dar conhecimento à Pró-Reitoria de Administração de cada etapa do progresso 
de implementação desta recomendação, para fins de monitoramento, 
demonstrando os estágios de execução e seus avanços até seu efetivo 

cumprimento. 

Não atendida 

81  5 2018 1.1.1.1 
Fragilidade na atuação da gestão 

patrimonial no que concerne à avaliação 
de bens móveis e equipamentos 

1 
Indicar na portaria de designação do servidor responsável pelo Setor de 

Patrimônio as atribuições relacionadas às atividades e tarefas pertinentes à 
avaliação de bens móveis e equipamentos. 

Não 
monitorada 

82  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos 
Campi do IFPE, com exceção dos Campi 

Afogados da Ingazeira, Belo Jardim e 
Igarassu e, consequente, ausência de 

inventário consolidado do IFPE. 

3 

Cumprir o item 83 do Manual de Procedimentos de Patrimônio e Almoxarifado 
do IFPE, cujo teor determina que todas as Unidades Gestoras deverão 
encaminhar uma via do seu Inventário Anual até 15 de janeiro do ano 

subsequente. 

Não 
monitorada 
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83  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos 
Campi do IFPE, com exceção dos Campi 

Afogados da Ingazeira, Belo Jardim e 
Igarassu e, consequente, ausência de 

inventário consolidado do IFPE. 

4 
Observar os procedimentos adotados pelo IFPE na execução dos inventários, 
submetendo os relatórios das comissões inventariantes à análise da Diretoria 

de Gestão de Bens e Serviços / Pró-Reitoria de Administração. 

Não 
monitorada 

84  5 2018 1.1.1.3 

Ausência de registros de reavaliação, 
redução ao valore recuperável, 

depreciação, amortização e exaustão dos 
bens patrimoniais do IFPE. 

1 
Realizar os registros de reavaliação, redução ao valor recuperável, 
depreciação, amortização e exaustão dos seus bens patrimoniais. 

Não 
monitorada 

85  5 2018 1.1.1.4 
Realização de desfazimento de bens dos 

Campi do IFPE sem observar os critérios de 
oportunidade e conveniência 

3 
Promover as análises dos processos de desfazimento de bens listados nesta 

auditoria e submetê-los à Diretoria de Gestão de Bens e Serviços / Pró-Reitoria 
de Administração. 

Não 
monitorada 

86  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
7 

Designar, através de ato formal, em observância ao Princípio de Controle 
Interno da Segregação de Funções, servidores para a realização da atividade 

de Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de Titular e Substituto. 

Não 
monitorada 

87  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
8 

Incluir/atualizar, no módulo do Rol de Responsáveis do SIAFI, com o código da 
natureza de responsabilidade nº 110, os dados dos servidores responsáveis 
pela realização da atividade de Conformidade dos Registros de Gestão, na 

condição de Titular e Substituto. 

Não 
monitorada 

88  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
9 

Realizar ações de capacitação/treinamento para os servidores designados para 
atuar na atividade de Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de 

Titular e Substituto, contemplando, entre outras áreas, noções básicas da 
“execução orçamentária, financeira e patrimonial”, além da própria “atuação” 

da atividade de Conformista (fluxos, operacionalização no SIAFI, etc.). 

Não 
monitorada 

89  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
11 

Utilizar procedimentos e rotinas formalizados e padronizados sistemicamente, 
no tocante às atividades relacionadas a Conformidade dos Registros de 
Gestão, no intuito de garantir a adequação das conferências realizadas. 

Não 
monitorada 

90  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
12 

Efetuar o registro da Conformidade dos Registros de Gestão, considerando o 
prazo de até 3 (três) dias úteis a contar da data da geração da operação, 

podendo ser atualizado até a data fixada para o fechamento do mês.  
Obs.: A título de sugestão das medidas possíveis de serem empreendidas para 

garantir o registro da Conformidade, pode-se elencar, sem restringir a 

implementação de outras ações, os seguintes exemplos: ➢ Designar 
“Substituto” e utilizar a mão de obra deste para a realização da Conformidade 
dos Registros de Gestão nas ausências/afastamentos do “Titular”. Em alguns 

casos, em que pese o ato de designação, o “Substituto” é subutilizado; ➢ 
Utilizar a mão de obra do próprio Ordenador de Despesa para a realização da 
Conformidade dos Registros de Gestão quando a Unidade Gestora Executora 

se encontrar, justificadamente, impossibilitada de designar servidores distintos 
para exercer funções. 

Não 
monitorada 
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91  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
13 

Solucionar as causas da Conformidade com restrição, com vistas a evitar a 
reincidência da situação desconforme nas Unidades e, a depender do caso, a 
correção em tempo hábil da restrição no SIAFI, considerando a possibilidade 

de atualização do registro da Conformidade até a data fixada para o 
fechamento do mês. 

Não 
monitorada 

92  7 2018 1.1.1.2 
Deficiências na formalização dos processos 

para pagamento de bolsas de pesquisa 
3 

Instituir controles que propiciem garantia razoável de que os pagamentos de 
bolsas ocorram de acordo com o desenvolvimento das atividades 

estabelecidas Plano de Atividade, correlacionando as atividades executadas 
com o cronograma de planejamento. 

Não 
monitorada 

93  7 2018 1.1.1.3 
Discentes que receberam bolsas em 

desconformidade aos critérios de matrícula 
estabelecidos no edital. 

2 

Observar as regras estabelecidas nos editais quanto aos critérios para 
recebimento de bolsas de pesquisa, excluindo dos programas de bolsas 

discentes que não atendam aos critérios estabelecidos nos editais ao longo do 
período de vigência da bolsa. 

Não 
monitorada 

94  7 2018 1.1.1.4 
Falhas nos controles de acompanhamento 

da execução dos planos de atividades 
1 

Realizar adequado acompanhamento das atividades de pesquisa, arquivando 
documentos estabelecidos nos editais relacionados à execução dos projetos 
em meio eletrônico, em especial, relatórios e comprovantes de participação 

em eventos. 

Não 
monitorada 
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9. Dados das recomendações do Campus Igarassu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Planilha de controle das recomendações AUDI - IFPE, acesso em 13/01/2021. 
Recomendações da Auditoria Interna – Campus Igarassu 

Finalizado o 
monitoramento 

  

9 

  

Atendidas 

1 

Status das Recomendações por Relatório de Auditoria 

  

Canceladas 

2 

Não  
atendidas 

  

0 

Não  
Monitoradas 

  

26 

  

Total de 
Recomendações 

  
  

38 

Recomendações 
em 

monitoramento 

26 

Recomendações 
monitoradas 

31,58% 
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Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício Nº Const. Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 

Status da 
Recomendação 

01  25 2015 1.1.1.4 
Fragilidades na formalização de 

normativos e procedimentos operacionais 
1 

Reiterar a Recomendação 001 da Constatação 2.1.1.2 do Relatório nº 
201504215, nestes termos: “Promover a elaboração, de forma participativa 

(comunidades administrativa e acadêmica), dos regimentos internos de cada 
um dos Campi do IFPE e garantir a aprovação desses instrumentos pelo 

Conselho Superior.” 

Cancelada 

02  25 2015 1.1.1.4 
Fragilidades na formalização de 

normativos e procedimentos operacionais 
2 

Atualizar o repositório os manuais que descrevem as rotinas dos setores da 
unidade, bem como priorizar a elaboração daqueles cujos setores apresentam 

maior risco, e criar mecanismos para que esses manuais se tornem 
conhecidos, acessíveis e observados por todos os servidores e prestadores de 

serviço nos Campi. 

Finalizado o 
monitoramento 

03  25 2015 1.1.1.5 
Fragilidades nas rotinas de segregação de 

função nos Campi 
1 

Otimizar as rotinas da unidade para garantir que o princípio da segregação de 
funções seja integralmente atendido. 

Finalizado o 
monitoramento 

04  25 2015 1.1.1.10 
Fragilidades nas rotinas de 

acompanhamento e conservação dos 
terrenos 

1 
Aprimorar as rotinas de manutenção e conservação dos terrenos onde 

funcionarão as sedes definitivas com vistas a impedir ocupações irregulares e 
danos ao patrimônio do IFPE. 

Finalizado o 
monitoramento 

05  25 2015 1.1.1.11 
Fragilidades no que tange à adequação às 

normas de acessibilidade 
1 

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. 

Finalizado o 
monitoramento 

06  25 2015 1.1.1.12 
Fragilidades nos Controles Internos 

relacionados à Segurança Geral 
1 

Elaborar e aprovar a Política de Segurança que contemple a segurança das 
pessoas, dos materiais e das instalações da unidade, e criar mecanismos para 
que as normas e procedimentos associados à Política de Segurança tornem 

conhecidos, acessíveis e observados por todos os servidores e prestadores de 
serviço ao Campus. 

Cancelada 

07  25 2015 1.1.1.13 
Fragilidades nos Controles Internos 

relacionados à Segurança da Informação 
1 

Aprimorar os controles internos referentes à Segurança da Informação, em 
especial nestes itens: “a) Tratamento da Informação; b) Tratamento de 
Incidentes de Rede; c) Gestão de Risco; d) Gestão de Continuidade; e) 

Auditoria e Conformidade; f) Controles de Acesso; g) Uso de e-mail; e h) 
Acesso à Internet” 

Finalizado o 
monitoramento 

08  25 2015 1.1.1.14 
Fragilidades nos critérios para a seleção 

dos cursos 
1 

Realizar estudos complementares, em nível estratégico, que embasem a 
escolha dos cursos técnicos, ponderando as situações de risco envolvidas, e, se 

for o caso, propor a oferta de novos cursos e/ou desaprovação de antigos, 
caso os estudos sejam conclusivos nesse aspecto. 

Atendida 

09  25 2015 1.1.1.15 

Necessidade de adequação dos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos ao Normativo 
“Orientação Gerais para Elaboração de 

Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos” 

1 
Realizar as adaptações dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, seguindo as 

diretrizes da Orientação Gerais para Elaboração de Projetos Pedagógicos dos 
Cursos Técnicos  

Finalizado o 
monitoramento 

10  25 2015 1.1.1.16 

Fragilidades nas rotinas de 
acompanhamento das alterações diárias 
na legislação pertinentes às atividades 

desempenhadas 

1 
Aprimorar as rotinas de acompanhamento das alterações diárias na legislação 

pertinentes às atividades desempenhadas. 
Finalizado o 

monitoramento 

11  25 2015 1.1.1.17 Fragilidades no Sistema de Informação 1 
Aprimorar os controles internos que garantam um sistema de informação 

adequado. 
Finalizado o 

monitoramento 

12  25 2015 1.1.1.18 
Fragilidades nas rotinas de monitoramento 

dos controles internos e das metas 
estabelecidas 

1 
Aprimorar as rotinas de monitoramento, no que concerne à avaliação dos 

controles internos, e acompanhamento das metas estabelecidas nos Planos de 
Ação. 

Finalizado o 
monitoramento 
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Recomendações da Auditoria Interna – Campus Igarassu 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício Nº Const. Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 

Status da 
Recomendação 

13  3 2017 1.1.1.2 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de indicação da Relação das 

Notas de Empenho (RN) a serem inscritas 
em Restos a Pagar Não Processados 

(RPNP). 

1 
Adotar medidas que assegurem a indispensável segregação de funções na 

entidade, em prol do fortalecimento dos controles internos na área financeira. 
Não 

monitorada 

14  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

1 

Adotar medidas de planejamento e controle que possibilitem, no ato da 
inscrição dos empenhos em Restos a Pagar Não processados , dotar o 

responsável pela indicação das referidas NE’s de informações consignadas em 
documentação comprobatória, capazes de justificar a adequação da inscrição, 

em prol do fortalecimento dos Controles Internos na área financeira. 

Não 
monitorada 

15  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

2 

Registrar, no SIAFI, dentre outras informações, a fundamentação legal 
adequada que justifique a inscrição das notas de empenho em Restos a Pagar 

Não Processados, de forma que seja suficiente para o adequado entendimento 
da situação ocorrida. 

Não 
monitorada 

16  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

3 

Abster-se de efetuar pagamentos de despesas, cujo fato gerador pertença ao 
exercício corrente, com saldo de Restos a Pagar, em atenção ao art. 2º da Lei 

nº 4.320/1964, Princípio da Anualidade Orçamentária, Princípio da 
Competência Contábil e Acórdão n° 1.878/2005-TCU-2ª Câmara. 

Não 
monitorada 

17  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

4 

Utilizar rotina periódica e sistematizada, ao longo do exercício de emissão do 
empenho, para avaliar a possibilidade de anular os saldos de empenhos de 

despesas não liquidadas, com reaproveitamento do recurso, ao invés de 
inscrevê-los em restos a pagar, com vistas a evitar:  

● o cancelamento de valores inscritos, pelo saldo integral ou por valores 
desproporcionais ao inscrito, em prol do fortalecimento dos Controles Internos 
na área orçamentária, e em atenção ao entendimento do TCU exposto no item 

nº 1.7.3, TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª Câmara.  
● a existência/permanência de saldos alongados em Restos a Pagar Não 

Processados nos próximos exercícios, sem que houvesse a necessidade da 
inscrição, em prol do fortalecimento dos Controles Internos na área 

orçamentária, e em atenção ao entendimento do TCU exposto no item nº 
1.7.3, TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª Câmara. 

Não 
monitorada 

18  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

5 

Avaliar se os empenhos inscritos em restos a pagar não processados mantém a 
condição de validade estabelecida no art. 68 do Decreto nº 93.872/86 e, ao 

mesmo tempo, se há perspectiva de utilização amparada pela legislação 
pertinente. Posteriormente, adotar medidas para a atualização dos saldos. 

Não 
monitorada 

19  6 2017 1.1.1.2 

Lançamento em Folha de Pagamento sem 
observância às regras estabelecidas na 

Portaria nº 0333/14-GR e na Resolução nº 
41/2012-CONSUP.  

1 

Se abster em realizar o lançamento na folha de pagamento dos servidores 
Técnicos Administrativos sem observar as ocorrências do boletim de 

frequência, observando as regras contidas no art. 13 da Portaria nº 333/2014-
GR, inclusive no que refere ao desconto por falta e atraso, quando cabível. 

Não 
monitorada 

20  6 2017 1.1.1.2 

Lançamento em Folha de Pagamento sem 
observância às regras estabelecidas na 

Portaria nº 0333/14-GR e na Resolução nº 
41/2012-CONSUP.  

2 

Aos Setores de Recursos Humanos do IFPE: Se abster em realizar o lançamento 
na folha de pagamento dos servidores Docentes, sem documentos que 

comprovem a execução das atividades docentes, observando as ocorrências 
das faltas e atrasos, conforme determina a Resolução IFPE de nº 41/2012 - 

CONSUP. 

Não 
monitorada 
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Recomendações da Auditoria Interna – Campus Igarassu 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício Nº Const. Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 

Status da 
Recomendação 

21  3 2018 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. 

2 
Elaborar e/ou adequar o projeto básico referente à infraestrutura de 

refrigeração e fornecimento de energia para os data centers nos Campi e 
Reitoria. 

Não 
monitorada 

22  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
1 

Indicar na portaria de designação do servidor responsável pelo Setor de 
Patrimônio as atribuições relacionadas às atividades e tarefas pertinentes à 

gestão patrimonial de bens imóveis, cabendo à PROAD estabelecer 
previamente as diretrizes a fim de garantir a padronização dessas atividades. 

Não 
monitorada 

23  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
3 

Registrar contabilmente os imóveis do IFPE, inclusive aqueles locados de 
terceiros, no ativo imobilizado e no SPIUnet, de modo que cada construção 

tenha um Registro Imobiliário Patrimonial (RIP) individualizado, e promover a 
compatibilização dos registros constantes nos sistemas SPIUnet e SIAFI. 

Não 
monitorada 

24  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
7 

Elaborar, de forma sistêmica, planejamento anual de manutenção predial e 
metodologia própria para estimar os recursos destinados a essa atividade, em 

atenção aos itens 1, 4 e 5 da NBR 5674:2012, de modo a conferir maior 
efetividade aos princípios da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal) 

e do planejamento (art. 6º, inciso I, do Decreto-Lei 200/67). 

Não 
monitorada 

25  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
10 

Elaborar o inventário anual de bens imóveis, em atenção ao art. 96, da Lei 
4.320/1964 e cumprir o item 83 do Manual de Procedimentos de Patrimônio e 

Almoxarifado do IFPE, cujo teor determina que todas as Unidades Gestoras 
deverão encaminhar uma via do seu Inventário Anual até 15 de janeiro do ano 

subsequente. 

Não 
monitorada 

26  5 2018 1.1.1.1 
Fragilidade na atuação da gestão 

patrimonial no que concerne à avaliação 
de bens móveis e equipamentos 

1 
Indicar na portaria de designação do servidor responsável pelo Setor de 

Patrimônio as atribuições relacionadas às atividades e tarefas pertinentes à 
avaliação de bens móveis e equipamentos. 

Não 
monitorada 

27  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos 
Campi do IFPE, com exceção dos Campi 

Afogados da Ingazeira, Belo Jardim e 
Igarassu e, consequente, ausência de 

inventário consolidado do IFPE. 

3 

Cumprir o item 83 do Manual de Procedimentos de Patrimônio e Almoxarifado 
do IFPE, cujo teor determina que todas as Unidades Gestoras deverão 
encaminhar uma via do seu Inventário Anual até 15 de janeiro do ano 

subsequente. 

Não 
monitorada 

28  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos 
Campi do IFPE, com exceção dos Campi 

Afogados da Ingazeira, Belo Jardim e 
Igarassu e, consequente, ausência de 

inventário consolidado do IFPE. 

4 
Observar os procedimentos adotados pelo IFPE na execução dos inventários, 
submetendo os relatórios das comissões inventariantes à análise da Diretoria 

de Gestão de Bens e Serviços / Pró-Reitoria de Administração. 

Não 
monitorada 

29  5 2018 1.1.1.3 

Ausência de registros de reavaliação, 
redução ao valore recuperável, 

depreciação, amortização e exaustão dos 
bens patrimoniais do IFPE. 

1 
Realizar os registros de reavaliação, redução ao valor recuperável, 
depreciação, amortização e exaustão dos seus bens patrimoniais. 

Não 
monitorada 

30  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
7 

Designar, através de ato formal, em observância ao Princípio de Controle 
Interno da Segregação de Funções, servidores para a realização da atividade 

de Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de Titular e Substituto. 

Não 
monitorada 
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Recomendações da Auditoria Interna – Campus Igarassu 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício Nº Const. Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 

Status da 
Recomendação 

31  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
8 

Incluir/atualizar, no módulo do Rol de Responsáveis do SIAFI, com o código da 
natureza de responsabilidade nº 110, os dados dos servidores responsáveis 
pela realização da atividade de Conformidade dos Registros de Gestão, na 

condição de Titular e Substituto. 

Não 
monitorada 

32  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
9 

Realizar ações de capacitação/treinamento para os servidores designados para 
atuar na atividade de Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de 

Titular e Substituto, contemplando, entre outras áreas, noções básicas da 
“execução orçamentária, financeira e patrimonial”, além da própria “atuação” 

da atividade de Conformista (fluxos, operacionalização no SIAFI, etc.). 

Não 
monitorada 

33  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
11 

Utilizar procedimentos e rotinas formalizados e padronizados sistemicamente, 
no tocante às atividades relacionadas a Conformidade dos Registros de 
Gestão, no intuito de garantir a adequação das conferências realizadas. 

Não 
monitorada 

34  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
12 

Efetuar o registro da Conformidade dos Registros de Gestão, considerando o 
prazo de até 3 (três) dias úteis a contar da data da geração da operação, 

podendo ser atualizado até a data fixada para o fechamento do mês.  
Obs.: A título de sugestão das medidas possíveis de serem empreendidas para 

garantir o registro da Conformidade, pode-se elencar, sem restringir a 

implementação de outras ações, os seguintes exemplos: ➢ Designar 
“Substituto” e utilizar a mão de obra deste para a realização da Conformidade 
dos Registros de Gestão nas ausências/afastamentos do “Titular”. Em alguns 

casos, em que pese o ato de designação, o “Substituto” é subutilizado; ➢ 
Utilizar a mão de obra do próprio Ordenador de Despesa para a realização da 
Conformidade dos Registros de Gestão quando a Unidade Gestora Executora 

se encontrar, justificadamente, impossibilitada de designar servidores distintos 
para exercer funções. 

Não 
monitorada 

35  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
13 

Solucionar as causas da Conformidade com restrição, com vistas a evitar a 
reincidência da situação desconforme nas Unidades e, a depender do caso, a 
correção em tempo hábil da restrição no SIAFI, considerando a possibilidade 

de atualização do registro da Conformidade até a data fixada para o 
fechamento do mês. 

Não 
monitorada 

36  7 2018 1.1.1.2 
Deficiências na formalização dos processos 

para pagamento de bolsas de pesquisa 
3 

Instituir controles que propiciem garantia razoável de que os pagamentos de 
bolsas ocorram de acordo com o desenvolvimento das atividades 

estabelecidas Plano de Atividade, correlacionando as atividades executadas 
com o cronograma de planejamento. 

Não 
monitorada 

37  7 2018 1.1.1.3 
Discentes que receberam bolsas em 

desconformidade aos critérios de matrícula 
estabelecidos no edital. 

2 

Observar as regras estabelecidas nos editais quanto aos critérios para 
recebimento de bolsas de pesquisa, excluindo dos programas de bolsas 

discentes que não atendam aos critérios estabelecidos nos editais ao longo do 
período de vigência da bolsa. 

Não 
monitorada 

38  7 2018 1.1.1.4 
Falhas nos controles de acompanhamento 

da execução dos planos de atividades 
1 

Realizar adequado acompanhamento das atividades de pesquisa, arquivando 
documentos estabelecidos nos editais relacionados à execução dos projetos 
em meio eletrônico, em especial, relatórios e comprovantes de participação 

em eventos. 

Não 
monitorada 
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10. Dados das recomendações do Campus Ipojuca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Planilha de controle das recomendações AUDI - IFPE, acesso em 13/01/2021. 

Recomendações da Auditoria Interna – Campus Ipojuca 
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Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício Nº Const. Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 

Status da 
Recomendação 

01  8 2014 1.1.1.4 
Ausência de Parecer Jurídico prévio à 

celebração do instrumento de contrato. 
1 

Incluir rotineiramente em todos os autos dos processos o Parecer Jurídico que 
precede a celebração contratual, de modo particular o Contrato de no 

09/2011, objeto da análise desta ação de auditoria. 
Atendida 

02  8 2014 1.1.1.7 

Ausência de consulta prévia ao CADIN, em 
obediência ao disposto na Lei no 

10.522/2002 (Acórdão 1602/2004 
Plenário). 

1 
Acostar aos autos, previamente à contratação pela Administração, 

documentos comprobatórios de consulta ao CADIN. 
Atendida 

03  8 2014 1.1.1.9 
Inexistência de convocação formal prévia 

para assinatura do termo de contrato. 
1 

Aperfeiçoar os controles internos relativos à área de contratos, no que 
concerne à realização de convocação formal da empresa a ser contratada, para 

a assinatura do respectivo contrato, conforme determina o art. 64 da Lei no 
8.666/93, fazendo constar no processo correspondente os documentos 

comprobatórios dessa prática. 

Finalizado o 
monitoramento 

04  8 2014 1.1.1.14 
Intempestividade do procedimento de 
autorização da autoridade competente 

para celebrar o 1o e 2o aditivo contratual. 
1 

Aprimorar seus controles internos, rotinas e formalizações processuais, 
obedecendo a ordem cronológica dos atos processuais. 

Atendida 

05  8 2014 1.1.1.14 
Intempestividade do procedimento de 
autorização da autoridade competente 

para celebrar o 1o e 2o aditivo contratual. 
2 

Acostar nos autos dos processos de pagamento a autorização pelo ordenador 
de despesa. 

Atendida 

06  8 2014 1.1.3.1 

Fragilidades no cumprimento das cláusulas 
contratuais, no que se refere aos 

mecanismos de controle, 
acompanhamento, ateste e 

monitoramento dos serviços prestados 
pela empresa contratada. 

1 

Acompanhar o fornecimento dos itens necessários para o bom andamento e 
manutenção dos serviços prestados pela contratada, de modo tempestivo, 

buscando cumprir o estabelecido nas regras contratuais, especialmente no que 
diz respeito a proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa 
cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas neste 

contrato. 

Atendida 

07  8 2014 1.1.3.1 

Fragilidades no cumprimento das cláusulas 
contratuais, no que se refere aos 

mecanismos de controle, 
acompanhamento, ateste e 

monitoramento dos serviços prestados 
pela empresa contratada. 

2 
Providenciar, em caráter de urgência, a Resolução das fragilidades existentes 

nas instalações físicas e sanitárias existentes nos alojamentos dos funcionários 
da empresa contratada. 

Atendida 

08  8 2014 1.1.3.1 

Fragilidades no cumprimento das cláusulas 
contratuais, no que se refere aos 

mecanismos de controle, 
acompanhamento, ateste e 

monitoramento dos serviços prestados 
pela empresa contratada. 

3 

Acompanhar tempestivamente o cumprimento das obrigações da contratada, 
em especial no que concerne a manter seu pessoal uniformizado, 

identificando-os através de crachás, com fotografia recente, e provendo-os 
dos Equipamentos de Proteção Individual. 

Finalizado o 
monitoramento 

09  8 2014 1.1.3.1 

Fragilidades no cumprimento das cláusulas 
contratuais, no que se refere aos 

mecanismos de controle, 
acompanhamento, ateste e 

monitoramento dos serviços prestados 
pela empresa contratada. 

4 
Criar mecanismos de acompanhamento e monitoramento do registro das 

atividades do fiscal do contrato. 
Finalizado o 

monitoramento 
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Status da 
Recomendação 

10  20 2014 1.1.1.1 

Execução do pagamento dos adicionais de 
periculosidade e de insalubridade sem a 

devida comprovação da exposição a 
agentes físicos, químicos ou biológico por 

meio de laudo técnico pericial e sem 
portaria de localização ou de exercício do 

servidor. 

1 

Observar as recomendações exaradas pela Controladoria Geral da União 
(CGU), ao Campus Recife, por meio do Relatório CGU 243998 , Constatação 

044. 
[…] cumprir a recomendação expedida pelo Controle Interno, no item 6.1.2.1 
do relatório nº 224870, no sentido de promover a realização de novos laudos 

de insalubridade, por Entidade Pública externa legalmente habilitada, com 
vistas à revisão dos adicionais de insalubridade atualmente concedidos. 

Cancelada 

11  20 2014 1.1.1.1 

Execução do pagamento dos adicionais de 
periculosidade e de insalubridade sem a 

devida comprovação da exposição a 
agentes físicos, químicos ou biológico por 

meio de laudo técnico pericial e sem 
portaria de localização ou de exercício do 

servidor. 

2 

Observar as recomendações exaradas pela Controladoria Geral da União 
(CGU), ao Campus Recife, por meio do Relatório CGU 224870, Constatação 
015. Promover a suspensão ou revisão, conforme o caso, do pagamento do 

Adicional de Insalubridade ao servidores sujas Portarias de Localização 
encontrem-se ausentes ou desatualizadas até a regularização da situação 

(itens "a" e "b"). 

Finalizado o 
monitoramento 

12  20 2014 1.1.1.1 

Execução do pagamento dos adicionais de 
periculosidade e de insalubridade sem a 

devida comprovação da exposição a 
agentes físicos, químicos ou biológico por 

meio de laudo técnico pericial e sem 
portaria de localização ou de exercício do 

servidor. 

3 

Acostar aos autos dos processos de solicitação e concessão de adicional de 
insalubridade/periculosidade o laudo técnico que comprove o efetivo direito 

legal para a concessão dos adicionais, de modo particular os critérios utilizados 
para a concessão do percentual adotado em cada caso especifico em 

conformidade com a atividade exercida. 

Finalizado o 
monitoramento 

13  20 2014 1.1.1.1 

Execução do pagamento dos adicionais de 
periculosidade e de insalubridade sem a 

devida comprovação da exposição a 
agentes físicos, químicos ou biológico por 

meio de laudo técnico pericial e sem 
portaria de localização ou de exercício do 

servidor. 

4 

Acrescentar nas portarias de concessão dos adicionais de insalubridade/ 
periculosidade a localização do exercício do servidor em atividades insalubres/ 

de periculosidade, conforme o Parágrafo Único, do art. 9° da Orientação 
Normativa – SRH/MPOG 02/2010. 

Finalizado o 
monitoramento 

14  20 2014 1.1.1.2 

Inexatidão sobre informações que atestem 
de modo claro e pormenorizado que o 

servidor está desenvolvendo atividades e 
carga horária em local insalubre no qual 

configure o recebimento de adicionais de 
Insalubridade e Periculosidade. 

1 
Realizar tempestivamente os acompanhamentos e registro de uso dos 

laboratórios por servidores docentes/técnicos que caracterizam atividades 
insalubres/ de periculosidade; 

Finalizado o 
monitoramento 

15  20 2014 1.1.1.2 

Inexatidão sobre informações que atestem 
de modo claro e pormenorizado que o 

servidor está desenvolvendo atividades e 
carga horária em local insalubre no qual 

configure o recebimento de adicionais de 
Insalubridade e Periculosidade. 

2 
Aprimorar os mecanismos de registro das atividades dos servidores docentes 
buscando conformidade e clareza com os Planos de Curso e que caracterizam 

atividades de Insalubridade/Periculosidade. 

Finalizado o 
monitoramento 
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Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício Nº Const. Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 

Status da 
Recomendação 

16  20 2014 1.1.1.3 
Fragilidades nos controles internos 

relativos à concessão dos adicionais de 
insalubridade e periculosidade. 

1 

Elaborar Manual administrativo com linguagem objetiva, clara e acessível de 
fácil compreensão, descrevendo os procedimentos e estabelecendo os 

formulários a serem utilizados na concessão dos adicionais de Insalubridade 
e/ou Periculosidade. Contemplando em seu conteúdo, as definições, requisitos 

básicos, documentação e fundamentação legal referente a cada 
procedimento. 

Cancelada 

17  20 2014 1.1.1.3 
Fragilidades nos controles internos 

relativos à concessão dos adicionais de 
insalubridade e periculosidade. 

2 
Criar sistemática de acompanhamento e atualização das alterações na 

Legislação vigente. 
Atendida 

18  22 2015 1.1.1.1 

Pagamento efetuado mediante a 
apresentação de Nota Fiscal/Fatura pela 

contratada, contendo o detalhamento dos 
serviços executados em observância ao 

objeto do contrato - NUTRICASH Serviços 
Ltda., Processo no 23296.010236.2011-42 

1 
Acostar aos autos dos processos de pagamentos os ritos e/ou documentos que 

comprovem a solicitação de orçamento para reforço dos empenhos. 
Finalizado o 

monitoramento 

19  22 2015 1.1.1.4 

A respeito do atendimento aos prazos de 
pagamento e da inexistência de 

pagamentos antecipados NUTRICASH 
serviços Ltda., Processo nº 

23296.010236.2011-42 

1 
Instruir as informações processuais comprobatórias, necessárias aos processos 

de pagamentos que justifiquem a ausência de recursos financeiros. 
Finalizado o 

monitoramento 

20  22 2015 1.1.4.1 
Falhas nos controles de entrada e saída de 

veículos 
1 

Efetivar o correto e devido preenchimento do controle de saída e entrada de 
veículos. 

Atendida 

21  3 2017 1.1.1.2 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de indicação da Relação das 

Notas de Empenho (RN) a serem inscritas 
em Restos a Pagar Não Processados 

(RPNP). 

1 
Adotar medidas que assegurem a indispensável segregação de funções na 

entidade, em prol do fortalecimento dos controles internos na área financeira. 
Não 

monitorada 

22  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

1 

Adotar medidas de planejamento e controle que possibilitem, no ato da 
inscrição dos empenhos em Restos a Pagar Não processados , dotar o 

responsável pela indicação das referidas NE’s de informações consignadas em 
documentação comprobatória, capazes de justificar a adequação da inscrição, 

em prol do fortalecimento dos Controles Internos na área financeira. 

Não 
monitorada 

23  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

2 

Registrar, no SIAFI, dentre outras informações, a fundamentação legal 
adequada que justifique a inscrição das notas de empenho em Restos a Pagar 

Não Processados, de forma que seja suficiente para o adequado entendimento 
da situação ocorrida. 

Não 
monitorada 

24  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

3 

Abster-se de efetuar pagamentos de despesas, cujo fato gerador pertença ao 
exercício corrente, com saldo de Restos a Pagar, em atenção ao art. 2º da Lei 

nº 4.320/1964, Princípio da Anualidade Orçamentária, Princípio da 
Competência Contábil e Acórdão n° 1.878/2005-TCU-2ª Câmara. 

Não 
monitorada 
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Status da 
Recomendação 

25  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

4 

Utilizar rotina periódica e sistematizada, ao longo do exercício de emissão do 
empenho, para avaliar a possibilidade de anular os saldos de empenhos de 

despesas não liquidadas, com reaproveitamento do recurso, ao invés de 
inscrevê-los em restos a pagar, com vistas a evitar:  

● o cancelamento de valores inscritos, pelo saldo integral ou por valores 
desproporcionais ao inscrito, em prol do fortalecimento dos Controles Internos 
na área orçamentária, e em atenção ao entendimento do TCU exposto no item 

nº 1.7.3, TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª Câmara.  
● a existência/permanência de saldos alongados em Restos a Pagar Não 

Processados nos próximos exercícios, sem que houvesse a necessidade da 
inscrição, em prol do fortalecimento dos Controles Internos na área 

orçamentária, e em atenção ao entendimento do TCU exposto no item nº 
1.7.3, TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª Câmara. 

Não 
monitorada 

26  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

5 

Avaliar se os empenhos inscritos em restos a pagar não processados mantém a 
condição de validade estabelecida no art. 68 do Decreto nº 93.872/86 e, ao 

mesmo tempo, se há perspectiva de utilização amparada pela legislação 
pertinente. Posteriormente, adotar medidas para a atualização dos saldos. 

Não 
monitorada 

27  6 2017 1.1.1.2 

Lançamento em Folha de Pagamento sem 
observância às regras estabelecidas na 

Portaria nº 0333/14-GR e na Resolução nº 
41/2012-CONSUP.  

1 

Se abster em realizar o lançamento na folha de pagamento dos servidores 
Técnicos Administrativos sem observar as ocorrências do boletim de 

frequência, observando as regras contidas no art. 13 da Portaria nº 333/2014-
GR, inclusive no que refere ao desconto por falta e atraso, quando cabível. 

Não 
monitorada 

28  6 2017 1.1.1.2 

Lançamento em Folha de Pagamento sem 
observância às regras estabelecidas na 

Portaria nº 0333/14-GR e na Resolução nº 
41/2012-CONSUP.  

2 

Aos Setores de Recursos Humanos do IFPE: Se abster em realizar o lançamento 
na folha de pagamento dos servidores Docentes, sem documentos que 

comprovem a execução das atividades docentes, observando as ocorrências 
das faltas e atrasos, conforme determina a Resolução IFPE de nº 41/2012 - 

CONSUP. 

Não 
monitorada 

29  3 2018 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. 

2 
Elaborar e/ou adequar o projeto básico referente à infraestrutura de 

refrigeração e fornecimento de energia para os data centers nos Campi e 
Reitoria. 

Não 
monitorada 

30  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
1 

Indicar na portaria de designação do servidor responsável pelo Setor de 
Patrimônio as atribuições relacionadas às atividades e tarefas pertinentes à 

gestão patrimonial de bens imóveis, cabendo à PROAD estabelecer 
previamente as diretrizes a fim de garantir a padronização dessas atividades. 

Não 
monitorada 

31  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
3 

Registrar contabilmente os imóveis do IFPE, inclusive aqueles locados de 
terceiros, no ativo imobilizado e no SPIUnet, de modo que cada construção 

tenha um Registro Imobiliário Patrimonial (RIP) individualizado, e promover a 
compatibilização dos registros constantes nos sistemas SPIUnet e SIAFI. 

Não 
monitorada 

32  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
5 

Providenciar com a autoridade competente o documento de "Habite-se" ou 
certidão equivalente para todos os prédios do IFPE e a regularização dos 

registros cartoriais dos imóveis, inclusive quanto à atualização documental. 
Para isso, convém, inicialmente, elaborar um plano de ação para orientar a 

execução e viabilizar o acompanhamento dessa demanda. 

Não 
monitorada 
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33  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
7 

Elaborar, de forma sistêmica, planejamento anual de manutenção predial e 
metodologia própria para estimar os recursos destinados a essa atividade, em 

atenção aos itens 1, 4 e 5 da NBR 5674:2012, de modo a conferir maior 
efetividade aos princípios da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal) 

e do planejamento (art. 6º, inciso I, do Decreto-Lei 200/67). 

Não 
monitorada 

34  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
10 

Elaborar o inventário anual de bens imóveis, em atenção ao art. 96, da Lei 
4.320/1964 e cumprir o item 83 do Manual de Procedimentos de Patrimônio e 

Almoxarifado do IFPE, cujo teor determina que todas as Unidades Gestoras 
deverão encaminhar uma via do seu Inventário Anual até 15 de janeiro do ano 

subsequente. 

Não 
monitorada 

35  5 2018 1.1.1.1 
Fragilidade na atuação da gestão 

patrimonial no que concerne à avaliação 
de bens móveis e equipamentos 

1 
Indicar na portaria de designação do servidor responsável pelo Setor de 

Patrimônio as atribuições relacionadas às atividades e tarefas pertinentes à 
avaliação de bens móveis e equipamentos. 

Não 
monitorada 

36  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos 
Campi do IFPE, com exceção dos Campi 

Afogados da Ingazeira, Belo Jardim e 
Igarassu e, consequente, ausência de 

inventário consolidado do IFPE. 

3 

Cumprir o item 83 do Manual de Procedimentos de Patrimônio e Almoxarifado 
do IFPE, cujo teor determina que todas as Unidades Gestoras deverão 
encaminhar uma via do seu Inventário Anual até 15 de janeiro do ano 

subsequente. 

Não 
monitorada 

37  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos 
Campi do IFPE, com exceção dos Campi 

Afogados da Ingazeira, Belo Jardim e 
Igarassu e, consequente, ausência de 

inventário consolidado do IFPE. 

4 
Observar os procedimentos adotados pelo IFPE na execução dos inventários, 
submetendo os relatórios das comissões inventariantes à análise da Diretoria 

de Gestão de Bens e Serviços / Pró-Reitoria de Administração. 

Não 
monitorada 

38  5 2018 1.1.1.3 

Ausência de registros de reavaliação, 
redução ao valore recuperável, 

depreciação, amortização e exaustão dos 
bens patrimoniais do IFPE. 

1 
Realizar os registros de reavaliação, redução ao valor recuperável, 
depreciação, amortização e exaustão dos seus bens patrimoniais. 

Não 
monitorada 

39  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
7 

Designar, através de ato formal, em observância ao Princípio de Controle 
Interno da Segregação de Funções, servidores para a realização da atividade 

de Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de Titular e Substituto. 

Não 
monitorada 

40  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
8 

Incluir/atualizar, no módulo do Rol de Responsáveis do SIAFI, com o código da 
natureza de responsabilidade nº 110, os dados dos servidores responsáveis 
pela realização da atividade de Conformidade dos Registros de Gestão, na 

condição de Titular e Substituto. 

Não 
monitorada 

41  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
9 

Realizar ações de capacitação/treinamento para os servidores designados para 
atuar na atividade de Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de 

Titular e Substituto, contemplando, entre outras áreas, noções básicas da 
“execução orçamentária, financeira e patrimonial”, além da própria “atuação” 

da atividade de Conformista (fluxos, operacionalização no SIAFI, etc.). 

Não 
monitorada 

42  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
11 

Utilizar procedimentos e rotinas formalizados e padronizados sistemicamente, 
no tocante às atividades relacionadas a Conformidade dos Registros de 
Gestão, no intuito de garantir a adequação das conferências realizadas. 

Não 
monitorada 
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43  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
12 

Efetuar o registro da Conformidade dos Registros de Gestão, considerando o 
prazo de até 3 (três) dias úteis a contar da data da geração da operação, 

podendo ser atualizado até a data fixada para o fechamento do mês.  
Obs.: A título de sugestão das medidas possíveis de serem empreendidas para 

garantir o registro da Conformidade, pode-se elencar, sem restringir a 

implementação de outras ações, os seguintes exemplos: ➢ Designar 
“Substituto” e utilizar a mão de obra deste para a realização da Conformidade 
dos Registros de Gestão nas ausências/afastamentos do “Titular”. Em alguns 

casos, em que pese o ato de designação, o “Substituto” é subutilizado; ➢ 
Utilizar a mão de obra do próprio Ordenador de Despesa para a realização da 
Conformidade dos Registros de Gestão quando a Unidade Gestora Executora 

se encontrar, justificadamente, impossibilitada de designar servidores distintos 
para exercer funções. 

Não 
monitorada 

44  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
13 

Solucionar as causas da Conformidade com restrição, com vistas a evitar a 
reincidência da situação desconforme nas Unidades e, a depender do caso, a 
correção em tempo hábil da restrição no SIAFI, considerando a possibilidade 

de atualização do registro da Conformidade até a data fixada para o 
fechamento do mês. 

Não 
monitorada 

45  7 2018 1.1.1.2 
Deficiências na formalização dos processos 

para pagamento de bolsas de pesquisa 
3 

Instituir controles que propiciem garantia razoável de que os pagamentos de 
bolsas ocorram de acordo com o desenvolvimento das atividades 

estabelecidas Plano de Atividade, correlacionando as atividades executadas 
com o cronograma de planejamento. 

Não 
monitorada 

46  7 2018 1.1.1.3 
Discentes que receberam bolsas em 

desconformidade aos critérios de matrícula 
estabelecidos no edital. 

2 

Observar as regras estabelecidas nos editais quanto aos critérios para 
recebimento de bolsas de pesquisa, excluindo dos programas de bolsas 

discentes que não atendam aos critérios estabelecidos nos editais ao longo do 
período de vigência da bolsa. 

Não 
monitorada 

47  7 2018 1.1.1.4 
Falhas nos controles de acompanhamento 

da execução dos planos de atividades 
1 

Realizar adequado acompanhamento das atividades de pesquisa, arquivando 
documentos estabelecidos nos editais relacionados à execução dos projetos 
em meio eletrônico, em especial, relatórios e comprovantes de participação 

em eventos. 

Não 
monitorada 
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11. Dados das recomendações do Campus Jaboatão dos Guararapes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Planilha de controle das recomendações AUDI - IFPE, acesso em 13/01/2021. 

Finalizado o 
monitoramento 

  

5 

  

Atendidas 

4 

Status das Recomendações por Relatório de Auditoria 

  

Canceladas 

3 

Não  
atendidas 

  

0 

Não  
Monitoradas 

  

25 

  

Total de 
Recomendações 

  
  

37 

Recomendações 
em 

monitoramento 

25 

Recomendações 
monitoradas 

32,43% 
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Recomendações da Auditoria Interna – Campus Jaboatão dos Guararapes 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício Nº Const. Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 

Status da 
Recomendação 

01  25 2015 1.1.1.4 
Fragilidades na formalização de 

normativos e procedimentos operacionais 
1 

Reiterar a Recomendação 001 da Constatação 2.1.1.2 do Relatório nº 
201504215, nestes termos: “Promover a elaboração, de forma participativa 

(comunidades administrativa e acadêmica), dos regimentos internos de cada 
um dos Campi do IFPE e garantir a aprovação desses instrumentos pelo 

Conselho Superior.” 

Cancelada 

02  25 2015 1.1.1.4 
Fragilidades na formalização de 

normativos e procedimentos operacionais 
2 

Atualizar o repositório os manuais que descrevem as rotinas dos setores da 
unidade, bem como priorizar a elaboração daqueles cujos setores apresentam 

maior risco, e criar mecanismos para que esses manuais se tornem 
conhecidos, acessíveis e observados por todos os servidores e prestadores de 

serviço nos Campi. 

Finalizado o 
monitoramento 

03  25 2015 1.1.1.5 
Fragilidades nas rotinas de segregação de 

função nos Campi 
1 

Otimizar as rotinas da unidade para garantir que o princípio da segregação de 
funções seja integralmente atendido. 

Finalizado o 
monitoramento 

04  25 2015 1.1.1.10 
Fragilidades nas rotinas de 

acompanhamento e conservação dos 
terrenos 

1 
Aprimorar as rotinas de manutenção e conservação dos terrenos onde 

funcionarão as sedes definitivas com vistas a impedir ocupações irregulares e 
danos ao patrimônio do IFPE. 

Cancelada 

05  25 2015 1.1.1.11 
Fragilidades no que tange à adequação às 

normas de acessibilidade 
1 

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. 

Finalizado o 
monitoramento 

06  25 2015 1.1.1.12 
Fragilidades nos Controles Internos 

relacionados à Segurança Geral 
1 

Elaborar e aprovar a Política de Segurança que contemple a segurança das 
pessoas, dos materiais e das instalações da unidade, e criar mecanismos para 
que as normas e procedimentos associados à Política de Segurança tornem 

conhecidos, acessíveis e observados por todos os servidores e prestadores de 
serviço ao Campus. 

Cancelada 

07  25 2015 1.1.1.13 
Fragilidades nos Controles Internos 

relacionados à Segurança da Informação 
1 

Aprimorar os controles internos referentes à Segurança da Informação, em 
especial nestes itens: “a) Tratamento da Informação; b) Tratamento de 
Incidentes de Rede; c) Gestão de Risco; d) Gestão de Continuidade; e) 

Auditoria e Conformidade; f) Controles de Acesso; g) Uso de e-mail; e h) 
Acesso à Internet” 

Finalizado o 
monitoramento 

08  25 2015 1.1.1.14 
Fragilidades nos critérios para a seleção 

dos cursos 
1 

Realizar estudos complementares, em nível estratégico, que embasem a 
escolha dos cursos técnicos, ponderando as situações de risco envolvidas, e, se 

for o caso, propor a oferta de novos cursos e/ou desaprovação de antigos, 
caso os estudos sejam conclusivos nesse aspecto. 

Atendida 

09  25 2015 1.1.1.15 

Necessidade de adequação dos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos ao Normativo 
“Orientação Gerais para Elaboração de 

Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos” 

1 
Realizar as adaptações dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, seguindo as 

diretrizes da Orientação Gerais para Elaboração de Projetos Pedagógicos dos 
Cursos Técnicos  

Atendida 

10  25 2015 1.1.1.16 

Fragilidades nas rotinas de 
acompanhamento das alterações diárias 
na legislação pertinentes às atividades 

desempenhadas 

1 
Aprimorar as rotinas de acompanhamento das alterações diárias na legislação 

pertinentes às atividades desempenhadas. 
Atendida 

11  25 2015 1.1.1.17 Fragilidades no Sistema de Informação 1 
Aprimorar os controles internos que garantam um sistema de informação 

adequado. 
Finalizado o 

monitoramento 
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Recomendações da Auditoria Interna – Campus Jaboatão dos Guararapes 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício Nº Const. Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 

Status da 
Recomendação 

12  25 2015 1.1.1.18 
Fragilidades nas rotinas de monitoramento 

dos controles internos e das metas 
estabelecidas 

1 
Aprimorar as rotinas de monitoramento, no que concerne à avaliação dos 

controles internos, e acompanhamento das metas estabelecidas nos Planos de 
Ação. 

Atendida 

13  3 2017 1.1.1.2 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de indicação da Relação das 

Notas de Empenho (RN) a serem inscritas 
em Restos a Pagar Não Processados 

(RPNP). 

1 
Adotar medidas que assegurem a indispensável segregação de funções na 

entidade, em prol do fortalecimento dos controles internos na área financeira. 
Não 

monitorada 

14  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

1 

Adotar medidas de planejamento e controle que possibilitem, no ato da 
inscrição dos empenhos em  Restos a Pagar Não processados , dotar o 

responsável pela indicação das referidas NE’s de informações consignadas em 
documentação comprobatória, capazes de justificar a adequação da inscrição, 

em prol do fortalecimento dos Controles Internos na área financeira. 

Não 
monitorada 

15  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

2 

Registrar, no SIAFI, dentre outras informações, a fundamentação legal 
adequada que justifique a inscrição das notas de empenho em Restos a Pagar 

Não Processados, de forma que seja suficiente para o adequado entendimento 
da situação ocorrida. 

Não 
monitorada 

16  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

4 

Utilizar rotina periódica e sistematizada, ao longo do exercício de emissão do 
empenho, para avaliar a possibilidade de anular os saldos de empenhos de 

despesas não liquidadas, com reaproveitamento do recurso, ao invés de 
inscrevê-los em restos a pagar, com vistas a evitar:  

● o cancelamento de valores inscritos, pelo saldo integral ou por valores 
desproporcionais ao inscrito, em prol do fortalecimento dos Controles Internos 
na área orçamentária, e em atenção ao entendimento do TCU exposto no item 

nº 1.7.3, TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª Câmara.  
● a existência/permanência de saldos alongados em Restos a Pagar Não 

Processados nos próximos exercícios, sem que houvesse a necessidade da 
inscrição, em prol do fortalecimento dos Controles Internos na área 

orçamentária, e em atenção ao entendimento do TCU exposto no item nº 
1.7.3, TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª Câmara. 

Não 
monitorada 

17  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

5 

Avaliar se os empenhos inscritos em restos a pagar não processados mantém a 
condição de validade estabelecida no art. 68 do Decreto nº 93.872/86 e, ao 

mesmo tempo, se há perspectiva de utilização amparada pela legislação 
pertinente. Posteriormente, adotar medidas para a atualização dos saldos. 

Não 
monitorada 

18  6 2017 1.1.1.2 

Lançamento em Folha de Pagamento sem 
observância às regras estabelecidas na 

Portaria nº 0333/14-GR e na Resolução nº 
41/2012-CONSUP.  

1 

Se abster em realizar o lançamento na folha de pagamento dos servidores 
Técnicos Administrativos sem observar as ocorrências do boletim de 

frequência, observando as regras contidas no art. 13 da Portaria nº 333/2014-
GR, inclusive no que refere ao desconto por falta e atraso, quando cabível. 

Não 
monitorada 

19  6 2017 1.1.1.2 

Lançamento em Folha de Pagamento sem 
observância às regras estabelecidas na 

Portaria nº 0333/14-GR e na Resolução nº 
41/2012-CONSUP.  

2 

Aos Setores de Recursos Humanos do IFPE: Se abster em realizar o lançamento 
na folha de pagamento dos servidores Docentes, sem documentos que 

comprovem a execução das atividades docentes, observando as ocorrências 
das faltas e atrasos, conforme determina a Resolução IFPE de nº 41/2012 - 

CONSUP. 

Não 
monitorada 
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Recomendações da Auditoria Interna – Campus Jaboatão dos Guararapes 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício Nº Const. Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 

Status da 
Recomendação 

20  3 2018 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. 

2 
Elaborar e/ou adequar o projeto básico referente à infraestrutura de 

refrigeração e fornecimento de energia para os data centers nos Campi e 
Reitoria. 

Não 
monitorada 

21  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
1 

Indicar na portaria de designação do servidor responsável pelo Setor de 
Patrimônio as atribuições relacionadas às atividades e tarefas pertinentes à 

gestão patrimonial de bens imóveis, cabendo à PROAD estabelecer 
previamente as diretrizes a fim de garantir a padronização dessas atividades. 

Não 
monitorada 

22  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
3 

Registrar contabilmente os imóveis do IFPE, inclusive aqueles locados de 
terceiros, no ativo imobilizado e no SPIUnet, de modo que cada construção 

tenha um Registro Imobiliário Patrimonial (RIP) individualizado, e promover a 
compatibilização dos registros constantes nos sistemas SPIUnet e SIAFI. 

Não 
monitorada 

23  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
7 

Elaborar, de forma sistêmica, planejamento anual de manutenção predial e 
metodologia própria para estimar os recursos destinados a essa atividade, em 

atenção aos itens 1, 4 e 5 da NBR 5674:2012, de modo a conferir maior 
efetividade aos princípios da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal) 

e do planejamento (art. 6º, inciso I, do Decreto-Lei 200/67). 

Não 
monitorada 

24  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
10 

Elaborar o inventário anual de bens imóveis, em atenção ao art. 96, da Lei 
4.320/1964 e cumprir o item 83 do Manual de Procedimentos de Patrimônio e 

Almoxarifado do IFPE, cujo teor determina que todas as Unidades Gestoras 
deverão encaminhar uma via do seu Inventário Anual até 15 de janeiro do ano 

subsequente. 

Não 
monitorada 

25  5 2018 1.1.1.1 
Fragilidade na atuação da gestão 

patrimonial no que concerne à avaliação 
de bens móveis e equipamentos 

1 
Indicar na portaria de designação do servidor responsável pelo Setor de 

Patrimônio as atribuições relacionadas às atividades e tarefas pertinentes à 
avaliação de bens móveis e equipamentos. 

Não 
monitorada 

26  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos 
Campi do IFPE, com exceção dos Campi 

Afogados da Ingazeira, Belo Jardim e 
Igarassu e, consequente, ausência de 

inventário consolidado do IFPE. 

3 

Cumprir o item 83 do Manual de Procedimentos de Patrimônio e Almoxarifado 
do IFPE, cujo teor determina que todas as Unidades Gestoras deverão 
encaminhar uma via do seu Inventário Anual até 15 de janeiro do ano 

subsequente. 

Não 
monitorada 

27  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos 
Campi do IFPE, com exceção dos Campi 

Afogados da Ingazeira, Belo Jardim e 
Igarassu e, consequente, ausência de 

inventário consolidado do IFPE. 

4 
Observar os procedimentos adotados pelo IFPE na execução dos inventários, 
submetendo os relatórios das comissões inventariantes à análise da Diretoria 

de Gestão de Bens e Serviços / Pró-Reitoria de Administração. 

Não 
monitorada 

28  5 2018 1.1.1.3 

Ausência de registros de reavaliação, 
redução ao valore recuperável, 

depreciação, amortização e exaustão dos 
bens patrimoniais do IFPE. 

1 
Realizar os registros de reavaliação, redução ao valor recuperável, 
depreciação, amortização e exaustão dos seus bens patrimoniais. 

Não 
monitorada 

29  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
7 

Designar, através de ato formal, em observância ao Princípio de Controle 
Interno da Segregação de Funções, servidores para a realização da atividade 

de Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de Titular e Substituto. 

Não 
monitorada 
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Recomendações da Auditoria Interna – Campus Jaboatão dos Guararapes 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício Nº Const. Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 

Status da 
Recomendação 

30  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
8 

Incluir/atualizar, no módulo do Rol de Responsáveis do SIAFI, com o código da 
natureza de responsabilidade nº 110, os dados dos servidores responsáveis 
pela realização da atividade de Conformidade dos Registros de Gestão, na 

condição de Titular e Substituto. 

Não 
monitorada 

31  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
9 

Realizar ações de capacitação/treinamento para os servidores designados para 
atuar na atividade de Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de 

Titular e Substituto, contemplando, entre outras áreas, noções básicas da 
“execução orçamentária, financeira e patrimonial”, além da própria “atuação” 

da atividade de Conformista (fluxos, operacionalização no SIAFI, etc.). 

Não 
monitorada 

32  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
11 

Utilizar procedimentos e rotinas formalizados e padronizados sistemicamente, 
no tocante às atividades relacionadas a Conformidade dos Registros de 
Gestão, no intuito de garantir a adequação das conferências realizadas. 

Não 
monitorada 

33  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
12 

Efetuar o registro da Conformidade dos Registros de Gestão, considerando o 
prazo de até 3 (três) dias úteis a contar da data da geração da operação, 

podendo ser atualizado até a data fixada para o fechamento do mês.  
Obs.: A título de sugestão das medidas possíveis de serem empreendidas para 

garantir o registro da Conformidade, pode-se elencar, sem restringir a 

implementação de outras ações, os seguintes exemplos: ➢ Designar 
“Substituto” e utilizar a mão de obra deste para a realização da Conformidade 
dos Registros de Gestão nas ausências/afastamentos do “Titular”. Em alguns 

casos, em que pese o ato de designação, o “Substituto” é subutilizado; ➢ 
Utilizar a mão de obra do próprio Ordenador de Despesa para a realização da 
Conformidade dos Registros de Gestão quando a Unidade Gestora Executora 

se encontrar, justificadamente, impossibilitada de designar servidores distintos 
para exercer funções. 

Não 
monitorada 

34  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
13 

Solucionar as causas da Conformidade com restrição, com vistas a evitar a 
reincidência da situação desconforme nas Unidades e, a depender do caso, a 
correção em tempo hábil da restrição no SIAFI, considerando a possibilidade 

de atualização do registro da Conformidade até a data fixada para o 
fechamento do mês. 

Não 
monitorada 

35  7 2018 1.1.1.2 
Deficiências na formalização dos processos 

para pagamento de bolsas de pesquisa 
3 

Instituir controles que propiciem garantia razoável de que os pagamentos de 
bolsas ocorram de acordo com o desenvolvimento das atividades 

estabelecidas Plano de Atividade, correlacionando as atividades executadas 
com o cronograma de planejamento. 

Não 
monitorada 

36  7 2018 1.1.1.3 
Discentes que receberam bolsas em 

desconformidade aos critérios de matrícula 
estabelecidos no edital. 

2 

Observar as regras estabelecidas nos editais quanto aos critérios para 
recebimento de bolsas de pesquisa, excluindo dos programas de bolsas 

discentes que não atendam aos critérios estabelecidos nos editais ao longo do 
período de vigência da bolsa. 

Não 
monitorada 

37  7 2018 1.1.1.4 
Falhas nos controles de acompanhamento 

da execução dos planos de atividades 
1 

Realizar adequado acompanhamento das atividades de pesquisa, arquivando 
documentos estabelecidos nos editais relacionados à execução dos projetos 
em meio eletrônico, em especial, relatórios e comprovantes de participação 

em eventos. 

Não 
monitorada 



 

Avenida Professor Luiz Freire, nº 500 – Cidade Universitária – Recife – CEP: 50.540-740 

(81) 2125-1647 – audi@reitoria.ifpe.edu.br 
Página 143 de 197 

12. Dados das recomendações do Campus Olinda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Planilha de controle das recomendações AUDI - IFPE, acesso em 13/01/2021. 
Recomendações da Auditoria Interna – Campus Olinda 

Finalizado o 
monitoramento 

  

9 

  

Atendidas 

1 

Status das Recomendações por Relatório de Auditoria 

  

Canceladas 

2 

Não  
atendidas 

  

0 

Não  
Monitoradas 

  

27 

  

Total de 
Recomendações 

  
  

39 

Recomendações 
em 

monitoramento 

27 

Recomendações 
monitoradas 

30,77% 
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Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício Nº Const. Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 

Status da 
Recomendação 

01  25 2015 1.1.1.4 
Fragilidades na formalização de 

normativos e procedimentos operacionais 
1 

Reiterar a Recomendação 001 da Constatação 2.1.1.2 do Relatório nº 
201504215, nestes termos: “Promover a elaboração, de forma participativa 

(comunidades administrativa e acadêmica), dos regimentos internos de cada 
um dos Campi do IFPE e garantir a aprovação desses instrumentos pelo 

Conselho Superior.” 

Cancelada 

02  25 2015 1.1.1.4 
Fragilidades na formalização de 

normativos e procedimentos operacionais 
2 

Atualizar o repositório os manuais que descrevem as rotinas dos setores da 
unidade, bem como priorizar a elaboração daqueles cujos setores apresentam 

maior risco, e criar mecanismos para que esses manuais se tornem 
conhecidos, acessíveis e observados por todos os servidores e prestadores de 

serviço nos Campi. 

Finalizado o 
monitoramento 

03  25 2015 1.1.1.5 
Fragilidades nas rotinas de segregação de 

função nos Campi 
1 

Otimizar as rotinas da unidade para garantir que o princípio da segregação de 
funções seja integralmente atendido. 

Finalizado o 
monitoramento 

04  25 2015 1.1.1.10 
Fragilidades nas rotinas de 

acompanhamento e conservação dos 
terrenos 

1 
Aprimorar as rotinas de manutenção e conservação dos terrenos onde 

funcionarão as sedes definitivas com vistas a impedir ocupações irregulares e 
danos ao patrimônio do IFPE. 

Finalizado o 
monitoramento 

05  25 2015 1.1.1.11 
Fragilidades no que tange à adequação às 

normas de acessibilidade 
1 

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. 

Finalizado o 
monitoramento 

06  25 2015 1.1.1.12 
Fragilidades nos Controles Internos 

relacionados à Segurança Geral 
1 

Elaborar e aprovar a Política de Segurança que contemple a segurança das 
pessoas, dos materiais e das instalações da unidade, e criar mecanismos para 
que as normas e procedimentos associados à Política de Segurança tornem 

conhecidos, acessíveis e observados por todos os servidores e prestadores de 
serviço ao Campus. 

Cancelada 

07  25 2015 1.1.1.13 
Fragilidades nos Controles Internos 

relacionados à Segurança da Informação 
1 

Aprimorar os controles internos referentes à Segurança da Informação, em 
especial nestes itens: “a) Tratamento da Informação; b) Tratamento de 
Incidentes de Rede; c) Gestão de Risco; d) Gestão de Continuidade; e) 

Auditoria e Conformidade; f) Controles de Acesso; g) Uso de e-mail; e h) 
Acesso à Internet” 

Finalizado o 
monitoramento 

08  25 2015 1.1.1.14 
Fragilidades nos critérios para a seleção 

dos cursos 
1 

Realizar estudos complementares, em nível estratégico, que embasem a 
escolha dos cursos técnicos, ponderando as situações de risco envolvidas, e, se 

for o caso, propor a oferta de novos cursos e/ou desaprovação de antigos, 
caso os estudos sejam conclusivos nesse aspecto. 

Atendida 

09  25 2015 1.1.1.15 

Necessidade de adequação dos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos ao Normativo 
“Orientação Gerais para Elaboração de 

Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos” 

1 
Realizar as adaptações dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, seguindo as 

diretrizes da Orientação Gerais para Elaboração de Projetos Pedagógicos dos 
Cursos Técnicos  

Finalizado o 
monitoramento 

10  25 2015 1.1.1.16 

Fragilidades nas rotinas de 
acompanhamento das alterações diárias 
na legislação pertinentes às atividades 

desempenhadas 

1 
Aprimorar as rotinas de acompanhamento das alterações diárias na legislação 

pertinentes às atividades desempenhadas. 
Finalizado o 

monitoramento 

11  25 2015 1.1.1.17 Fragilidades no Sistema de Informação 1 
Aprimorar os controles internos que garantam um sistema de informação 

adequado. 
Finalizado o 

monitoramento 

12  25 2015 1.1.1.18 
Fragilidades nas rotinas de monitoramento 

dos controles internos e das metas 
estabelecidas 

1 
Aprimorar as rotinas de monitoramento, no que concerne à avaliação dos 

controles internos, e acompanhamento das metas estabelecidas nos Planos de 
Ação. 

Finalizado o 
monitoramento 
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Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício Nº Const. Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 

Status da 
Recomendação 

13  3 2017 1.1.1.2 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de indicação da Relação das 

Notas de Empenho (RN) a serem inscritas 
em Restos a Pagar Não Processados 

(RPNP). 

4 

Atualizar, no SIAFI, os dados cadastrais dos agentes responsáveis pela 
indicação das notas de empenho a serem inscritas em Restos a Pagar Não 

Processados (RPNP), observando, de modo especial, o Princípio da Segregação 
de Funções. 

Não 
monitorada 

14  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

1 

Adotar medidas de planejamento e controle que possibilitem, no ato da 
inscrição dos empenhos em Restos a Pagar Não processados , dotar o 

responsável pela indicação das referidas NE’s de informações consignadas em 
documentação comprobatória, capazes de justificar a adequação da inscrição, 

em prol do fortalecimento dos Controles Internos na área financeira. 

Não 
monitorada 

15  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

2 

Registrar, no SIAFI, dentre outras informações, a fundamentação legal 
adequada que justifique a inscrição das notas de empenho em Restos a Pagar 

Não Processados, de forma que seja suficiente para o adequado entendimento 
da situação ocorrida. 

Não 
monitorada 

16  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

4 

Utilizar rotina periódica e sistematizada, ao longo do exercício de emissão do 
empenho, para avaliar a possibilidade de anular os saldos de empenhos de 

despesas não liquidadas, com reaproveitamento do recurso, ao invés de 
inscrevê-los em restos a pagar, com vistas a evitar:  

● o cancelamento de valores inscritos, pelo saldo integral ou por valores 
desproporcionais ao inscrito, em prol do fortalecimento dos Controles Internos 
na área orçamentária, e em atenção ao entendimento do TCU exposto no item 

nº 1.7.3, TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª Câmara.  
● a existência/permanência de saldos alongados em Restos a Pagar Não 

Processados nos próximos exercícios, sem que houvesse a necessidade da 
inscrição, em prol do fortalecimento dos Controles Internos na área 

orçamentária, e em atenção ao entendimento do TCU exposto no item nº 
1.7.3, TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª Câmara. 

Não 
monitorada 

17  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não  
Processados (RPNP) e do passivo existente 

em RPNP. 

5 

Avaliar se os empenhos inscritos em restos a pagar não processados mantém a 
condição de validade estabelecida no art. 68 do Decreto nº 93.872/86 e, ao 

mesmo tempo, se há perspectiva de utilização amparada pela legislação 
pertinente. Posteriormente, adotar medidas para a atualização dos saldos. 

Não 
monitorada 

18  6 2017 1.1.1.2 

Lançamento em Folha de Pagamento sem 
observância às regras estabelecidas na 

Portaria nº 0333/14-GR e na Resolução nº 
41/2012-CONSUP.  

1 

Se abster em realizar o lançamento na folha de pagamento dos servidores 
Técnicos Administrativos sem observar as ocorrências do boletim de 

frequência, observando as regras contidas no art. 13 da Portaria nº 333/2014-
GR, inclusive no que refere ao desconto por falta e atraso, quando cabível. 

Não 
monitorada 

19  6 2017 1.1.1.2 

Lançamento em Folha de Pagamento sem 
observância às regras estabelecidas na 

Portaria nº 0333/14-GR e na Resolução nº 
41/2012-CONSUP.  

2 

Aos Setores de Recursos Humanos do IFPE: Se abster em realizar o lançamento 
na folha de pagamento dos servidores Docentes, sem documentos que 

comprovem a execução das atividades docentes, observando as ocorrências 
das faltas e atrasos, conforme determina a Resolução IFPE de nº 41/2012 - 

CONSUP. 

Não 
monitorada 
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Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício Nº Const. Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 

Status da 
Recomendação 

20  3 2018 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. 

2 
Elaborar e/ou adequar o projeto básico referente à infraestrutura de 

refrigeração e fornecimento de energia para os data centers nos Campi e 
Reitoria. 

Não 
monitorada 

21  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
1 

Indicar na portaria de designação do servidor responsável pelo Setor de 
Patrimônio as atribuições relacionadas às atividades e tarefas pertinentes à 

gestão patrimonial de bens imóveis, cabendo à PROAD estabelecer 
previamente as diretrizes a fim de garantir a padronização dessas atividades. 

Não 
monitorada 

22  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
3 

Registrar contabilmente os imóveis do IFPE, inclusive aqueles locados de 
terceiros, no ativo imobilizado e no SPIUnet, de modo que cada construção 

tenha um Registro Imobiliário Patrimonial (RIP) individualizado, e promover a 
compatibilização dos registros constantes nos sistemas SPIUnet e SIAFI. 

Não 
monitorada 

23  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
7 

Elaborar, de forma sistêmica, planejamento anual de manutenção predial e 
metodologia própria para estimar os recursos destinados a essa atividade, em 

atenção aos itens 1, 4 e 5 da NBR 5674:2012, de modo a conferir maior 
efetividade aos princípios da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal) 

e do planejamento (art. 6º, inciso I, do Decreto-Lei 200/67). 

Não 
monitorada 

24  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
10 

Elaborar o inventário anual de bens imóveis, em atenção ao art. 96, da Lei 
4.320/1964 e cumprir o item 83 do Manual de Procedimentos de Patrimônio e 

Almoxarifado do IFPE, cujo teor determina que todas as Unidades Gestoras 
deverão encaminhar uma via do seu Inventário Anual até 15 de janeiro do ano 

subsequente. 

Não 
monitorada 

25  5 2018 1.1.1.1 
Fragilidade na atuação da gestão 

patrimonial no que concerne à avaliação 
de bens móveis e equipamentos 

1 
Indicar na portaria de designação do servidor responsável pelo Setor de 

Patrimônio as atribuições relacionadas às atividades e tarefas pertinentes à 
avaliação de bens móveis e equipamentos. 

Não 
monitorada 

26  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos 
Campi do IFPE, com exceção dos Campi 

Afogados da Ingazeira, Belo Jardim e 
Igarassu e, consequente, ausência de 

inventário consolidado do IFPE. 

3 

Cumprir o item 83 do Manual de Procedimentos de Patrimônio e Almoxarifado 
do IFPE, cujo teor determina que todas as Unidades Gestoras deverão 
encaminhar uma via do seu Inventário Anual até 15 de janeiro do ano 

subsequente. 

Não 
monitorada 

27  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos 
Campi do IFPE, com exceção dos Campi 

Afogados da Ingazeira, Belo Jardim e 
Igarassu e, consequente, ausência de 

inventário consolidado do IFPE. 

4 
Observar os procedimentos adotados pelo IFPE na execução dos inventários, 
submetendo os relatórios das comissões inventariantes à análise da Diretoria 

de Gestão de Bens e Serviços / Pró-Reitoria de Administração. 

Não 
monitorada 

28  5 2018 1.1.1.3 

Ausência de registros de reavaliação, 
redução ao valore recuperável, 

depreciação, amortização e exaustão dos 
bens patrimoniais do IFPE. 

1 
Realizar os registros de reavaliação, redução ao valor recuperável, 
depreciação, amortização e exaustão dos seus bens patrimoniais. 

Não 
monitorada 

29  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
7 

Designar, através de ato formal, em observância ao Princípio de Controle 
Interno da Segregação de Funções, servidores para a realização da atividade 

de Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de Titular e Substituto. 

Não 
monitorada 
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Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício Nº Const. Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 

Status da 
Recomendação 

30  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
8 

Incluir/atualizar, no módulo do Rol de Responsáveis do SIAFI, com o código da 
natureza de responsabilidade nº 110, os dados dos servidores responsáveis 
pela realização da atividade de Conformidade dos Registros de Gestão, na 

condição de Titular e Substituto. 

Não 
monitorada 

31  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
9 

Realizar ações de capacitação/treinamento para os servidores designados para 
atuar na atividade de Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de 

Titular e Substituto, contemplando, entre outras áreas, noções básicas da 
“execução orçamentária, financeira e patrimonial”, além da própria “atuação” 

da atividade de Conformista (fluxos, operacionalização no SIAFI, etc.). 

Não 
monitorada 

32  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
11 

Utilizar procedimentos e rotinas formalizados e padronizados sistemicamente, 
no tocante às atividades relacionadas a Conformidade dos Registros de 
Gestão, no intuito de garantir a adequação das conferências realizadas. 

Não 
monitorada 

33  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
12 

Efetuar o registro da Conformidade dos Registros de Gestão, considerando o 
prazo de até 3 (três) dias úteis a contar da data da geração da operação, 

podendo ser atualizado até a data fixada para o fechamento do mês.  
Obs.: A título de sugestão das medidas possíveis de serem empreendidas para 

garantir o registro da Conformidade, pode-se elencar, sem restringir a 

implementação de outras ações, os seguintes exemplos: ➢ Designar 
“Substituto” e utilizar a mão de obra deste para a realização da Conformidade 
dos Registros de Gestão nas ausências/afastamentos do “Titular”. Em alguns 

casos, em que pese o ato de designação, o “Substituto” é subutilizado; ➢ 
Utilizar a mão de obra do próprio Ordenador de Despesa para a realização da 
Conformidade dos Registros de Gestão quando a Unidade Gestora Executora 

se encontrar, justificadamente, impossibilitada de designar servidores distintos 
para exercer funções. 

Não 
monitorada 

34  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
13 

Solucionar as causas da Conformidade com restrição, com vistas a evitar a 
reincidência da situação desconforme nas Unidades e, a depender do caso, a 
correção em tempo hábil da restrição no SIAFI, considerando a possibilidade 

de atualização do registro da Conformidade até a data fixada para o 
fechamento do mês. 

Não 
monitorada 

35  7 2018 1.1.1.2 
Deficiências na formalização dos processos 

para pagamento de bolsas de pesquisa 
2 

Realizar o ordenamento e pagamento de bolsas de pesquisa e inovação apenas 
mediante a formalização processual, no qual conste documento informando as 

atividades de pesquisa desenvolvidas mensalmente pelo bolsista. 

Não 
monitorada 

36  7 2018 1.1.1.2 
Deficiências na formalização dos processos 

para pagamento de bolsas de pesquisa 
3 

Instituir controles que propiciem garantia razoável de que os pagamentos de 
bolsas ocorram de acordo com o desenvolvimento das atividades 

estabelecidas Plano de Atividade, correlacionando as atividades executadas 
com o cronograma de planejamento. 

Não 
monitorada 

37  7 2018 1.1.1.3 
Discentes que receberam bolsas em 

desconformidade aos critérios de matrícula 
estabelecidos no edital. 

2 

Observar as regras estabelecidas nos editais quanto aos critérios para 
recebimento de bolsas de pesquisa, excluindo dos programas de bolsas 

discentes que não atendam aos critérios estabelecidos nos editais ao longo do 
período de vigência da bolsa. 

Não 
monitorada 
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Recomendação 

38  7 2018 1.1.1.4 
Falhas nos controles de acompanhamento 

da execução dos planos de atividades 
1 

Realizar adequado acompanhamento das atividades de pesquisa, arquivando 
documentos estabelecidos nos editais relacionados à execução dos projetos 
em meio eletrônico, em especial, relatórios e comprovantes de participação 

em eventos. 

Não 
monitorada 

39  9 2018 1.1.1.3 
Fragilidades nos mecanismos de controle 
no que concerne à Promoção de Eventos 

Institucionais. 
2 

Disponibilizar as informações requeridas pela auditoria de forma tempestiva e 
completa a fim de evitar embaraço ao trabalho da Auditoria do IFPE. 

Não 
monitorada 
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13. Dados das recomendações do Campus Palmares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Planilha de controle das recomendações AUDI - IFPE, acesso em 13/01/2021. 
Recomendações da Auditoria Interna – Campus Palmares 

Finalizado o 
monitoramento 

  

7 

  

Atendidas 

3 

Status das Recomendações por Relatório de Auditoria 

  

Canceladas 

2 

Não  
atendidas 

  

0 

Não  
Monitoradas 

  

22 

  

Total de 
Recomendações 

  
  

34 

Recomendações 
em 

monitoramento 

22 

Recomendações 
monitoradas 

35,29% 
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Exercício Nº Const. Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 

Status da 
Recomendação 

01  25 2015 1.1.1.2 
Organogramas incompatíveis com o 
quadro de funcionários apresentado 

1 
Atualizar tempestivamente as informações do organograma funcional, 

conforme o quadro de servidores vigente na unidade. 
Atendida 

02  25 2015 1.1.1.4 
Fragilidades na formalização de 

normativos e procedimentos operacionais 
1 

Reiterar a Recomendação 001 da Constatação 2.1.1.2 do Relatório nº 
201504215, nestes termos: “Promover a elaboração, de forma participativa 

(comunidades administrativa e acadêmica), dos regimentos internos de cada 
um dos Campi do IFPE e garantir a aprovação desses instrumentos pelo 

Conselho Superior.” 

Cancelada 

03  25 2015 1.1.1.4 
Fragilidades na formalização de 

normativos e procedimentos operacionais 
2 

Atualizar o repositório os manuais que descrevem as rotinas dos setores da 
unidade, bem como priorizar a elaboração daqueles cujos setores apresentam 

maior risco, e criar mecanismos para que esses manuais se tornem 
conhecidos, acessíveis e observados por todos os servidores e prestadores de 

serviço nos Campi. 

Atendida 

04  25 2015 1.1.1.10 
Fragilidades nas rotinas de 

acompanhamento e conservação dos 
terrenos 

1 
Aprimorar as rotinas de manutenção e conservação dos terrenos onde 

funcionarão as sedes definitivas com vistas a impedir ocupações irregulares e 
danos ao patrimônio do IFPE. 

Finalizado o 
monitoramento 

05  25 2015 1.1.1.11 
Fragilidades no que tange à adequação às 

normas de acessibilidade 
1 

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. 

Finalizado o 
monitoramento 

06  25 2015 1.1.1.12 
Fragilidades nos Controles Internos 

relacionados à Segurança Geral 
1 

Elaborar e aprovar a Política de Segurança que contemple a segurança das 
pessoas, dos materiais e das instalações da unidade, e criar mecanismos para 
que as normas e procedimentos associados à Política de Segurança tornem 

conhecidos, acessíveis e observados por todos os servidores e prestadores de 
serviço ao Campus. 

Cancelada 

07  25 2015 1.1.1.13 
Fragilidades nos Controles Internos 

relacionados à Segurança da Informação 
1 

Aprimorar os controles internos referentes à Segurança da Informação, em 
especial nestes itens: “a) Tratamento da Informação; b) Tratamento de 
Incidentes de Rede; c) Gestão de Risco; d) Gestão de Continuidade; e) 

Auditoria e Conformidade; f) Controles de Acesso; g) Uso de e-mail; e h) 
Acesso à Internet” 

Finalizado o 
monitoramento 

08  25 2015 1.1.1.14 
Fragilidades nos critérios para a seleção 

dos cursos 
1 

Realizar estudos complementares, em nível estratégico, que embasem a 
escolha dos cursos técnicos, ponderando as situações de risco envolvidas, e, se 

for o caso, propor a oferta de novos cursos e/ou desaprovação de antigos, 
caso os estudos sejam conclusivos nesse aspecto. 

Atendida 

09  25 2015 1.1.1.15 

Necessidade de adequação dos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos ao Normativo 
“Orientação Gerais para Elaboração de 

Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos” 

1 
Realizar as adaptações dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, seguindo as 

diretrizes da Orientação Gerais para Elaboração de Projetos Pedagógicos dos 
Cursos Técnicos  

Finalizado o 
monitoramento 

10  25 2015 1.1.1.16 

Fragilidades nas rotinas de 
acompanhamento das alterações diárias 
na legislação pertinentes às atividades 

desempenhadas 

1 
Aprimorar as rotinas de acompanhamento das alterações diárias na legislação 

pertinentes às atividades desempenhadas. 
Finalizado o 

monitoramento 

11  25 2015 1.1.1.17 Fragilidades no Sistema de Informação 1 
Aprimorar os controles internos que garantam um sistema de informação 

adequado. 
Finalizado o 

monitoramento 

12  25 2015 1.1.1.18 
Fragilidades nas rotinas de monitoramento 

dos controles internos e das metas 
estabelecidas 

1 
Aprimorar as rotinas de monitoramento, no que concerne à avaliação dos 

controles internos, e acompanhamento das metas estabelecidas nos Planos de 
Ação. 

Finalizado o 
monitoramento 
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Recomendação 

13  3 2017 1.1.1.2 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de indicação da Relação das 

Notas de Empenho (RN) a serem inscritas 
em Restos a Pagar Não Processados 

(RPNP). 

1 
Adotar medidas que assegurem a indispensável segregação de funções na 

entidade, em prol do fortalecimento dos controles internos na área financeira. 
Não 

monitorada 

14  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

1 

Adotar medidas de planejamento e controle que possibilitem, no ato da 
inscrição dos empenhos em Restos a Pagar Não processados , dotar o 

responsável pela indicação das referidas NE’s de informações consignadas em 
documentação comprobatória, capazes de justificar a adequação da inscrição, 

em prol do fortalecimento dos Controles Internos na área financeira. 

Não 
monitorada 

15  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

2 

Registrar, no SIAFI, dentre outras informações, a fundamentação legal 
adequada que justifique a inscrição das notas de empenho em Restos a Pagar 

Não Processados, de forma que seja suficiente para o adequado entendimento 
da situação ocorrida. 

Não 
monitorada 

16  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

4 

Utilizar rotina periódica e sistematizada, ao longo do exercício de emissão do 
empenho, para avaliar a possibilidade de anular os saldos de empenhos de 

despesas não liquidadas, com reaproveitamento do recurso, ao invés de 
inscrevê-los em restos a pagar, com vistas a evitar:  

● o cancelamento de valores inscritos, pelo saldo integral ou por valores 
desproporcionais ao inscrito, em prol do fortalecimento dos Controles Internos 
na área orçamentária, e em atenção ao entendimento do TCU exposto no item 

nº 1.7.3, TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª Câmara.  
● a existência/permanência de saldos alongados em Restos a Pagar Não 

Processados nos próximos exercícios, sem que houvesse a necessidade da 
inscrição, em prol do fortalecimento dos Controles Internos na área 

orçamentária, e em atenção ao entendimento do TCU exposto no item nº 
1.7.3, TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª Câmara. 

Não 
monitorada 

17  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

5 

Avaliar se os empenhos inscritos em restos a pagar não processados mantém a 
condição de validade estabelecida no art. 68 do Decreto nº 93.872/86 e, ao 

mesmo tempo, se há perspectiva de utilização amparada pela legislação 
pertinente. Posteriormente, adotar medidas para a atualização dos saldos. 

Não 
monitorada 

18  6 2017 1.1.1.2 

Lançamento em Folha de Pagamento sem 
observância às regras estabelecidas na 

Portaria nº 0333/14-GR e na Resolução nº 
41/2012-CONSUP.  

1 

Se abster em realizar o lançamento na folha de pagamento dos servidores 
Técnicos Administrativos sem observar as ocorrências do boletim de 

frequência, observando as regras contidas no art. 13 da Portaria nº 333/2014-
GR, inclusive no que refere ao desconto por falta e atraso, quando cabível. 

Não 
monitorada 

19  6 2017 1.1.1.2 

Lançamento em Folha de Pagamento sem 
observância às regras estabelecidas na 

Portaria nº 0333/14-GR e na Resolução nº 
41/2012-CONSUP.  

2 

Aos Setores de Recursos Humanos do IFPE: Se abster em realizar o lançamento 
na folha de pagamento dos servidores Docentes, sem documentos que 

comprovem a execução das atividades docentes, observando as ocorrências 
das faltas e atrasos, conforme determina a Resolução IFPE de nº 41/2012 - 

CONSUP. 

Não 
monitorada 

20  3 2018 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. 

2 
Elaborar e/ou adequar o projeto básico referente à infraestrutura de 

refrigeração e fornecimento de energia para os data centers nos Campi e 
Reitoria. 

Não 
monitorada 
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Recomendações da Auditoria Interna – Campus Palmares 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício Nº Const. Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 

Status da 
Recomendação 

21  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
1 

Indicar na portaria de designação do servidor responsável pelo Setor de 
Patrimônio as atribuições relacionadas às atividades e tarefas pertinentes à 

gestão patrimonial de bens imóveis, cabendo à PROAD estabelecer 
previamente as diretrizes a fim de garantir a padronização dessas atividades. 

Não 
monitorada 

22  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
3 

Registrar contabilmente os imóveis do IFPE, inclusive aqueles locados de 
terceiros, no ativo imobilizado e no SPIUnet, de modo que cada construção 

tenha um Registro Imobiliário Patrimonial (RIP) individualizado, e promover a 
compatibilização dos registros constantes nos sistemas SPIUnet e SIAFI. 

Não 
monitorada 

23  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
7 

Elaborar, de forma sistêmica, planejamento anual de manutenção predial e 
metodologia própria para estimar os recursos destinados a essa atividade, em 

atenção aos itens 1, 4 e 5 da NBR 5674:2012, de modo a conferir maior 
efetividade aos princípios da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal) 

e do planejamento (art. 6º, inciso I, do Decreto-Lei 200/67). 

Não 
monitorada 

24  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
10 

Elaborar o inventário anual de bens imóveis, em atenção ao art. 96, da Lei 
4.320/1964 e cumprir o item 83 do Manual de Procedimentos de Patrimônio e 

Almoxarifado do IFPE, cujo teor determina que todas as Unidades Gestoras 
deverão encaminhar uma via do seu Inventário Anual até 15 de janeiro do ano 

subsequente. 

Não 
monitorada 

25  5 2018 1.1.1.1 
Fragilidade na atuação da gestão 

patrimonial no que concerne à avaliação 
de bens móveis e equipamentos 

1 
Indicar na portaria de designação do servidor responsável pelo Setor de 

Patrimônio as atribuições relacionadas às atividades e tarefas pertinentes à 
avaliação de bens móveis e equipamentos. 

Não 
monitorada 

26  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos 
Campi do IFPE, com exceção dos Campi 

Afogados da Ingazeira, Belo Jardim e 
Igarassu e, consequente, ausência de 

inventário consolidado do IFPE. 

3 

Cumprir o item 83 do Manual de Procedimentos de Patrimônio e Almoxarifado 
do IFPE, cujo teor determina que todas as Unidades Gestoras deverão 
encaminhar uma via do seu Inventário Anual até 15 de janeiro do ano 

subsequente. 

Não 
monitorada 

27  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos 
Campi do IFPE, com exceção dos Campi 

Afogados da Ingazeira, Belo Jardim e 
Igarassu e, consequente, ausência de 

inventário consolidado do IFPE. 

4 
Observar os procedimentos adotados pelo IFPE na execução dos inventários, 
submetendo os relatórios das comissões inventariantes à análise da Diretoria 

de Gestão de Bens e Serviços / Pró-Reitoria de Administração. 

Não 
monitorada 

28  5 2018 1.1.1.3 

Ausência de registros de reavaliação, 
redução ao valore recuperável, 

depreciação, amortização e exaustão dos 
bens patrimoniais do IFPE. 

1 
Realizar os registros de reavaliação, redução ao valor recuperável, 
depreciação, amortização e exaustão dos seus bens patrimoniais. 

Não 
monitorada 

29  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
7 

Designar, através de ato formal, em observância ao Princípio de Controle 
Interno da Segregação de Funções, servidores para a realização da atividade 

de Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de Titular e Substituto. 

Não 
monitorada 

30  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
8 

Incluir/atualizar, no módulo do Rol de Responsáveis do SIAFI, com o código da 
natureza de responsabilidade nº 110, os dados dos servidores responsáveis 
pela realização da atividade de Conformidade dos Registros de Gestão, na 

condição de Titular e Substituto. 

Não 
monitorada 
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Recomendações da Auditoria Interna – Campus Palmares 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício Nº Const. Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 

Status da 
Recomendação 

31  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
9 

Realizar ações de capacitação/treinamento para os servidores designados para 
atuar na atividade de Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de 

Titular e Substituto, contemplando, entre outras áreas, noções básicas da 
“execução orçamentária, financeira e patrimonial”, além da própria “atuação” 

da atividade de Conformista (fluxos, operacionalização no SIAFI, etc.). 

Não 
monitorada 

32  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
11 

Utilizar procedimentos e rotinas formalizados e padronizados sistemicamente, 
no tocante às atividades relacionadas a Conformidade dos Registros de 
Gestão, no intuito de garantir a adequação das conferências realizadas. 

Não 
monitorada 

33  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
12 

Efetuar o registro da Conformidade dos Registros de Gestão, considerando o 
prazo de até 3 (três) dias úteis a contar da data da geração da operação, 

podendo ser atualizado até a data fixada para o fechamento do mês. 
Obs.: A título de sugestão das medidas possíveis de serem empreendidas para 

garantir o registro da Conformidade, pode-se elencar, sem restringir a 

implementação de outras ações, os seguintes exemplos: ➢ Designar 
“Substituto” e utilizar a mão de obra deste para a realização da Conformidade 
dos Registros de Gestão nas ausências/afastamentos do “Titular”. Em alguns 

casos, em que pese o ato de designação, o “Substituto” é subutilizado; ➢ 
Utilizar a mão de obra do próprio Ordenador de Despesa para a realização da 
Conformidade dos Registros de Gestão quando a Unidade Gestora Executora 

se encontrar, justificadamente, impossibilitada de designar servidores distintos 
para exercer funções. 

Não 
monitorada 

34  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
13 

Solucionar as causas da Conformidade com restrição, com vistas a evitar a 
reincidência da situação desconforme nas Unidades e, a depender do caso, a 
correção em tempo hábil da restrição no SIAFI, considerando a possibilidade 

de atualização do registro da Conformidade até a data fixada para o 
fechamento do mês. 

Não 
monitorada 
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14. Dados das recomendações do Campus Paulista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Planilha de controle das recomendações AUDI - IFPE, acesso em 13/01/2021. 

Finalizado o 
monitoramento 
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Atendidas 

1 

Status das Recomendações por Relatório de Auditoria 

  

Canceladas 

2 

Não  
atendidas 

  

3 

Não  
Monitoradas 

  

23 

  

Total de 
Recomendações 

  
  

38 

Recomendações 
em 

monitoramento 

26 

Recomendações 
monitoradas 

39,47% 
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Recomendações da Auditoria Interna – Campus Paulista 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício Nº Const. Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 

Status da 
Recomendação 

01  25 2015 1.1.1.4 
Fragilidades na formalização de 

normativos e procedimentos operacionais 
1 

Reiterar a Recomendação 001 da Constatação 2.1.1.2 do Relatório nº 
201504215, nestes termos: “Promover a elaboração, de forma participativa 

(comunidades administrativa e acadêmica), dos regimentos internos de cada 
um dos Campi do IFPE e garantir a aprovação desses instrumentos pelo 

Conselho Superior.” 

Cancelada 

02  25 2015 1.1.1.4 
Fragilidades na formalização de 

normativos e procedimentos operacionais 
2 

Atualizar o repositório os manuais que descrevem as rotinas dos setores da 
unidade, bem como priorizar a elaboração daqueles cujos setores apresentam 

maior risco, e criar mecanismos para que esses manuais se tornem 
conhecidos, acessíveis e observados por todos os servidores e prestadores de 

serviço nos Campi. 

Finalizado o 
monitoramento 

03  25 2015 1.1.1.5 
Fragilidades nas rotinas de segregação de 

função nos Campi 
1 

Otimizar as rotinas da unidade para garantir que o princípio da segregação de 
funções seja integralmente atendido. 

Finalizado o 
monitoramento 

04  25 2015 1.1.1.10 
Fragilidades nas rotinas de 

acompanhamento e conservação dos 
terrenos 

1 
Aprimorar as rotinas de manutenção e conservação dos terrenos onde 

funcionarão as sedes definitivas com vistas a impedir ocupações irregulares e 
danos ao patrimônio do IFPE. 

Finalizado o 
monitoramento 

05  25 2015 1.1.1.11 
Fragilidades no que tange à adequação às 

normas de acessibilidade 
1 

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. 

Finalizado o 
monitoramento 

06  25 2015 1.1.1.12 
Fragilidades nos Controles Internos 

relacionados à Segurança Geral 
1 

Elaborar e aprovar a Política de Segurança que contemple a segurança das 
pessoas, dos materiais e das instalações da unidade, e criar mecanismos para 
que as normas e procedimentos associados à Política de Segurança tornem 

conhecidos, acessíveis e observados por todos os servidores e prestadores de 
serviço ao Campus. 

Cancelada 

07  25 2015 1.1.1.13 
Fragilidades nos Controles Internos 

relacionados à Segurança da Informação 
1 

Aprimorar os controles internos referentes à Segurança da Informação, em 
especial nestes itens: “a) Tratamento da Informação; b) Tratamento de 
Incidentes de Rede; c) Gestão de Risco; d) Gestão de Continuidade; e) 

Auditoria e Conformidade; f) Controles de Acesso; g) Uso de e-mail; e h) 
Acesso à Internet” 

Finalizado o 
monitoramento 

08  25 2015 1.1.1.14 
Fragilidades nos critérios para a seleção 

dos cursos 
1 

Realizar estudos complementares, em nível estratégico, que embasem a 
escolha dos cursos técnicos, ponderando as situações de risco envolvidas, e, se 

for o caso, propor a oferta de novos cursos e/ou desaprovação de antigos, 
caso os estudos sejam conclusivos nesse aspecto. 

Atendida 

09  25 2015 1.1.1.15 

Necessidade de adequação dos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos ao Normativo 
“Orientação Gerais para Elaboração de 

Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos” 

1 
Realizar as adaptações dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, seguindo as 

diretrizes da Orientação Gerais para Elaboração de Projetos Pedagógicos dos 
Cursos Técnicos  

Finalizado o 
monitoramento 

10  25 2015 1.1.1.16 

Fragilidades nas rotinas de 
acompanhamento das alterações diárias 
na legislação pertinentes às atividades 

desempenhadas 

1 
Aprimorar as rotinas de acompanhamento das alterações diárias na legislação 

pertinentes às atividades desempenhadas. 
Finalizado o 

monitoramento 

11  25 2015 1.1.1.17 Fragilidades no Sistema de Informação 1 
Aprimorar os controles internos que garantam um sistema de informação 

adequado. 
Finalizado o 

monitoramento 
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Recomendações da Auditoria Interna – Campus Paulista 
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Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício Nº Const. Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 

Status da 
Recomendação 

12  25 2015 1.1.1.18 
Fragilidades nas rotinas de monitoramento 

dos controles internos e das metas 
estabelecidas 

1 
Aprimorar as rotinas de monitoramento, no que concerne à avaliação dos 

controles internos, e acompanhamento das metas estabelecidas nos Planos de 
Ação. 

Finalizado o 
monitoramento 

13  2 2017 1.1.1.9 

Dano patrimonial em virtude de 
vazamentos que deveriam ter sido 

evitados por meio de reforma de coberta 
realizada pela empresa PILARTEX. 

1 

Elaborar e implementar um plano emergencial para acondicionar os bens e 
materiais de expediente em ambientes livres da exposição de vazamentos, 

incluindo o cronograma com as ações para sanar progressivamente as 
fragilidades detectadas, que deverá ser apresentada à Auditoria Interna. 

Não atendida 

14  2 2017 1.1.1.9 

Dano patrimonial em virtude de 
vazamentos que deveriam ter sido 

evitados por meio de reforma de coberta 
realizada pela empresa PILARTEX. 

2 

Dar prosseguimento ao processo de apuração de punição da empresa 
PILARTEX, emitindo o relatório conclusivo quanto aos danos causados ao 
patrimônio e ao material de almoxarifado e quanto às sanções aplicáveis 

conforme a gravidade da lesão provocada. 

Não atendida 

15  2 2017 1.1.1.9 

Dano patrimonial em virtude de 
vazamentos que deveriam ter sido 

evitados por meio de reforma de coberta 
realizada pela empresa PILARTEX. 

3 
Realizar uma sindicância para elucidar o possível conflito de interesses, e, se 
for cabível, promover a abertura do Processo Administrativo Disciplinar dos 

envolvidos, nos termos do art. 143 e ss. da Lei nº 8.112/1990. 
Não atendida 

16  3 2017 1.1.1.2 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de indicação da Relação das 

Notas de Empenho (RN) a serem inscritas 
em Restos a Pagar Não Processados 

(RPNP). 

1 
Adotar medidas que assegurem a indispensável segregação de funções na 

entidade, em prol do fortalecimento dos controles internos na área financeira. 
Não 

monitorada 

17  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

1 

Adotar medidas de planejamento e controle que possibilitem, no ato da 
inscrição dos empenhos em Restos a Pagar Não processados , dotar o 

responsável pela indicação das referidas NE’s de informações consignadas em 
documentação comprobatória, capazes de justificar a adequação da inscrição, 

em prol do fortalecimento dos Controles Internos na área financeira. 

Não 
monitorada 

18  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

2 

Registrar, no SIAFI, dentre outras informações, a fundamentação legal 
adequada que justifique a inscrição das notas de empenho em Restos a Pagar 

Não Processados, de forma que seja suficiente para o adequado entendimento 
da situação ocorrida. 

Não 
monitorada 

19  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

3 

Abster-se de efetuar pagamentos de despesas, cujo fato gerador pertença ao 
exercício corrente, com saldo de Restos a Pagar, em atenção ao art. 2º da Lei 

nº 4.320/1964, Princípio da Anualidade Orçamentária, Princípio da 
Competência Contábil e Acórdão n° 1.878/2005-TCU-2ª Câmara. 

Não 
monitorada 
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Status da 
Recomendação 

20  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não  
Processados (RPNP) e do passivo existente 

em RPNP. 

4 

Utilizar rotina periódica e sistematizada, ao longo do exercício de emissão do 
empenho, para avaliar a possibilidade de anular os saldos de empenhos de 

despesas não liquidadas, com reaproveitamento do recurso, ao invés de 
inscrevê-los em restos a pagar, com vistas a evitar:  

● o cancelamento de valores inscritos, pelo saldo integral ou por valores 
desproporcionais ao inscrito, em prol do fortalecimento dos Controles Internos 
na área orçamentária, e em atenção ao entendimento do TCU exposto no item 

nº 1.7.3, TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª Câmara.  
● a existência/permanência de saldos alongados em Restos a Pagar Não 

Processados nos próximos exercícios, sem que houvesse a necessidade da 
inscrição, em prol do fortalecimento dos Controles Internos na área 

orçamentária, e em atenção ao entendimento do TCU exposto no item nº 
1.7.3, TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª Câmara. 

Não 
monitorada 

21  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

5 

Avaliar se os empenhos inscritos em restos a pagar não processados mantém a 
condição de validade estabelecida no art. 68 do Decreto nº 93.872/86 e, ao 

mesmo tempo, se há perspectiva de utilização amparada pela legislação 
pertinente. Posteriormente, adotar medidas para a atualização dos saldos. 

Não 
monitorada 

22  6 2017 1.1.1.2 

Lançamento em Folha de Pagamento sem 
observância às regras estabelecidas na 

Portaria nº 0333/14-GR e na Resolução nº 
41/2012-CONSUP.  

1 

Se abster em realizar o lançamento na folha de pagamento dos servidores 
Técnicos Administrativos sem observar as ocorrências do boletim de 

frequência, observando as regras contidas no art. 13 da Portaria nº 333/2014-
GR, inclusive no que refere ao desconto por falta e atraso, quando cabível. 

Não 
monitorada 

23  6 2017 1.1.1.2 

Lançamento em Folha de Pagamento sem 
observância às regras estabelecidas na 

Portaria nº 0333/14-GR e na Resolução nº 
41/2012-CONSUP.  

2 

Aos Setores de Recursos Humanos do IFPE: Se abster em realizar o lançamento 
na folha de pagamento dos servidores Docentes, sem documentos que 

comprovem a execução das atividades docentes, observando as ocorrências 
das faltas e atrasos, conforme determina a Resolução IFPE de nº 41/2012 - 

CONSUP. 

Não 
monitorada 

24  3 2018 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. 

2 
Elaborar e/ou adequar o projeto básico referente à infraestrutura de 

refrigeração e fornecimento de energia para os data centers nos Campi e 
Reitoria. 

Não 
monitorada 

25  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
1 

Indicar na portaria de designação do servidor responsável pelo Setor de 
Patrimônio as atribuições relacionadas às atividades e tarefas pertinentes à 

gestão patrimonial de bens imóveis, cabendo à PROAD estabelecer 
previamente as diretrizes a fim de garantir a padronização dessas atividades. 

Não 
monitorada 

26  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
3 

Registrar contabilmente os imóveis do IFPE, inclusive aqueles locados de 
terceiros, no ativo imobilizado e no SPIUnet, de modo que cada construção 

tenha um Registro Imobiliário Patrimonial (RIP) individualizado, e promover a 
compatibilização dos registros constantes nos sistemas SPIUnet e SIAFI. 

Não 
monitorada 

27  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
7 

Elaborar, de forma sistêmica, planejamento anual de manutenção predial e 
metodologia própria para estimar os recursos destinados a essa atividade, em 

atenção aos itens 1, 4 e 5 da NBR 5674:2012, de modo a conferir maior 
efetividade aos princípios da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal) 

e do planejamento (art. 6º, inciso I, do Decreto-Lei 200/67). 

Não 
monitorada 
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28  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
10 

Elaborar o inventário anual de bens imóveis, em atenção ao art. 96, da Lei 
4.320/1964 e cumprir o item 83 do Manual de Procedimentos de Patrimônio e 

Almoxarifado do IFPE, cujo teor determina que todas as Unidades Gestoras 
deverão encaminhar uma via do seu Inventário Anual até 15 de janeiro do ano 

subsequente. 

Não 
monitorada 

29  5 2018 1.1.1.1 
Fragilidade na atuação da gestão 

patrimonial no que concerne à avaliação 
de bens móveis e equipamentos 

1 
Indicar na portaria de designação do servidor responsável pelo Setor de 

Patrimônio as atribuições relacionadas às atividades e tarefas pertinentes à 
avaliação de bens móveis e equipamentos. 

Não 
monitorada 

30  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos 
Campi do IFPE, com exceção dos Campi 

Afogados da Ingazeira, Belo Jardim e 
Igarassu e, consequente, ausência de 

inventário consolidado do IFPE. 

3 

Cumprir o item 83 do Manual de Procedimentos de Patrimônio e Almoxarifado 
do IFPE, cujo teor determina que todas as Unidades Gestoras deverão 
encaminhar uma via do seu Inventário Anual até 15 de janeiro do ano 

subsequente. 

Não 
monitorada 

31  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos 
Campi do IFPE, com exceção dos Campi 

Afogados da Ingazeira, Belo Jardim e 
Igarassu e, consequente, ausência de 

inventário consolidado do IFPE. 

4 
Observar os procedimentos adotados pelo IFPE na execução dos inventários, 
submetendo os relatórios das comissões inventariantes à análise da Diretoria 

de Gestão de Bens e Serviços / Pró-Reitoria de Administração. 

Não 
monitorada 

32  5 2018 1.1.1.3 

Ausência de registros de reavaliação, 
redução ao valore recuperável, 

depreciação, amortização e exaustão dos 
bens patrimoniais do IFPE. 

1 
Realizar os registros de reavaliação, redução ao valor recuperável, 
depreciação, amortização e exaustão dos seus bens patrimoniais. 

Não 
monitorada 

33  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
7 

Designar, através de ato formal, em observância ao Princípio de Controle 
Interno da Segregação de Funções, servidores para a realização da atividade 

de Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de Titular e Substituto. 

Não 
monitorada 

34  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
8 

Incluir/atualizar, no módulo do Rol de Responsáveis do SIAFI, com o código da 
natureza de responsabilidade nº 110, os dados dos servidores responsáveis 
pela realização da atividade de Conformidade dos Registros de Gestão, na 

condição de Titular e Substituto. 

Não 
monitorada 

35  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
9 

Realizar ações de capacitação/treinamento para os servidores designados para 
atuar na atividade de Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de 

Titular e Substituto, contemplando, entre outras áreas, noções básicas da 
“execução orçamentária, financeira e patrimonial”, além da própria “atuação” 

da atividade de Conformista (fluxos, operacionalização no SIAFI, etc.). 

Não 
monitorada 

36  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
11 

Utilizar procedimentos e rotinas formalizados e padronizados sistemicamente, 
no tocante às atividades relacionadas a Conformidade dos Registros de 
Gestão, no intuito de garantir a adequação das conferências realizadas. 

Não 
monitorada 
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37  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
12 

Efetuar o registro da Conformidade dos Registros de Gestão, considerando o 
prazo de até 3 (três) dias úteis a contar da data da geração da operação, 

podendo ser atualizado até a data fixada para o fechamento do mês.  
Obs.: A título de sugestão das medidas possíveis de serem empreendidas para 

garantir o registro da Conformidade, pode-se elencar, sem restringir a 

implementação de outras ações, os seguintes exemplos: ➢ Designar 
“Substituto” e utilizar a mão de obra deste para a realização da Conformidade 
dos Registros de Gestão nas ausências/afastamentos do “Titular”. Em alguns 

casos, em que pese o ato de designação, o “Substituto” é subutilizado; ➢ 
Utilizar a mão de obra do próprio Ordenador de Despesa para a realização da 
Conformidade dos Registros de Gestão quando a Unidade Gestora Executora 

se encontrar, justificadamente, impossibilitada de designar servidores distintos 
para exercer funções. 

Não 
monitorada 

38  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
13 

Solucionar as causas da Conformidade com restrição, com vistas a evitar a 
reincidência da situação desconforme nas Unidades e, a depender do caso, a 
correção em tempo hábil da restrição no SIAFI, considerando a possibilidade 

de atualização do registro da Conformidade até a data fixada para o 
fechamento do mês. 

Não 
monitorada 
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15. Dados das recomendações do Campus Pesqueira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Planilha de controle das recomendações AUDI - IFPE, acesso em 13/01/2021. 

Recomendações da Auditoria Interna – Campus Pesqueira 

Finalizado o 
monitoramento 

  

26 

  

Atendidas 

6 

Status das Recomendações por Relatório de Auditoria 

  

Canceladas 

9 

Não  
atendidas 

  

8 

Não  
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31 

  

Total de 
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80 
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em 

monitoramento 

39 

Recomendações 
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01  5 2014 1.1.1.1 
Ausência de Controle no que concerne a 
rotinas e adequação ao Regimento Geral. 

1 
Priorizar a elaboração e aprovação do Regimento Interno da Unidade IFPE – 

Campus Pesqueira. 
Atendida 

02  5 2014 1.1.1.1 
Ausência de Controle no que concerne a 
rotinas e adequação ao Regimento Geral. 

2 
Elaborar e implantar normas / procedimentos e rotinas internas que definam 

função dos setores, atribuições de servidores e acompanhamento das 
legislações vigentes. 

Finalizado o 
monitoramento 

03  5 2014 1.1.1.2 
Fragilidades no Sistema de Controle 

Patrimonial. 
1 

Reitera-se as recomendações constantes no relatório nº 001/2013 – AUDI/IFPE 
– Representação Campus Pesqueira de 17 de junho de 2013, no que concerne 
a: “Providenciar a atualização dos termos de responsabilidade fazendo-se dele 
constar a nova localização, o seu estado de conservação e a assinatura do novo 

consignatário, consoante o disposto no item 7.13.3 da IN SEDAP 205/88”. 

Finalizado o 
monitoramento 

04  5 2014 1.1.1.2 
Fragilidades no Sistema de Controle 

Patrimonial. 
2 

Elaborar e implementar normas internas de controle, movimentação e guarda 
de bens patrimoniais, nas quais conste o detalhamento de rotinas e 

procedimentos padronizados. 

Finalizado o 
monitoramento 

05  5 2014 1.1.1.3 
Deficiências nos controles relacionados aos 

bens e almoxarifado. 
1 

Providenciar a adequada armazenagem dos materiais, em atendimento ao 
disposto no item 4 da IN SEDAP 205/88 e que seja realizado anualmente pela 

gestão do Campus Pesqueira o Inventário Físico de Bens Móveis por ser o meio 
de controle necessário para salvaguardar os interesses da instituição no 

tocante aos equipamentos e materiais permanentes em uso. 

Finalizado o 
monitoramento 

06  5 2014 1.1.1.4 

Fragilidades na Gestão Patrimonial no que 
concerne aos controles relacionados à 
segurança patrimonial e de pessoas na 

unidade. 

1 

Elaborar e implantar Política de Segurança Patrimonial no Campus, 
contemplando medidas para minimizar os riscos de incêndio, existência de 
instalações elétricas inadequadas, melhorar os acessos às dependências do 

Campus e salvaguardar os bens patrimoniais.  

Finalizado o 
monitoramento 

07  5 2014 1.1.1.5 
Fragilidades nos controles relacionados à 

Segurança da Informação. 
1 

Formalizar e implantar a Política de Segurança da Informação utilizada na 
unidade no intuito, como disserta o Decreto 3.505/200, de proteger os 

sistemas contra a negação de serviço a usuários autorizados, assim como 
contra a intrusão, e a modificação desautorizada de dados ou informações, 
armazenados, em processamento ou em trânsito, abrangendo, inclusive, a 

segurança dos recursos humanos, da documentação e do material, das áreas e 
instalações das comunicações e computacional, assim como as destinadas a 

prevenir, detectar, deter e documentar eventuais ameaças a seu 
desenvolvimento. 

Cancelada 

08  5 2014 1.1.1.6 
Deficiência no que tange à adequação às 

Normas de Acessibilidade. 
1 

Promover a elaboração de planejamento através de especialistas na área, que 
vise a adequação da estrutura do Campus Pesqueira às leis e normas da ABNT 

relativas à acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos. 

Finalizado o 
monitoramento 

09  5 2014 1.1.1.6 
Deficiência no que tange à adequação às 

Normas de Acessibilidade. 
2 

Implantar políticas de acessibilidade em relação à comunicação na prestação 
de serviço através da disponibilização de material em braile e em fonte 

ampliada. 
Atendida 

10  17 2014 1.1.1.3 Falha na formalização processual. 1 

Atender a recomendação nº 001, presente no item 1.1.1.1 do Relatório da 
CGU/OS nº 254722, que descreve: “Cumpra o disposto no art. 22, parag. 4º. da 

Lei nº. 9.784/99, no sentido de numerar as páginas do processo, de forma 
sequenciada e na ordem cronológica dos atos praticados.” 

Finalizado o 
monitoramento 

11  17 2014 1.1.1.5 
Ausência de fundamentação para os 

quantitativos das aquisições realizadas. 
1 

Atentar para o teor das recomendações exaradas pela CGU que seguem abaixo 
transcritas: Recomendação Nº 500 do item 2.1.1.3.10 do relatório CGU/OS 

221486: Abster-se de realizar licitações sem a devida fundamentação, 

Finalizado o 
monitoramento 
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incluindo na justificativa a apresentação de memória de cálculo que 
fundamente a necessidade da quantidade de insumos a ser adquirida, em 

observância ao art. 25, § 7º da Lei nº 8.666/93. 
Recomendações nº 002 do item 2.1.2.3 e 001 do item 2.1.2.10 do relatório Nº 

CGU / OS 224774: Que as aquisições realizadas pela Entidade, sejam 
precedidas de justificativas da sua real necessidade; e Que a Entidade atue de 
forma a exigir que a definição da quantidade de produtos a serem adquiridos 

seja justificada mediante elaboração de memória de cálculo, a qual deve 
constar nos autos do processo.  

Recomendação nº 001 do item 1.1.1.1 do relatório nº CGU / OS 201112127: 
“Que o IFPE acoste aos autos dos processos de aquisição de bens justificativa 

da quantidade a ser contratada, nos moldes da Orientação Normativa NAJ-MG 
nº. 52/2209.” 

Recomendação nº 001 do item 1.1.1.1 do Relatório da CGU OS 254721:  
Recomendamos que para a caracterização da necessidade da compra, inclua 

no processo as diversas requisições do material dos setores requisitantes, com 
a devida quantidade e caracterização do objeto e a finalidade a que se destina 

o bem adquirido, cumprindo o inciso II , § 7º do Art. 15 da Lei 8.66/93. 

12  17 2014 1.1.1.16 
Ausência de publicação do aviso de 

licitação em jornal de grande circulação.  
1 

Atender a recomendação nº 001 do item 2.2.2.1 do Relatório nº OS 224774 da 
CGU, que segue transcrita abaixo: “Que a Entidade faça constar, nos processos 

licitatórios, cópias dos avisos publicados em que seja possível identificar o 
veículo de comunicação utilizado bem como a data da publicação.” 

Finalizado o 
monitoramento 

13  17 2014 1.1.1.19 
Comprovação da qualificação técnica dos 

proponentes em desacordo com exigências 
do Edital. 

1 

Reiteram-se as recomendações n º 003 do item 2.1.2.6 e nº 001 do item 
2.1.2.12 do Relatório da CGU nº OS 224774, cujo os textos seguem abaixo 
transcritos: “Que a Entidade faça constar nos processos, comprovação da 

qualificação técnica dos proponentes”; e “Que a Entidade, no julgamento da 
capacidade técnica dos licitantes, atue de forma objetiva, seguindo 

estritamente o que for estabelecido no edital da licitação.” 

Finalizado o 
monitoramento 

14  17 2014 1.1.1.24 
Aceitação de proposta em desacordo com 

Edital.  
1 

Atender as recomendações da CGU, cujos textos seguem abaixo transcritos: 
Recomendações nº 001 e 002 do item do 1.1.2.1 do Relatório CGU /OS nº 

201112127: Que o IFPE se abstenha de realizar julgamento de propostas em 
desacordo com as regras estabelecidas no edital da licitação. E Que o IFPE, na 

fase de negociação, atue em favor da Administração, de forma a obter a 
proposta mais vantajosa, abstendo-se de favorecer a empresa mediante aceite 

de valor inicialmente ofertado. 
Recomendação nº 002 do item 2.3.2.2 do relatório da CGU /OS nº 224774 : 

Que a Comissão de Licitação da Entidade na análise das propostas dos 
licitantes, atue de forma a obter aquela que apresente mais vantagem para a 
Administração, exigindo justificativas nos casos em que durante a realização 

do processo ocorram variações de preços, desclassificando aquelas cujas 
explicações não sejam pertinentes. 

Finalizado o 
monitoramento 

15  14 2015 1.1.1.1 
Fragilidades de adequação no 

dimensionamento dos quantitativos para 
1 

Acostar aos processos licitatórios justificativas que identifiquem a real 
necessidade da aquisição do objeto e do prévio planejamento da contratação 

Cancelada 



 

Avenida Professor Luiz Freire, nº 500 – Cidade Universitária – Recife – CEP: 50.540-740 

(81) 2125-1647 – audi@reitoria.ifpe.edu.br 
Página 163 de 197 

Recomendações da Auditoria Interna – Campus Pesqueira 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício Nº Const. Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 

Status da 
Recomendação 

formação dos preços de referência. bem como a relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviço a ser 
contratada. 

16  14 2015 1.1.1.3 
Fragilidades na estimativa de valor de 

contratação por ampla pesquisa de preços. 
1 

Acostar aos processos licitatórios, por registro de preços, propostas em estrita 
observância ao termo de referência que possibilitem a prévia inclusão dos 

quantitativos demandados pelas unidades que compõe o IFPE, 
proporcionando a redução de custos, encargos e o ganho em econômica de 

escala.  

Cancelada 

17  14 2015 1.1.1.4 

Divergências entre a proposta apresentada 
na pesquisa de preço com as 

especificações contidas no Termo de 
Referência. 

1 
Acostar aos processos propostas com as devidas descrições e especificações de 

acordo com o termo de referência referendado. 
Cancelada 

18  14 2015 1.1.1.5 
Fragilidades nas informações acerca dos 
métodos para realização de pesquisa de 

preços. 
1 

Assegurar que as aquisições realizadas pela entidade, sejam precedidas de 
ampla pesquisa de preços conforme previsto na IN SLTI/MPOG 05/2014. 

Finalizado o 
monitoramento 

19  14 2015 1.1.1.6 
Fragilidade na estimativa do valor da 

contratação. 
1 

Solicitar que o Departamento de Obras e Projetos de Engenharia (DOPE) 
promova uma nova avaliação acerca das divergências encontradas. 

Cancelada 

20  14 2015 1.1.1.6 
Fragilidade na estimativa do valor da 

contratação. 
2 

Assegurar que a Comissão de Licitação apresente justificativa adequada e 
tempestiva acerca de adaptações na execução do serviço durante a realização 

no que tange a não inclusão das colunas metálicas. 
Cancelada 

21  14 2015 1.1.1.7 
Fragilidade na medição dos quantitativos 

dos módulos de circulação coberta 
efetivamente executados/fornecidos. 

1 
Assegurar que o Departamento de Obras e Projetos de Engenharia (DOPE) 

promova uma nova medição com vistas a comparar o que fora contratado com 
o efetivamente executado. 

Cancelada 

22  14 2015 1.1.1.7 
Fragilidade na medição dos quantitativos 

dos módulos de circulação coberta 
efetivamente executados/fornecidos. 

2 

Instituir, por meio do setor de gestão de contratos, mecanismos de 
acompanhamento da execução contratual com o propósito de verificar a 

compatibilidade entre o executado e os termos contidos na avença, com vistas 
a impossibilitar o pagamento de bens e serviços em desconformidade com o 

pactuado.  

Atendida 

23  14 2015 1.1.1.8 
Fragilidade de materiais empregados na 
execução de piso, colocação e pintura de 

colunas metálicas.  
1 

Notificar a empresa responsável pela execução do contrato para reparação de 
avarias apresentadas na execução da obra, em especial a substituição de peças 

cerâmica e a restauração das colunas metálicas de sustentação. 
Não atendida 

24  14 2015 1.1.1.8 
Fragilidade de materiais empregados na 
execução de piso, colocação e pintura de 

colunas metálicas.  
2 

Que a Comissão de Licitação apresente justificativa adequada e tempestiva 
acerca de adaptações na execução do serviço durante a realização de futuras 

licitações. 

Finalizado o 
monitoramento 

25  18 2015 1.1.1.1 
Fragilidade no que concerne a cotação 

eletrônica e designação de fiscal de 
contrato. 

1 
Que a Entidade instrua os processos com todas as informações dos atos 

praticados desde a solicitação até a efetivação da contratação. 
Finalizado o 

monitoramento 

26  18 2015 1.1.1.4 
Fragilidade no que concerne a solicitação 

da contratação e a justificativa da real 
necessidade. 

1 
Que as aquisições realizadas pela Entidade, sejam precedidas de justificativas 

da sua real necessidade. 
Finalizado o 

monitoramento 

27  18 2015 1.1.1.4 
Fragilidade no que concerne a solicitação 

da contratação e a justificativa da real 
necessidade. 

2 
Que a Entidade se abstenha de realizar contratação de serviços sem que haja 

no processo a solicitação e as devidas justificativas. 
Finalizado o 

monitoramento 

28  18 2015 1.1.1.4 
Fragilidade no que concerne a solicitação 

da contratação e a justificativa da real 
3 

Formular as solicitações de aquisições de bens a partir de especificações 
condizentes com as demandas próprias da Entidade. 

Finalizado o 
monitoramento 
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necessidade. 

29  18 2015 1.1.1.7 
Fragilidade das propostas de empresas que 

possuem relacionamentos comerciais 
entre si. 

1 
Assegurar-se de que as estimativas de preços não sejam elaboradas a partir de 

propostas de empresas relacionadas comercialmente entre si, a fim de que 
possam servir de efetivo parâmetro para as contratações a serem realizadas. 

Finalizado o 
monitoramento 

30  18 2015 1.1.1.10 
Fragilidade na formalização de 

instrumento de contrato. 
1 

Que as aquisições realizadas pela Entidade, sejam precedidas de instrumento 
de contrato. 

Finalizado o 
monitoramento 

31  18 2015 1.1.1.10 
Fragilidade na formalização de 

instrumento de contrato. 
2 

Que a comissão de compras, nas futuras contratações realizadas através de 
dispensa, faça constar na nota de empenho expressa referência à vinculação 

da contratada às previsões do projeto Básico. 

Finalizado o 
monitoramento 

32  2 2016 1.1.1.2 
Ausência de sistema de informatização 

para o controle da utilização dos veículos 
oficiais. 

1 
Aprimorar os mecanismos/procedimentos manuais de utilização de veículos 

oficiais com vistas a adequar o controle, tornando-o mais eficiente, 
transparente e maximizando a segurança e a confiabilidade nas informações.  

Finalizado o 
monitoramento 

33  2 2016 1.1.1.3 
Fragilidades nos campos de 

preenchimento do formulário de utilização 
de veículo oficial do Campus Pesqueira. 

1 

Observar e assegurar o correto e o completo preenchimento dos campos do 
formulário de utilização de veículos oficiais, por parte dos servidores/usuários 
do serviço, motoristas e pelas autoridades responsáveis pelas autorizações das 

saídas. 

Atendida 

34  2 2016 1.1.1.4 
Fragilidades na motivação para utilização 

dos veículos oficiais no que concerne a 
finalidades diversas ao interesse público. 

1 
Observar a real motivação para a utilização dos veículos oficiais, através de 

documentos que comprovem as finalidades das viagens, abstendo-se de 
autorizar aquelas com finalidades diversas ao interesse público. 

Atendida 

35  2 2016 1.1.1.5 
Registro de quilometragem em desacordo 

com a real quilometragem percorrida. 
1 

Assegurar a confirmação do efetivo deslocamento nas utilizações de veículos 
oficiais, adotando mecanismos de controles mais eficientes, registrando na 

solicitação de veículos os deslocamentos que se fizerem necessários e que não 
estejam inicialmente informados. 

Não atendida 

36  2 2016 1.1.1.6 
Inobservância ao princípio da segregação 

de funções no tocante à utilização e 
autorização do deslocamento. 

1 
Assegurar a observância ao princípio da segregação de funções no tocante a 
utilização e autorização do deslocamento de veículos oficiais, evitando que o 

mesmo servidor utilize e também autorize o deslocamento. 
Atendida 

37  2 2016 1.1.1.7 

Ausência de mecanismos/procedimentos 
de controle utilizados para promover a 

apuração de casos de infração de trânsito 
envolvendo os veículos oficiais. 

1 

Promover a adoção de mecanismos/procedimentos de controle para apurar 
casos de infração de trânsito envolvendo os veículos oficiais, diminuindo o 

risco de que os mesmos, estejam em situação irregular com relação aos órgãos 
fiscalizadores de trânsito.  

Não atendida 

38  2 2016 1.1.1.9 

Ausência de adesivação no micro-ônibus e 
ônibus do Campus Pesqueira e cor de 
veículo incompatível com legislação 1 

Assegurar que os veículos oficiais do Campus, estejam todos identificados 
corretamente, bem como, quando da aquisição ou incorporação ao seu 

patrimônio de novos veículos oficiais, observe e assegure-se de que estes 
estejam compatíveis com as características próprias exclusivas para veículos 

oficiais comuns, descritas na IN SLTI 03/2008 MPOG. 

Não atendida 

39  6 2016 1.1.1.1 
Fragilidade no tocante à observância ao 
Princípio da Segregação de Funções nas 

etapas de execução das despesas públicas.  
1 

Assegurar a observância ao princípio da segregação de funções no tocante às 
etapas de execução das despesas públicas, buscando reestruturar e adequar 

os recursos humanos que exercem suas atividades nos setores de 
contabilidade. 

Não atendida 

40  6 2016 1.1.1.2 

Fragilidade no tocante à ordem 
cronológica dos atos administrativos que 
embasam a execução da despesa, bem 
como ausência destes atos exigidos no 

1 

Viabilizar orientação e capacitação aos fiscais de contratos, instruindo-os a 
acostar aos processos de pagamentos da entidade, tempestivamente, o devido 

atesto nas notas fiscais de prestação de serviços ou fornecimento de bens, 
para posterior realização de pagamento da despesa pública. 

Não atendida 
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41  6 2016 1.1.1.3 
Fragilidade no tocante à informação, nos 
processos de pagamento, da condição de 
optante pelo regime do Simples Nacional. 

1 

Acostar aos processos de pagamentos da entidade, a consulta ao site da 
Receita Federal, relativa à opção dos prestadores de serviços ou fornecedores 
de bens pelo regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido previsto 
na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, o Simples Nacional, bem como, 

fazer constar no processo, a declaração de apresentação obrigatória por parte 
da pessoa jurídica, que exige o Artigo 6º da IN RFB 1.234/2012. 

Não atendida 

42  6 2016 1.1.1.5 
Ausência de recolhimento de encargos, 

contribuições e tributos devidos pelo 
prestador de serviço. 

1 

Recolher os encargos, contribuições e tributos pertinentes a cada processo de 
despesa pública da entidade, de acordo com o que preconiza os dispositivos 

legais pertinentes, bem como, certificar-se de que a Receita Federal realizou o 
ajuste de competências do recolhimento em duplicidade conforme processo 

23299.003018.2016-36. 

Não atendida 

43  6 2016 1.1.1.6 
Não recolhimento dos impostos e 

contribuições federais dentro do prazo 
previsto na IN RFB 1.234/2012. 

1 

Recolher os impostos e contribuições federais IR, CSLL, COFINS e PIS/PASEP de 
acordo com o prazo preconizado pelo artigo 7º da IN RFB 1.234/2012, 
realizando recolhimento observando como base de cálculo o valor do 

pagamento efetuado, mesmo que o mesmo seja executado de forma parcial. 

Finalizado o 
monitoramento 

44  6 2016 1.1.1.7 

Fragilidade no tocante à aplicação do 
percentual referente à retenção de 

encargos previdenciários bem como a 
utilização de código de pagamento GPS 

nos processos de pagamentos da entidade. 

1 
Certificar-se de realizar os recolhimentos relativos as contribuições 

previdenciárias, nos processos de pagamento da entidade, de acordo com o 
percentual e prazo previsto na IN RFB 971/2009. 

Finalizado o 
monitoramento 

45  14 2016 1.1.1.1 
Ausência de instrumentos de 

planejamento para fixação das despesas 
correntes da entidade. 

1 
Demandar da PRODIN, com base nos objetivos do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI), as metas para o ano 2017 para subsidiar a elaboração do 

plano de ação do Campus Pesqueira 
Cancelada 

46  14 2016 1.1.1.1 
Ausência de instrumentos de 

planejamento para fixação das despesas 
correntes da entidade. 

2 
Instituir o plano de ação do Campus Pesqueira alinhado as metas previstas 

para o ano 2017, baseada nos objetivos do Plano de Desenvolvimento 
Institucional. 

Cancelada 

47  14 2016 1.1.1.2 

Ausência das informações referentes às 
previsões orçamentárias na demonstração 

contábil Balanço Orçamentário da 
entidade, no tocante as despesas 

correntes. 

1 
Demandar da PROAD esclarecimentos acerca da ausência das previsões 

orçamentárias no Balanço Orçamentário do Campus Pesqueira 
Finalizado o 

monitoramento 

48  14 2016 1.1.1.2 

Ausência das informações referentes às 
previsões orçamentárias na demonstração 

contábil Balanço Orçamentário da 
entidade, no tocante as despesas 

correntes. 

2 
Incluir, no Balanço Orçamentário da Unidade, informações pertinentes às 

previsões orçamentárias para execução das despesas correntes. 
Não 

monitorada 

49  14 2016 1.1.1.3 

Ausência de informações que 
complementem o Balanço Orçamentário 

da entidade, no tocante a variação de 
execução das despesas correntes. 

1 
Instituir procedimento de acompanhamento e análise periódica da execução 

orçamentária e financeira. 
Não 

monitorada 
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50  14 2016 1.1.1.4 

Fragilidade no que concerne aos 
empenhos de contratos serem realizados 

com valores que não coincidem com o 
compactuado para a despesa no exercício, 

bem como utilização de crédito 
orçamentário de exercício anterior para 

pagamento de despesas do exercício 
corrente. 

1 
Executar as despesas do exercício financeiro, com utilização do orçamento do 

exercício, respeitando o Princípio da Anualidade Orçamentária. 
Finalizado o 

monitoramento 

51  14 2016 1.1.1.4 

Fragilidade no que concerne aos 
empenhos de contratos serem realizados 

com valores que não coincidem com o 
compactuado para a despesa no exercício, 

bem como utilização de crédito 
orçamentário de exercício anterior para 

pagamento de despesas do exercício 
corrente. 

2 

Realizar os empenhos de contratos e congêneres com seu orçamento global 
para o exercício, justificando no processo, os casos em que não é possível 

realizar os empenhos globais pela prática adotada em razão do repasse parcial 
do orçamento. 

Não 
monitorada 

52  14 2016 1.1.1.5 

Ausência de cronograma de execução 
mensal de desembolso das despesas 
correntes do exercício financeiro da 

entidade. 

1 
Instituir procedimento para estabelecer as regras e prioridades de execução de 
desembolso para cada exercício financeiro, em atenção ao que dispõe o artigo 

8º da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000. 

Finalizado o 
monitoramento 

53  3 2017 1.1.1.2 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de indicação da Relação das 

Notas de Empenho (RN) a serem inscritas 
em Restos a Pagar Não Processados 

(RPNP). 

4 

Atualizar, no SIAFI, os dados cadastrais dos agentes responsáveis pela 
indicação das notas de empenho a serem inscritas em Restos a Pagar Não 

Processados (RPNP), observando, de modo especial, o Princípio da Segregação 
de Funções. 

Não 
monitorada 

54  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

1 

Adotar medidas de planejamento e controle que possibilitem, no ato da 
inscrição dos empenhos em Restos a Pagar Não processados , dotar o 

responsável pela indicação das referidas NE’s de informações consignadas em 
documentação comprobatória, capazes de justificar a adequação da inscrição, 

em prol do fortalecimento dos Controles Internos na área financeira. 

Não 
monitorada 

55  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

2 

Registrar, no SIAFI, dentre outras informações, a fundamentação legal 
adequada que justifique a inscrição das notas de empenho em Restos a Pagar 

Não Processados, de forma que seja suficiente para o adequado entendimento 
da situação ocorrida. 

Não 
monitorada 

56  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

3 

Abster-se de efetuar pagamentos de despesas, cujo fato gerador pertença ao 
exercício corrente, com saldo de Restos a Pagar, em atenção ao art. 2º da Lei 

nº 4.320/1964, Princípio da Anualidade Orçamentária, Princípio da 
Competência Contábil e Acórdão n° 1.878/2005-TCU-2ª Câmara. 

Não 
monitorada 

57  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

4 

Utilizar rotina periódica e sistematizada, ao longo do exercício de emissão do 
empenho, para avaliar a possibilidade de anular os saldos de empenhos de 

despesas não liquidadas, com reaproveitamento do recurso, ao invés de 
inscrevê-los em restos a pagar, com vistas a evitar:  

● o cancelamento de valores inscritos, pelo saldo integral ou por valores 
desproporcionais ao inscrito, em prol do fortalecimento dos Controles Internos 

Não 
monitorada 
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na área orçamentária, e em atenção ao entendimento do TCU exposto no item 
nº 1.7.3, TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª Câmara.  

● a existência/permanência de saldos alongados em Restos a Pagar Não 
Processados nos próximos exercícios, sem que houvesse a necessidade da 

inscrição, em prol do fortalecimento dos Controles Internos na área 
orçamentária, e em atenção ao entendimento do TCU exposto no item nº 

1.7.3, TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª Câmara. 

58  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

5 

Avaliar se os empenhos inscritos em restos a pagar não processados mantém a 
condição de validade estabelecida no art. 68 do Decreto nº 93.872/86 e, ao 

mesmo tempo, se há perspectiva de utilização amparada pela legislação 
pertinente. Posteriormente, adotar medidas para a atualização dos saldos. 

Não 
monitorada 

59  6 2017 1.1.1.2 

Lançamento em Folha de Pagamento sem 
observância às regras estabelecidas na 

Portaria nº 0333/14-GR e na Resolução nº 
41/2012-CONSUP.  

1 

Se abster em realizar o lançamento na folha de pagamento dos servidores 
Técnicos Administrativos sem observar as ocorrências do boletim de 

frequência, observando as regras contidas no art. 13 da Portaria nº 333/2014-
GR, inclusive no que refere ao desconto por falta e atraso, quando cabível. 

Não 
monitorada 

60  6 2017 1.1.1.2 

Lançamento em Folha de Pagamento sem 
observância às regras estabelecidas na 

Portaria nº 0333/14-GR e na Resolução nº 
41/2012-CONSUP.  

2 

Aos Setores de Recursos Humanos do IFPE: Se abster em realizar o lançamento 
na folha de pagamento dos servidores Docentes, sem documentos que 

comprovem a execução das atividades docentes, observando as ocorrências 
das faltas e atrasos, conforme determina a Resolução IFPE de nº 41/2012 - 

CONSUP. 

Não 
monitorada 

61  3 2018 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. 

2 
Elaborar e/ou adequar o projeto básico referente à infraestrutura de 

refrigeração e fornecimento de energia para os data centers nos Campi e 
Reitoria. 

Não 
monitorada 

62  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
3 

Registrar contabilmente os imóveis do IFPE, inclusive aqueles locados de 
terceiros, no ativo imobilizado e no SPIUnet, de modo que cada construção 

tenha um Registro Imobiliário Patrimonial (RIP) individualizado, e promover a 
compatibilização dos registros constantes nos sistemas SPIUnet e SIAFI. 

Não 
monitorada 

63  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
5 

Providenciar com a autoridade competente o documento de "Habite-se" ou 
certidão equivalente para todos os prédios do IFPE e a regularização dos 

registros cartoriais dos imóveis, inclusive quanto à atualização documental. 
Para isso, convém, inicialmente, elaborar um plano de ação para orientar a 

execução e viabilizar o acompanhamento dessa demanda. 

Não 
monitorada 

64  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
7 

Elaborar, de forma sistêmica, planejamento anual de manutenção predial e 
metodologia própria para estimar os recursos destinados a essa atividade, em 

atenção aos itens 1, 4 e 5 da NBR 5674:2012, de modo a conferir maior 
efetividade aos princípios da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal) 

e do planejamento (art. 6º, inciso I, do Decreto-Lei 200/67). 

Não 
monitorada 

65  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
10 

Elaborar o inventário anual de bens imóveis, em atenção ao art. 96, da Lei 
4.320/1964 e cumprir o item 83 do Manual de Procedimentos de Patrimônio e 

Almoxarifado do IFPE, cujo teor determina que todas as Unidades Gestoras 
deverão encaminhar uma via do seu Inventário Anual até 15 de janeiro do ano 

subsequente. 

Não 
monitorada 

66  5 2018 1.1.1.1 Fragilidade na atuação da gestão 1 Indicar na portaria de designação do servidor responsável pelo Setor de Não 
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patrimonial no que concerne à avaliação 
de bens móveis e equipamentos 

Patrimônio as atribuições relacionadas às atividades e tarefas pertinentes à 
avaliação de bens móveis e equipamentos. 

monitorada 

67  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos 
Campi do IFPE, com exceção dos Campi 

Afogados da Ingazeira, Belo Jardim e 
Igarassu e, consequente, ausência de 

inventário consolidado do IFPE. 

3 

Cumprir o item 83 do Manual de Procedimentos de Patrimônio e Almoxarifado 
do IFPE, cujo teor determina que todas as Unidades Gestoras deverão 
encaminhar uma via do seu Inventário Anual até 15 de janeiro do ano 

subsequente. 

Não 
monitorada 

68  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos 
Campi do IFPE, com exceção dos Campi 

Afogados da Ingazeira, Belo Jardim e 
Igarassu e, consequente, ausência de 

inventário consolidado do IFPE. 

4 
Observar os procedimentos adotados pelo IFPE na execução dos inventários, 
submetendo os relatórios das comissões inventariantes à análise da Diretoria 

de Gestão de Bens e Serviços / Pró-Reitoria de Administração. 

Não 
monitorada 

69  5 2018 1.1.1.3 

Ausência de registros de reavaliação, 
redução ao valore recuperável, 

depreciação, amortização e exaustão dos 
bens patrimoniais do IFPE. 

1 
Realizar os registros de reavaliação, redução ao valor recuperável, 
depreciação, amortização e exaustão dos seus bens patrimoniais. 

Não 
monitorada 

70  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
7 

Designar, através de ato formal, em observância ao Princípio de Controle 
Interno da Segregação de Funções, servidores para a realização da atividade 

de Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de Titular e Substituto. 

Não 
monitorada 

71  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
8 

Incluir/atualizar, no módulo do Rol de Responsáveis do SIAFI, com o código da 
natureza de responsabilidade nº 110, os dados dos servidores responsáveis 
pela realização da atividade de Conformidade dos Registros de Gestão, na 

condição de Titular e Substituto. 

Não 
monitorada 

72  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
9 

Realizar ações de capacitação/treinamento para os servidores designados para 
atuar na atividade de Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de 

Titular e Substituto, contemplando, entre outras áreas, noções básicas da 
“execução orçamentária, financeira e patrimonial”, além da própria “atuação” 

da atividade de Conformista (fluxos, operacionalização no SIAFI, etc.). 

Não 
monitorada 

73  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
11 

Utilizar procedimentos e rotinas formalizados e padronizados sistemicamente, 
no tocante às atividades relacionadas a Conformidade dos Registros de 
Gestão, no intuito de garantir a adequação das conferências realizadas. 

Não 
monitorada 

74  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
12 

Efetuar o registro da Conformidade dos Registros de Gestão, considerando o 
prazo de até 3 (três) dias úteis a contar da data da geração da operação, 

podendo ser atualizado até a data fixada para o fechamento do mês.  
Obs.: A título de sugestão das medidas possíveis de serem empreendidas para 

garantir o registro da Conformidade, pode-se elencar, sem restringir a 

implementação de outras ações, os seguintes exemplos: ➢ Designar 
“Substituto” e utilizar a mão de obra deste para a realização da Conformidade 
dos Registros de Gestão nas ausências/afastamentos do “Titular”. Em alguns 

casos, em que pese o ato de designação, o “Substituto” é subutilizado; ➢ 
Utilizar a mão de obra do próprio Ordenador de Despesa para a realização da 
Conformidade dos Registros de Gestão quando a Unidade Gestora Executora 

se encontrar, justificadamente, impossibilitada de designar servidores distintos 
para exercer funções. 

Não 
monitorada 
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Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício Nº Const. Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 

Status da 
Recomendação 

75  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
13 

Solucionar as causas da Conformidade com restrição, com vistas a evitar a 
reincidência da situação desconforme nas Unidades e, a depender do caso, a 
correção em tempo hábil da restrição no SIAFI, considerando a possibilidade 

de atualização do registro da Conformidade até a data fixada para o 
fechamento do mês. 

Não 
monitorada 

76  7 2018 1.1.1.2 
Deficiências na formalização dos processos 

para pagamento de bolsas de pesquisa 
3 

Instituir controles que propiciem garantia razoável de que os pagamentos de 
bolsas ocorram de acordo com o desenvolvimento das atividades 

estabelecidas Plano de Atividade, correlacionando as atividades executadas 
com o cronograma de planejamento. 

Não 
monitorada 

77  7 2018 1.1.1.3 
Discentes que receberam bolsas em 

desconformidade aos critérios de matrícula 
estabelecidos no edital. 

2 

Observar as regras estabelecidas nos editais quanto aos critérios para 
recebimento de bolsas de pesquisa, excluindo dos programas de bolsas 

discentes que não atendam aos critérios estabelecidos nos editais ao longo do 
período de vigência da bolsa. 

Não 
monitorada 

78  7 2018 1.1.1.4 
Falhas nos controles de acompanhamento 

da execução dos planos de atividades 
1 

Realizar adequado acompanhamento das atividades de pesquisa, arquivando 
documentos estabelecidos nos editais relacionados à execução dos projetos 
em meio eletrônico, em especial, relatórios e comprovantes de participação 

em eventos. 

Não 
monitorada 

79  9 2018 1.1.1.3 
Fragilidades nos mecanismos de controle 
no que concerne à Promoção de Eventos 

Institucionais. 
2 

Disponibilizar as informações requeridas pela auditoria de forma tempestiva e 
completa a fim de evitar embaraço ao trabalho da Auditoria do IFPE. 

Não 
monitorada 

80  9 2018 1.1.1.4 

Dispensa de licitação em desacordo com o 
valor determinado no inciso II do art. 24 da 
Lei 8.6666/93, aplicado em conjunto com o 

art. 1º, inciso II, alínea a, do Decreto 
9.412/2018, quanto aos limites. 

1 
Abster-se de realizar dispensa de Licitação acima do valor determinado no 

inciso II do art. 24 da Lei 8.6666/93, aplicado em conjunto com o art. 1º, inciso 
II, alínea a, do Decreto 9.412/2018, quanto aos limites. 

Não 
monitorada 
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16. Dados das recomendações do Campus Recife 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Planilha de controle das recomendações AUDI - IFPE, acesso em 13/01/2021. 
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Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício Nº Const. Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 

Status da 
Recomendação 

01  12 2014 1.1.1.1 

Fragilidades nos mecanismos de controle 
interno, em especial, nos instrumentos de 

registro e acompanhamento do 
cumprimento da jornada de trabalho e na 

concessão de licenças. 

1 

Cumprir rigorosamente os prazos das licenças concedidas, em especial, licença 
para tratar de interesses particulares, previstos no parágrafo único do art. 91 
da Lei 8.112/90, aplicado em conjunto com o art. 82 da supracitada Lei e em 

observância à Portaria Normativa nº 04/2012-SGP. 

Finalizado o 
monitoramento 

02  12 2014 1.1.1.1 

Fragilidades nos mecanismos de controle 
interno, em especial, nos instrumentos de 

registro e acompanhamento do 
cumprimento da jornada de trabalho e na 

concessão de licenças. 

2 
Adotar controles internos suficientes para melhor acompanhamento das 

licenças concedidas, assim como mitigar a situação de publicação de portaria 
de concessão de licença, com data posterior ao início do evento. 

Finalizado o 
monitoramento 

03  12 2014 1.1.1.1 

Fragilidades nos mecanismos de controle 
interno, em especial, nos instrumentos de 

registro e acompanhamento do 
cumprimento da jornada de trabalho e na 

concessão de licenças. 

3 

Dar continuidade ao Processo Administrativo Disciplinar nº 
23294.0011695.2013-25 e, após a conclusão dos trabalhos, apresentar ao 

Diretor de Auditoria da Área Social da Controladoria Geral da União cópia do 
relatório da comissão e das decisões exaradas. 

Atendida 

04  12 2014 1.1.1.1 

Fragilidades nos mecanismos de controle 
interno, em especial, nos instrumentos de 

registro e acompanhamento do 
cumprimento da jornada de trabalho e na 

concessão de licenças. 

4 
Observar rigorosamente os prazos para a conclusão do Processo 

Administrativo Disciplinar nº 23294.0011695.2013-25, previstos no § 7º do art. 
133 e caput do art. 152 da Lei nº 8.112/90. 

Atendida 

05  12 2014 1.1.1.2 

Participação de servidor na gerência ou 
administração de empresas ou sociedades 
privadas, em desacordo com o disposto no 

inciso X, art. 117, da Lei nº 8.112/90. 

1 

Proceder ao devido processo de apuração de responsabilidade tendo por 
objeto a participação do servidor Max Xavier Lins, matrícula SIAPE nº 0275639, 

na gerência ou administração de empresas ou sociedades privadas e, após a 
conclusão dos trabalhos, apresentar ao Diretor de Auditoria da Área Social da 
Controladoria Geral da União cópia do relatório da comissão e das decisões 

exaradas. 

Atendida 

06  15 2014 1.1.1.1 
Fragilidades nos controles internos 

relativos à área de contratos. 
1 

Aperfeiçoar os controles internos no sentido de impedir que o servidor exerça 
simultaneamente ações de autorização/aprovação de operações, execução e 

controle. 

Finalizado o 
monitoramento 

07  15 2014 1.1.1.1 
Fragilidades nos controles internos 

relativos à área de contratos. 
2 

Concluir e aprovar, por meio do Conselho Superior do IFPE, o Manual de 
Procedimentos e Atividades concernentes à área de contratos. 

Atendida 

08  15 2014 1.1.1.5 

Fragilidades no atendimento das 
orientações contidas nos pereceres 

jurídicos dos aditivos contratuais, sem a 
devida justificativa do gestor pelo não 

atendimento 

1 
Atender as orientações contidas no parecer jurídico e, havendo discordância, 

justificar nos autos o não atendimento. 
Finalizado o 

monitoramento 

09  15 2014 1.1.1.5 

Fragilidades no atendimento das 
orientações contidas nos pereceres 

jurídicos dos aditivos contratuais, sem a 
devida justificativa do gestor pelo não 

atendimento 

1 
Nas próximas contratações, observar os procedimentos administrativos 

básicos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e 
serviços em geral previstos na IN SLTI/MPOG 05/2014. 

Finalizado o 
monitoramento 

10  15 2014 1.1.1.15 
Fragilidades no detalhamento dos 

documentos fiscais referentes à execução 
do contrato de manutenção de veículos. 

1 
Abster-se de aceitar/atestar Nota Fiscal/Fatura apresentada pela contratada 
sem o devido detalhamento/especificação dos serviços prestados e/ou bens 

adquiridos na manutenção de veículos. 

Finalizado o 
monitoramento 
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Recomendações da Auditoria Interna – Campus Recife 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício Nº Const. Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 

Status da 
Recomendação 

11  15 2014 1.1.1.16 

Notas fiscais sem a especificação dos 
veículos contemplados pela substituição 
de peças e/ou execução dos serviços de 

manutenção. 

1 
Abster-se de aceitar/atestar Nota Fiscal/Fatura apresentada pela contratada 
sem a devida especificação dos veículos contemplados pela substituição de 

peças e/ou execução dos serviços de manutenção. 

Finalizado o 
monitoramento 

12  15 2014 1.1.1.17 

Realização de despesas sem cobertura 
contratual, referente à aquisição de 

equipamentos e serviços não 
compreendidos como manutenção 

veicular. 

1 
Abster-se de realizar aquisição de bens e serviços que não estejam 

compreendidos no objeto contratual. 
Finalizado o 

monitoramento 

13  15 2014 1.1.1.17 

Realização de despesas sem cobertura 
contratual, referente à aquisição de 

equipamentos e serviços não 
compreendidos como manutenção 

veicular. 

2 
Apurar responsabilidade quanto às despesas realizadas em desacordo com o 

objeto do contrato 03/2011, UG 158464 (Cláusula Primeira). 
Finalizado o 

monitoramento 

14  15 2014 1.1.1.18 

Ausência de demonstrativo evidenciando 
que os valores efetivamente pagos pelos 

serviços de manutenção dos veículos 
correspondem com o praticado no 

mercado. 

1 
Abster-se de efetuar pagamento referente à manutenção de veículos sem 

prévio demonstrativo acostado aos autos evidenciando que os valores pagos 
correspondem ao praticado no mercado.  

Finalizado o 
monitoramento 

15  15 2014 1.1.1.19 
Documento de correção de nota fiscal em 
desacordo com o disposto na Legislação 

Tributária do Estado de Pernambuco. 
1 

Atentar para a formalidade de emissão de correção de nota fiscal de aquisição 
de mercadorias e serviços conforme prevê a legislação tributária Federal, 

Estadual e Municipal. 

Finalizado o 
monitoramento 

16  15 2014 1.1.1.20 

Divergência entre a nota fiscal de execução 
do contrato de manutenção e 

gerenciamento de frotas e notas fiscais de 
substituição de peças e/ou serviços de 

manutenção. 

1 

Proceder ao imediato levantamento contábil com o propósito de verificar a 
realização de pagamento dos serviços com divergência de valores entre as 
notas fiscais de execução do contrato de manutenção e gerenciamento de 

frotas e as notas fiscais de substituição de peças e/ou serviços de manutenção. 
Com o devido ressarcimento na situação em que for comprovada a 

divergência. 

Finalizado o 
monitoramento 

17  15 2014 1.1.1.21 
Pagamento efetuado com base em 

documento sem validade fiscal. 
1 

Proceder ao imediato levantamento da efetiva realização do serviço de “mão-
de-obra mecânica”, no valor de R$ 2.193,00 com base no documento sem 
validade fiscal, nº 020004, folha 04 do processo 23295.007186.2012-15. 

Recomendando devolução ao erário em caso de pagamento indevido ou não 
realização do serviço. 

Finalizado o 
monitoramento 

18  15 2014 1.1.1.22 

Ausência de razoabilidade e 
proporcionalidade entre valores e 

quantidades de serviços de substituição de 
peças. 

1 
Proceder a imediata apuração de responsabilidade nas notas fiscais de serviços 

de manutenção de veículo, do exercício de 2011 até 2014, e, especialmente, 
nas divergências evidenciadas pela auditoria. 

Finalizado o 
monitoramento 

19  15 2014 1.1.1.23 
Reparos em veículos sem os registros das 

respectivas ocorrências. 
1 

Abster-se de realizar despesa de reparação em veículo oficial sem o respectivo 
registro na forma definida pelo Anexo II - Mapa de Controle do Desempenho e 
Manutenção do Veículo Oficial previsto na Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 

03, de 15 de maio de 2008. 

Finalizado o 
monitoramento 

20  15 2014 1.1.1.25 
Fragilidades na adoção de medidas quando 

da situação de irregularidade trabalhista 
da contratada. 

1 
Adotar medidas que visem mitigar a situação de irregularidades trabalhistas da 

contratada. 
Finalizado o 

monitoramento 
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Recomendações da Auditoria Interna – Campus Recife 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício Nº Const. Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 

Status da 
Recomendação 

21  15 2014 1.1.1.26 
Pagamento de Nota Fiscal/Fatura em 

atraso e sem a incidência de juros de mora 
e demais encargos. 

1 
Adotar medidas que visem a realização de pagamentos nos prazos 

estabelecidos. 
Finalizado o 

monitoramento 

22  15 2014 1.1.1.26 
Pagamento de Nota Fiscal/Fatura em 

atraso e sem a incidência de juros de mora 
e demais encargos. 

2 

Observar, quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento, desde 
que a contratada não tenha ocorrido de alguma forma para tanto, a 

necessidade de acrescer encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, 
conforme regra definida em contrato ou, na inexistência desta, nos termos do 

art. 36, §4º da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 02/2008. 

Finalizado o 
monitoramento 

23  15 2014 1.1.1.27 
Pagamentos efetuados além dos valores 

estipulados para o contrato. 
1 

Adotar medidas que visem mitigar a situação de pagamentos efetuados além 
dos valores estipulados para o contrato. 

Finalizado o 
monitoramento 

24  15 2014 1.1.1.30 
Manutenção de veículo não contemplado 

no contrato da Unidade Gestora, sem a 
devida justificativa. 

1 

Que a gestão do Campus Recife atente ao teor da recomendação já emitida 
pela CGU no Relatório n.º 254723/2010 e abaixo transcrita: Recomendação 

001, da constatação 001 do Relatório CGU 254723/2010: Que o IFPE se 
abstenha de efetuar pagamentos às empresas contratadas para prestação de 

serviços, sem que seja comprovado o cumprimento de todas as cláusulas 
contratuais. 

Cancelada 

25  15 2014 1.1.1.31 
Ausência de equipamentos adquiridos e 

instalados nos veículos oficiais. 
1 

Estabelecer mecanismos de controle quanto aos equipamentos instalados nos 
veículos oficiais, com o propósito de evitar extravios e furtos. 

Finalizado o 
monitoramento 

26  15 2014 1.1.1.31 
Ausência de equipamentos adquiridos e 

instalados nos veículos oficiais. 
2 

Proceder a imediata apuração para esclarecimento sobre a ausência do GPS do 
veículo KLD 2613, GPS e caixa de câmbio do veículo KHM 3944, GPS e 

Rádio/DVD do veículo KLD 2623 e GPS do veículo KKE 9425. 

Finalizado o 
monitoramento 

27  15 2014 1.1.1.32 
Aquisição de equipamentos acima do valor 

de mercado. 
1 

Abster-se de adquirir equipamentos para os veículos oficiais sem previa 
pesquisa de mercado. 

Finalizado o 
monitoramento 

28  15 2014 1.1.1.32 
Aquisição de equipamentos acima do valor 

de mercado. 
2 

Apurar responsabilidade quanto as aquisições do DVD Automotivo H-Buster 
HBD-7688AV, instalado no veículo KIZ 4911 e DVD/MP3/WMA/USB Player GT1 

S103A Preto GOTO, instalado no veículo KLD 2313, com sobrepreço de R$ 
2.240,10 e R$ 296.91, respectivamente. 

Finalizado o 
monitoramento 

29  23 2014 1.1.1.2 
Armazenamento inadequado de materiais 

de consumo e materiais permanentes 
1 

Relatório de Auditoria nº 001/2014 – nº Constatação: 1.1.1.1 – nº 
Recomendação: 1 Ultimar o cumprimento da Instrução Normativa SED AP nº 

205/88, item 4 e 4.1, que dispõe sobre a armazenagem dos materiais 
estocados, visando à salvaguarda dos bens da entidade, como também, o que 

descreve a Lei nº 8.666/93, em seu art. 15, §7o, item III. 

Atendida 

30  23 2014 1.1.1.2 
Armazenamento inadequado de materiais 

de consumo e materiais permanentes 
2 

Relatório de Auditoria nº 001/2014 - No Constatação: 1.1.1.1 – nº 
Recomendação: 2 Estabeleça comissão de recebimento dos bens adquiridos 

através do Pregão Eletrônico nº 08/2012, com base no §8o do art. 15 da Lei nº 
8.666/93, e que a mesma emita relatório circunstanciado sobre o possíveis 

danos ocasionados em razão da exposição de ameaças climáticas (chuva) do 
material armazenado de forma inadequada. 

Finalizado o 
monitoramento 

31  3 2015 1.1.1.1 
Ausência do manual de procedimentos 
para concessão e utilização de diárias e 

passagens. 
1 

Elaborar manual de procedimentos para concessão e utilização de diárias e 
passagens. 

Cancelada 
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Recomendações da Auditoria Interna – Campus Recife 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício Nº Const. Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 

Status da 
Recomendação 

32  3 2015 1.1.1.2 

Fragilidade do devido enquadramento das 
viagens em relação às concessões de 

diárias em 100% ou 50% sobre seu valor, 
contrariando o disposto no caput e no § 1º 

do art. 2º do Decreto 5.992/2006. 

1 

Promover o devido enquadramento das viagens em relação às concessões de 
diárias em 100% ou 50% sobre seu valor, conforme disposto no caput e no § 1º 

do art. 2º do Decreto 5.992/2006, verificando, em especial, os seguintes 
processos já realizados: SCDP Nº 1073/14, SCDP Nº 7659/14 e SCDP Nº 

7661/14. 

Finalizado o 
monitoramento 

33  3 2015 1.1.1.2 

Fragilidade do devido enquadramento das 
viagens em relação às concessões de 

diárias em 100% ou 50% sobre seu valor, 
contrariando o disposto no caput e no § 1º 

do art. 2º do Decreto 5.992/2006. 

2 
Promover a análise do enquadramento das diárias, conforme disposto no 

caput e no § 1º do art. 2º do Decreto 5.992/2006,  
Finalizado o 

monitoramento 

34  3 2015 1.1.1.5 

Fragilidade na ausência de pagamento 
antecipado nas concessões de diárias, 
conforme caput do art. 5º do Decreto 

5.992/2006. 

1 
Realizar o pagamento das diárias de forma antecipada e de uma só vez como 

prevê o caput do art. 5º do Decreto 5.992/2006. 
Finalizado o 

monitoramento 

35  3 2015 1.1.1.8 
Ausência de publicação das concessões de 
diárias no boletim interno da Instituição. 

1 
Realizar a publicação das concessões de diárias no boletim interno da 

Instituição, como prevê o disposto no caput e art. 12 § 2º da Portaria nº 
964/2009-GR.  

Finalizado o 
monitoramento 

36  3 2015 1.1.1.10 
Fragilidade no controle da prestação de 
contas referente às diárias e passagens. 

10 

Atender o artigo 16 da Portaria nº 964/2009-GR, Onde consta que o servidor, o 
Colaborador Eventual e o Servidor externo que se beneficie de Diárias e 

Passagens concedidas no âmbito do IFPE deverão prestar contas, no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, após o retorno. 

Finalizado o 
monitoramento 

37  11 2015 1.1.1.6 

Fragilidade na composição do mapa 
comparativo de preços, contendo no 

mínimo 3 (três) propostas aptas à 
contratação. 

1 

Reiterar a Recomendação Nº 001 do Relatório da CGU OS 201203357: 
Constatação Nº 2.1.3.4, recomendar: “Que o IFPE aperfeiçoe seus controles 
internos, no que concerne à realização das pesquisas de preço para fins de 

contratação direta, com o intuito de sanar progressivamente as deficiências 
constatadas.” 

Finalizado o 
monitoramento 

38  11 2015 1.1.1.11 
Fragilidade na elaboração do termo de 
contrato ou instrumento equivalente. 

1 

Reiterar a Recomendação Nº 002 do Relatório da CGU OS 201203357: 
Constatação Nº 2.1.10.1, nos seguintes termos: “Que o IFPE, em especial o 

Campus Vitória de Santo Antão, adote medidas no sentido de incluir nos 
documentos que venham a substituir a formalização do contrato, as cláusulas 

necessárias, elencadas no art. 55 da Lei nº. 8.666/93.” 

Finalizado o 
monitoramento 

39  11 2015 1.1.2.2 
Fragilidade no acompanhamento e 
cumprimento dos compromissos 

assumidos no Termo de Compromisso. 
1 

Reiterar a Recomendação Nº 002 do Relatório da CGU OS 201203357: 
Constatação Nº 3.1.2.4, nestes termos: “Que o IFPE adote medidas no sentido 

de verificar periodicamente o cumprimento (...) dos requisitos firmados em 
termo de compromisso, cuja documentação comprobatória deve ser anexada 

aos autos dos processos de pagamentos.” 

Cancelada 

40  11 2015 1.1.2.4 

Fragilidade na contratação direta de 
inexigibilidade de licitação, em 

inobservância à singularidade e notória 
especialização.  

1 

Abster-se de realizar contratação direta, na modalidade inexigibilidade, nos 
processos de capacitação, sem a devida motivação e enquadramento legal, 

comprovados nos respectivos processos, definidos no art. 25 da Lei 8.666/93, 
suspendendo as futuras contratações de capacitação, pela modalidade de 
inexigibilidade de licitação, que contemplem as empresas relacionadas no 
processo nº 23295.007057.2013-16, até emissão de pronunciamento, por 
parte da Procuradoria Jurídica, sobre a correta aplicação do artigo acima 

mencionado.  

Finalizado o 
monitoramento 
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Recomendações da Auditoria Interna – Campus Recife 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício Nº Const. Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 

Status da 
Recomendação 

41  17 2015 1.1.1.1 

Não disponibilização de documentos 
solicitados pela Auditoria Interna do 

Campus Recife, contrariando a orientação 
do Acórdão n.º 577/2010 – TCU - Plenário. 

1 

Determinar que a gestão do Campus Recife apresente as informações 
solicitadas pela unidade de auditoria interna de forma tempestiva e completa, 

seguindo a orientação do item 9.2.1.2.2. do Acórdão n.º 577/2010 – TCU – 
Plenário. 

Finalizado o 
monitoramento 

42  17 2015 1.1.1.2 

Fragilidade nos controles internos e 
acompanhamentos relativos à área de 
gestão patrimonial do IFPE - Campus 

Recife. 

1 
Estruturar e organizar o Setor de Patrimônio do Campus Recife, criando 

mecanismos de controle sobre os bens imobiliários. 
Finalizado o 

monitoramento 

43  17 2015 1.1.1.3 
Ausência de indícios da elaboração do 
inventário anual de bens imóveis no 

exercício 2014.  
1 

Elaborar o inventário anual de bens imóveis do Campus Recife, possibilitando, 
inclusive, a conciliação dos saldos das rubricas com a contabilidade, quando do 

encerramento do exercício. 
Cancelada 

44  17 2015 1.1.2.1 
Ausência de controle e acompanhamento 

dos registros oficiais e financeiros dos bens 
imobiliários do IFPE – Campus Recife. 

1 

Apresentar os registros cartoriais do patrimônio imobiliário do Campus Recife, 
com seu devido HABITE-SE, bem como realizar o cadastro/atualização do 

patrimônio imobiliário no SPIUnet, em conformidade com a Recomendação 1 
da Constatação 2.1.7.1 do Relatório de Auditoria CGU nº 201203357, 

“Registrar no SPIUnet os saldos de contas e de imóveis”. 

Cancelada 

45  23 2015 1.1.1.2 

Ausência de pagamento de multa 
proveniente de infração de trânsito e não 
adoção de mecanismos/procedimentos de 

controle (formais) para promover a 
apuração dos casos de infrações. 

1 

Promover a apuração/responsabilização dos condutores dos veículos que 
deram causa às multas de trânsito, nos termos do art. 257, §3o, da Lei no 

9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). Posteriormente, assegurar o 
pagamento das multas junto aos responsabilizados. 

Finalizado o 
monitoramento 

46  23 2015 1.1.2.2 
Ausência de sistema de informatização 

para o controle da utilização dos veículos 
oficiais. 

1 
Promover estudo de viabilidade do sistema de controle para os deslocamentos 

dos veículos oficiais associado à Tecnologia da Informação, de modo a 
possibilitar mais segurança e confiabilidade das informações. 

Atendida 

47  23 2015 1.1.2.3 
Fragilidade nos campos de preenchimento 

do formulário de utilização de veículo 
oficial do Campus Recife. 

1 

Aprimorar os mecanismos de controle de deslocamento dos veículos, 
providenciando o ateste quando da prestação do serviço pelo usuário, 

confirmando o percurso transcorrido, assim como, promover o preenchimento 
de todos os campos do formulário de utilização de veículo oficial. 

Atendida 

48  23 2015 1.1.2.4 
Utilização dos veículos oficiais em 

finalidade diversa ao interesse público 
1 

Abster-se de autorizar deslocamentos em veículos oficiais que não tenham o 
propósito de atender ao interesse público da instituição, tais como: servidor, 

cujas funções sejam meramente burocráticas e que não exijam transporte 
rápido; no transporte de familiares do servidor ou de pessoas estranhas ao 

serviço público; em passeios, excursões ou trabalho estranho ao serviço 
público, conforme determina o art. 4o, da Lei nº 1.081/50 e art. 8o, do Decreto 

nº 6.403/2008. 

Atendida 

49  23 2015 1.1.2.4 
Utilização dos veículos oficiais em 

finalidade diversa ao interesse público 
2 

Promover, para o servidor M. G. C. C., SIAPE 1514196, procedimento 
administrativo de ressarcimento ao erário das despesas com a concessão de 

3,5 diárias, no valor total de R$ 619,50 (seiscentos e dezenove reais e 
cinquenta centavos), bem como os custos com combustível, desgaste do 

veículo, diárias com o motorista, etc., referentes à viagem no veículo oficial de 
placa KKE 9425, período de 13 a 16/07/2015, que teve intuito particular do 

servidor em requerer no Instituto Federal Baiano (IFBA) para o 
Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC), assim como apurar a 

responsabilidade pela autorização. 

Finalizado o 
monitoramento 
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50  23 2015 1.1.2.4 
Utilização dos veículos oficiais em 

finalidade diversa ao interesse público 
3 

Promover o levantamento de todos os deslocamentos em carros oficiais cuja 
finalidade foi conduzir servidores e terceiros para participar de aulas do 
programa de Mestrado da Faculdade do Norte do Pará (FACNORTE) no 

município de Glória de Goitá/PE, apurando a responsabilidade pelas 
autorizações. 

Finalizado o 
monitoramento 

51  23 2015 1.1.2.5 
Ausência de confirmação do efetivo 

deslocamento para os locais informados 
nas requisições de transporte. 

1 
Abster-se de alterar deslocamentos informados nas solicitações de veículos 
sem o registro circunstanciado dessas alterações, de forma que seja possível 

confirmar o efetivo deslocamento nas requisições de transporte. 

Finalizado o 
monitoramento 

52  23 2015 1.1.2.5 
Ausência de confirmação do efetivo 

deslocamento para os locais informados 
nas requisições de transporte. 

2 

Promover o levantamento dos deslocamentos efetuados no exercício de 2015 
com o propósito de verificar a quilometragem percorrida incompatível com a 
registrada no campo destino/itinerário (local e percurso a ser seguido), bem 

como verificar se a quilometragem de entrada e saída digitada em formulário 
eletrônico e impresso, indicam que os registros na saída e chegada foram 

realizados antes ou após o transcurso da viagem. 

Finalizado o 
monitoramento 

53  23 2015 1.1.2.6 
Ausência de atendimento ao Princípio da 

Segregação de Funções. 
1 

Reiterar a recomendação 01, Constatação 1.1.1.1 do Relatório 015/2014 
AUDI/CONSUP/IFPE do Campus Recife, cujo texto diz: 

“Aperfeiçoar os controles internos no sentido de impedir que o servidor exerça 
simultaneamente ações de autorização/aprovação de operações, execução e 

controle.”. 

Atendida 

54  23 2015 1.1.2.8 
Não disponibilização à Auditoria Interna de 

informações formalmente requeridas. 
1 

Apurar a responsabilidade do(s) servidor(es) que causou(aram) obstáculo à 
atuação da Auditoria Interna, em virtude do não atendimento da Solicitação 

de Auditoria nº 020-03/2015, de 28/10/2015, reiterada através da Solicitação 
de Auditoria nº 020-05/2015, de 11/11/2015, bem como da Solicitação de 

Auditoria nº 020-04, de 04/11/2015, reiterada através da Solicitação de 
Auditoria nº e 020-06, de 11/11/2015, sem apresentação de justificativas, nem 

pleito de prorrogação de prazo devidamente fundamentado. 

Finalizado o 
monitoramento 

55  26 2015 1.1.1.1 

Não disponibilização de documentos 
solicitados pela Auditoria Interna do 

Campus Recife, contrariando a orientação 
do Acórdão n.º 577/2010 – TCU - Plenário. 

1 

Determinar que a Gestão do Campus Recife apresente as informações 
solicitadas pela unidade de Auditoria Interna de forma tempestiva e completa, 

seguindo a orientação do item 9.2.1.2.2 do Acórdão n.º 577/2010 – TCU – 
Plenário. 

Finalizado o 
monitoramento 

56  26 2015 1.1.1.2 

Ausência de informações sobre os 
mecanismos efetivos de controle da 
frequência dos servidores do IFPE - 

Campus Recife. 

1 

Estruturar e organizar a Coordenação de Recursos Humanos do Campus Recife, 
criando mecanismos de controle e acompanhamento da frequência dos 
servidores, conforme regras estabelecidas no Decreto 1.590/1995 e na 

Portaria do IFPE nº 0333/2014-GR. 

Finalizado o 
monitoramento 

57  26 2015 1.1.1.3 

Fragilidade no acompanhamento das 
ocorrências e inconsistências contidas no 
relatório de frequência dos servidores do 

IFPE - Campus recife. 

1 

Acompanhar e controlar, por meio da chefia imediata, a frequência dos 
servidores e expedir o Boletim de Frequência, enviando-o à Unidade de Gestão 

de Pessoas do Campus até o quinto dia útil do mês subsequente ao mês de 
referência do registro. 

Finalizado o 
monitoramento 

58  26 2015 1.1.1.3 

Fragilidade no acompanhamento das 
ocorrências e inconsistências contidas no 
relatório de frequência dos servidores do 

IFPE - Campus recife. 

2 

Determinar aos chefes de setores do IFPE – Campus Recife que realizem o 
acompanhamento e controle da frequência dos seus servidores, procedendo, 
no que couber, a verificação e validação das ocorrências registradas nas folhas 

de ponto. 

Finalizado o 
monitoramento 
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59  26 2015 1.1.1.3 

Fragilidade no acompanhamento das 
ocorrências e inconsistências contidas no 
relatório de frequência dos servidores do 

IFPE - Campus recife. 

3 
Determinar aos chefes de setores do IFPE – Campus Recife que realizem o 

acompanhamento e controle das horas compensadas e/ou a compensar dos 
seus servidores. 

Finalizado o 
monitoramento 

60  5 2016 1.1.1.2 

Fragilidade na criação do manual de 
procedimentos internos, bem como do 

mapeamento de processos e analises de 
risco das ações desenvolvidas no Setor de 

Serviço Social do Campus Recife. 

1 

Aprimorar os mecanismos de controles internos, principalmente no que se 
refere à criação de um manual de procedimentos internos, realizando 

mapeamento dos processos e analises de risco, principalmente nas ações de 
assistência estudantil, desenvolvidas no Setor de Serviço Social do Campus 

Recife. 

Não 
monitorada 

61  5 2016 1.1.1.3 

Fragilidade na definição orçamentária dos 
programas da assistência estudantil, 

gerando atrasos na elaboração e 
publicação do Edital nº 05/2016 – 

Programa de Bolsa Permanência do 
Campus Recife. 

1 
Planejar e definir de forma tempestiva e eficiente o orçamento dos programas 

da assistência estudantil do Campus Recife.  
Não 

monitorada 

62  5 2016 1.1.1.3 

Fragilidade na definição orçamentária dos 
programas da assistência estudantil, 

gerando atrasos na elaboração e 
publicação do Edital nº 05/2016 – 

Programa de Bolsa Permanência do 
Campus Recife. 

2 
Elaborar e publicar de forma tempestiva os editais da Bolsa Permanência do 

Campus Recife. 
Não 

monitorada 

63  5 2016 1.1.1.5 

Fragilidade no processo de avaliação das 
Políticas de Assistência Estudantil, 

conforme determina o item 9º da Política 
de Assistência Estudantil (Resolução nº 

21/2012 CONSUP IFPE). 

1 
Adotar mecanismo de avaliação das Políticas de Assistência Estudantil, 

conforme determina o item 9 da Política de Assistência Estudantil (Resolução 
nº 21/2012 CONSUP IFPE). 

Não 
monitorada 

64  5 2016 1.1.1.5 

Fragilidade no processo de avaliação das 
Políticas de Assistência Estudantil, 

conforme determina o item 9º da Política 
de Assistência Estudantil (Resolução nº 

21/2012 CONSUP IFPE). 

2 
Designar nova Portaria de constituição da Equipe Multiprofissional, constando 
as atribuições gerais e dos respectivos membros, conforme prevê o item 6.1 da 

Política de Assistência Estudantil do IFPE. 

Não 
monitorada 

65  12 2016 1.1.1.1 

Fragilidade na composição e justificativa 
para a devida fundamentação dos 

quantitativos estimados nos processos de 
compras do IFPE – Campus Recife. 

1 
Proceder à adequada composição e justificativa da necessidade dos 

bens/serviços a serem adquiridos, mediante a realização de estudos das reais 
necessidades do IFPE – Campus Recife. 

Não 
monitorada 

66  12 2016 1.1.1.1 

Fragilidade na composição e justificativa 
para a devida fundamentação dos 

quantitativos estimados nos processos de 
compras do IFPE – Campus Recife. 

2 
Fazer constar nos autos dos processos, os estudos e memórias de cálculos que 

atestem a necessidade de se proceder à contratação.  
Não 

monitorada 
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67  12 2016 1.1.1.2 

Fragilidade na manifestação de interesse, 
pelo órgão participante, em participar do 

registro de preços, providenciando o 
encaminhamento ao órgão gerenciador de 
sua estimativa de consumo e respectivas 

especificações.  

1 

Determinar ao IFPE – Campus Recife que proceda com o encaminhamento de 
suas especificações e as respectivas pesquisas de mercado ao órgão 

gerenciador, quanto atuando como órgão participante de um processo 
licitatório. 

Não 
monitorada 

68  12 2016 1.1.1.3 
Inexistência de pesquisa de mercado que 

comprove a vantajosidade dos preços 
registrados em Ata de Registro de Preços. 

1 
Realizar, previamente a cada solicitação de fornecimento, junto à empresa 

detentora de ata de registro de preços, pesquisa de mercado a fim de 
confirmar a vantajosidade dos preços registrados. 

Não 
monitorada 

69  12 2016 1.1.1.4 
Superdimensionamento na aquisição de 

camisas para fardamento e papéis do tipo 
A3 e A4 (Material de Expediente). 

1 
Atender a recomendação 01 da Nota de Auditoria CGU nº 201504209/01, 

providenciando junto à Reitoria e demais Campi a possibilidade de remanejar 
as quantidades excedentes às necessidades do Campus Recife. 

Atendida 

70  12 2016 1.1.1.4 
Superdimensionamento na aquisição de 

camisas para fardamento e papéis do tipo 
A3 e A4 (Material de Expediente). 

2 
Atender a recomendação 03 da Nota de Auditoria CGU nº 201504209/01, 

apurando responsabilidade em relação aos possíveis prejuízos, decorrentes da 
mobilização de recursos na aquisição de produtos de forma desnecessária. 

Cancelada 

71  12 2016 1.1.1.4 
Superdimensionamento na aquisição de 

camisas para fardamento e papéis do tipo 
A3 e A4 (Material de Expediente). 

3 

Realizar levantamento da diferença encontrada pela Auditoria Interna entre os 
saldos do estoque (SUAP) em relação aos quantitativos localizados 

fisicamente. A diferença consiste em 333 Resmas de Papel A3 (gramatura 
75g/m, fosco. 297mn x 420mn. Item 13 da Nota de Empenho nº 

2013NE800417) e 6.600 camisas (Item único da Nota de Empenho nº 
2015NE800210). 

Não 
monitorada 

72  12 2016 1.1.1.5 

Fragilidade na atuação e composição da 
comissão de recebimento e ateste das 

camisas de fardamento adquiridos pelo 
IFPE – Campus Recife, através da Portaria 

nº 094/2016-DGCR de 15/02/2016.  

1 

Determinar o fiel cumprimento das atribuições conferidas e designadas aos 
servidores que compõem as comissões de recebimento e ateste dos bens e 

serviços adquiridos pelo IFPE, bem como assegurar a participação de todos os 
membros da comissão quando do recebimento dos bens e serviços, conforme 

preconiza o Art. 15 §8º da Lei de Licitações nº 8.666/93. 

Não 
monitorada 

73  12 2016 1.1.1.6 

Fragilidade na política do recebimento dos 
bens adquiridos / contratados pelo IFPE - 
Campus Recife, evitando a ociosidade dos 

bens, proporcionando uma destinação 
eficiente e segura.  

1 

Elaborar procedimento para o recebimento dos bens adquiridos / contratados 
pelo IFPE - Campus Recife, assegurando o pronto atendimento às demandas 

estimadas pela Gestão, evitando a ociosidade dos bens, proporcionando uma 
destinação eficiente e segura.  

Não 
monitorada 

74  17 2016 1.1.1.1 
Fragilidade no sistema de controle de 

frequência eletrônico adotado pelo IFPE. 
2 

adotar mecanismos de controle que visem restringir o acesso ao cabo conector 
do leitor biométrico e proporcionar segurança física dos demais equipamentos 

destinados ao ponto eletrônico dos servidores técnico-administrativos. 

Não 
monitorada 

75  3 2017 1.1.1.2 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de indicação da Relação das 

Notas de Empenho (RN) a serem inscritas 
em Restos a Pagar Não Processados 

(RPNP). 

1 
Adotar medidas que assegurem a indispensável segregação de funções na 

entidade, em prol do fortalecimento dos controles internos na área financeira. 
Não 

monitorada 

76  3 2017 1.1.1.2 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de indicação da Relação das 

Notas de Empenho (RN) a serem inscritas 
em Restos a Pagar Não Processados 

(RPNP). 

3 
Formalizar, tempestivamente, por meio de ato normativo, a designação de 

servidor responsável pela indicação das Notas de Empenho a serem inscritas 
em Restos a Pagar Não Processados (RPNP). 

Não 
monitorada 
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77  3 2017 1.1.1.2 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de indicação da Relação das 

Notas de Empenho (RN) a serem inscritas 
em Restos a Pagar Não Processados 

(RPNP). 

4 

Atualizar, no SIAFI, os dados cadastrais dos agentes responsáveis pela 
indicação das notas de empenho a serem inscritas em Restos a Pagar Não 

Processados (RPNP), observando, de modo especial, o Princípio da Segregação 
de Funções. 

Não 
monitorada 

78  3 2017 1.1.1.4 
Inscrição indevida de despesas referentes 

a diárias e ajuda de custo na conta de 
Restos a Pagar Não Processados. 

1 
Abster-se de inscrever em Restos a Pagar Não Processados, despesas 

referentes a diárias, ajuda de custo e suprimentos de fundos, nos termos da 
Macrofunção SIAFI 020317. 

Não 
monitorada 

79  3 2017 1.1.1.4 
Inscrição indevida de despesas referentes 

a diárias e ajuda de custo na conta de 
Restos a Pagar Não Processados. 

2 

Promover levantamento na conta de Restos a Pagar Não Processados, com 
vistas a identificar a existência de outras despesas com diárias, ajuda de custo 
e suprimento de fundos que foram inscritas nesta conta, providenciando, em 

seguida, a sua regularização. 

Não 
monitorada 

80  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

1 

Adotar medidas de planejamento e controle que possibilitem, no ato da 
inscrição dos empenhos em Restos a Pagar Não processados , dotar o 

responsável pela indicação das referidas NE’s de informações consignadas em 
documentação comprobatória, capazes de justificar a adequação da inscrição, 

em prol do fortalecimento dos Controles Internos na área financeira. 

Não 
monitorada 

81  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

2 

Registrar, no SIAFI, dentre outras informações, a fundamentação legal 
adequada que justifique a inscrição das notas de empenho em Restos a Pagar 

Não Processados, de forma que seja suficiente para o adequado entendimento 
da situação ocorrida. 

Não 
monitorada 

82  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não  
Processados (RPNP) e do passivo existente 

em RPNP. 

4 

Utilizar rotina periódica e sistematizada, ao longo do exercício de emissão do 
empenho, para avaliar a possibilidade de anular os saldos de empenhos de 

despesas não liquidadas, com reaproveitamento do recurso, ao invés de 
inscrevê-los em restos a pagar, com vistas a evitar:  

● o cancelamento de valores inscritos, pelo saldo integral ou por valores 
desproporcionais ao inscrito, em prol do fortalecimento dos Controles Internos 
na área orçamentária, e em atenção ao entendimento do TCU exposto no item 

nº 1.7.3, TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª Câmara.  
● a existência/permanência de saldos alongados em Restos a Pagar Não 

Processados nos próximos exercícios, sem que houvesse a necessidade da 
inscrição, em prol do fortalecimento dos Controles Internos na área 

orçamentária, e em atenção ao entendimento do TCU exposto no item nº 
1.7.3, TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª Câmara. 

Não 
monitorada 

83  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não  
Processados (RPNP) e do passivo existente 

em RPNP. 

5 

Avaliar se os empenhos inscritos em restos a pagar não processados mantém a 
condição de validade estabelecida no art. 68 do Decreto nº 93.872/86 e, ao 

mesmo tempo, se há perspectiva de utilização amparada pela legislação 
pertinente. Posteriormente, adotar medidas para a atualização dos saldos. 

Não 
monitorada 

84  6 2017 1.1.1.2 

Lançamento em Folha de Pagamento sem 
observância às regras estabelecidas na 

Portaria nº 0333/14-GR e na Resolução nº 
41/2012-CONSUP.  

1 

Se abster em realizar o lançamento na folha de pagamento dos servidores 
Técnicos Administrativos sem observar as ocorrências do boletim de 

frequência, observando as regras contidas no art. 13 da Portaria nº 333/2014-
GR, inclusive no que refere ao desconto por falta e atraso, quando cabível. 

Não 
monitorada 
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85  6 2017 1.1.1.2 

Lançamento em Folha de Pagamento sem 
observância às regras estabelecidas na 

Portaria nº 0333/14-GR e na Resolução nº 
41/2012-CONSUP.  

2 

Aos Setores de Recursos Humanos do IFPE: Se abster em realizar o lançamento 
na folha de pagamento dos servidores Docentes, sem documentos que 

comprovem a execução das atividades docentes, observando as ocorrências 
das faltas e atrasos, conforme determina a Resolução IFPE de nº 41/2012 - 

CONSUP. 

Não 
monitorada 

86  6 2017 1.1.1.2 

Lançamento em Folha de Pagamento sem 
observância às regras estabelecidas na 

Portaria nº 0333/14-GR e na Resolução nº 
41/2012-CONSUP.  

3 
Atender as recomendações contidas no Relatório de Auditoria nº 026/2015 – 

Controle de Frequência (Recomendação 01 da Constatação 1.1.1.2 e 
Recomendações 01, 02 e 03 da Constatação 1.1.1.3). 

Não 
monitorada 

87  3 2018 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. 

2 
Elaborar e/ou adequar o projeto básico referente à infraestrutura de 

refrigeração e fornecimento de energia para os data centers nos Campi e 
Reitoria. 

Não 
monitorada 

88  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
1 

Indicar na portaria de designação do servidor responsável pelo Setor de 
Patrimônio as atribuições relacionadas às atividades e tarefas pertinentes à 

gestão patrimonial de bens imóveis, cabendo à PROAD estabelecer 
previamente as diretrizes a fim de garantir a padronização dessas atividades. 

Não 
monitorada 

89  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
3 

Registrar contabilmente os imóveis do IFPE, inclusive aqueles locados de 
terceiros, no ativo imobilizado e no SPIUnet, de modo que cada construção 

tenha um Registro Imobiliário Patrimonial (RIP) individualizado, e promover a 
compatibilização dos registros constantes nos sistemas SPIUnet e SIAFI. 

Não 
monitorada 

90  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
5 

Providenciar com a autoridade competente o documento de "Habite-se" ou 
certidão equivalente para todos os prédios do IFPE e a regularização dos 

registros cartoriais dos imóveis, inclusive quanto à atualização documental. 
Para isso, convém, inicialmente, elaborar um plano de ação para orientar a 

execução e viabilizar o acompanhamento dessa demanda. 

Não 
monitorada 

91  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
7 

Elaborar, de forma sistêmica, planejamento anual de manutenção predial e 
metodologia própria para estimar os recursos destinados a essa atividade, em 

atenção aos itens 1, 4 e 5 da NBR 5674:2012, de modo a conferir maior 
efetividade aos princípios da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal) 

e do planejamento (art. 6º, inciso I, do Decreto-Lei 200/67). 

Não 
monitorada 

92  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
10 

Elaborar o inventário anual de bens imóveis, em atenção ao art. 96, da Lei 
4.320/1964 e cumprir o item 83 do Manual de Procedimentos de Patrimônio e 

Almoxarifado do IFPE, cujo teor determina que todas as Unidades Gestoras 
deverão encaminhar uma via do seu Inventário Anual até 15 de janeiro do ano 

subsequente. 

Não 
monitorada 

93  5 2018 1.1.1.1 
Fragilidade na atuação da gestão 

patrimonial no que concerne à avaliação 
de bens móveis e equipamentos 

1 
Indicar na portaria de designação do servidor responsável pelo Setor de 

Patrimônio as atribuições relacionadas às atividades e tarefas pertinentes à 
avaliação de bens móveis e equipamentos. 

Não 
monitorada 

94  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos 
Campi do IFPE, com exceção dos Campi 

Afogados da Ingazeira, Belo Jardim e 
Igarassu e, consequente, ausência de 

inventário consolidado do IFPE. 

3 

Cumprir o item 83 do Manual de Procedimentos de Patrimônio e Almoxarifado 
do IFPE, cujo teor determina que todas as Unidades Gestoras deverão 
encaminhar uma via do seu Inventário Anual até 15 de janeiro do ano 

subsequente. 

Não 
monitorada 
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95  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos 
Campi do IFPE, com exceção dos Campi 

Afogados da Ingazeira, Belo Jardim e 
Igarassu e, consequente, ausência de 

inventário consolidado do IFPE. 

4 
Observar os procedimentos adotados pelo IFPE na execução dos inventários, 
submetendo os relatórios das comissões inventariantes à análise da Diretoria 

de Gestão de Bens e Serviços / Pró-Reitoria de Administração. 

Não 
monitorada 

96  5 2018 1.1.1.3 

Ausência de registros de reavaliação, 
redução ao valore recuperável, 

depreciação, amortização e exaustão dos 
bens patrimoniais do IFPE. 

1 
Realizar os registros de reavaliação, redução ao valor recuperável, 
depreciação, amortização e exaustão dos seus bens patrimoniais. 

Não 
monitorada 

97  5 2018 1.1.1.4 
Realização de desfazimento de bens dos 

Campi do IFPE sem observar os critérios de 
oportunidade e conveniência 

3 
Promover as análises dos processos de desfazimento de bens listados nesta 

auditoria e submetê-los à Diretoria de Gestão de Bens e Serviços / Pró-Reitoria 
de Administração. 

Não 
monitorada 

98  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
7 

Designar, através de ato formal, em observância ao Princípio de Controle 
Interno da Segregação de Funções, servidores para a realização da atividade 

de Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de Titular e Substituto. 

Não 
monitorada 

99  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
8 

Incluir/atualizar, no módulo do Rol de Responsáveis do SIAFI, com o código da 
natureza de responsabilidade nº 110, os dados dos servidores responsáveis 
pela realização da atividade de Conformidade dos Registros de Gestão, na 

condição de Titular e Substituto. 

Não 
monitorada 

100  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
9 

Realizar ações de capacitação/treinamento para os servidores designados para 
atuar na atividade de Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de 

Titular e Substituto, contemplando, entre outras áreas, noções básicas da 
“execução orçamentária, financeira e patrimonial”, além da própria “atuação” 

da atividade de Conformista (fluxos, operacionalização no SIAFI, etc.). 

Não 
monitorada 

101  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
11 

Utilizar procedimentos e rotinas formalizados e padronizados sistemicamente, 
no tocante às atividades relacionadas a Conformidade dos Registros de 
Gestão, no intuito de garantir a adequação das conferências realizadas. 

Não 
monitorada 

102  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
12 

Efetuar o registro da Conformidade dos Registros de Gestão, considerando o 
prazo de até 3 (três) dias úteis a contar da data da geração da operação, 

podendo ser atualizado até a data fixada para o fechamento do mês.  
Obs.: A título de sugestão das medidas possíveis de serem empreendidas para 

garantir o registro da Conformidade, pode-se elencar, sem restringir a 

implementação de outras ações, os seguintes exemplos: ➢ Designar 
“Substituto” e utilizar a mão de obra deste para a realização da Conformidade 
dos Registros de Gestão nas ausências/afastamentos do “Titular”. Em alguns 

casos, em que pese o ato de designação, o “Substituto” é subutilizado; ➢ 
Utilizar a mão de obra do próprio Ordenador de Despesa para a realização da 
Conformidade dos Registros de Gestão quando a Unidade Gestora Executora 

se encontrar, justificadamente, impossibilitada de designar servidores distintos 
para exercer funções. 

Não 
monitorada 
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103  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
13 

Solucionar as causas da Conformidade com restrição, com vistas a evitar a 
reincidência da situação desconforme nas Unidades e, a depender do caso, a 
correção em tempo hábil da restrição no SIAFI, considerando a possibilidade 

de atualização do registro da Conformidade até a data fixada para o 
fechamento do mês. 

Não 
monitorada 

104  7 2018 1.1.1.2 
Deficiências na formalização dos processos 

para pagamento de bolsas de pesquisa 
3 

Instituir controles que propiciem garantia razoável de que os pagamentos de 
bolsas ocorram de acordo com o desenvolvimento das atividades 

estabelecidas Plano de Atividade, correlacionando as atividades executadas 
com o cronograma de planejamento. 

Não 
monitorada 

105  7 2018 1.1.1.3 
Discentes que receberam bolsas em 

desconformidade aos critérios de matrícula 
estabelecidos no edital. 

2 

Observar as regras estabelecidas nos editais quanto aos critérios para 
recebimento de bolsas de pesquisa, excluindo dos programas de bolsas 

discentes que não atendam aos critérios estabelecidos nos editais ao longo do 
período de vigência da bolsa. 

Não 
monitorada 

106  7 2018 1.1.1.4 
Falhas nos controles de acompanhamento 

da execução dos planos de atividades 
1 

Realizar adequado acompanhamento das atividades de pesquisa, arquivando 
documentos estabelecidos nos editais relacionados à execução dos projetos 
em meio eletrônico, em especial, relatórios e comprovantes de participação 

em eventos. 

Não 
monitorada 

107  3 2020 1 

Ausência de elementos que justifiquem a 
necessidade de realização de novo 

procedimento licitatório (Pregão Eletrônico 
02/2020 - IFPE Campus Recife) para 

registro de preços e eventual contratação 
de serviçoes que estão registrados em ata 

vigente (Ata de Registro de Preços nº 
01/2020, decorrente de Pregão Eletrônico 

nº 06/2019 - IFPE Campus Recife) 

1 

Avaliar a pertinência de manter o andamento do Pregão Eletrônico nº 
02/2020, apresentando a Unidade de Auditoria Interna, além da cópia integral 

do Processo nº 23295.006949.2020-11, os esclarecimentos ou providências 
adotadas em relação à demonstração da vantajosidade da eventual 

contratação. 

Atendida 
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Fonte: Planilha de controle das recomendações AUDI - IFPE, acesso em 13/01/2021. 
Recomendações da Auditoria Interna – Campus Vitória de Santo Antão 

Finalizado o 
monitoramento 
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12 

Status das Recomendações por Relatório de Auditoria 
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11 
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1 

Não  
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62 
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em 
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63 

Recomendações 
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01  1 2014 1.1.1.1 
Fragilidades nos controles internos 

relativos à área de contratos. 
1 

Implementar manuais de rotinas e procedimentos concernentes a área de 
contratos. 

Atendida 

02  1 2014 1.1.1.1 
Fragilidades nos controles internos 

relativos à área de contratos. 
2 

Aperfeiçoar a sistemática de acompanhamento das alterações na legislação 
relacionada a área de contratos, criando mecanismos e rotinas formais para 

evitar a impessoalidade. 
Cancelada 

03  1 2014 1.1.1.8 
Ausência de convocação formal para 

assinar o termo de contrato. 
1 

Realizar a convocação formal da empresa, com preço registrado em ata, para 
assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 

dentro do prazo e condições estabelecidos, conforme disciplina o art. 64 da Lei 
nº 8.666/93, fazendo constar no processo correspondente os documentos 

comprobatórios dessa prática. 

Finalizado o 
monitoramento 

04  1 2014 1.1.2.1 
Fragilidades no detalhamento dos serviços 

discriminados na Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela contratada. 

1 
Verificar o devido detalhamento dos serviços discriminados na Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela contratada. 
Atendida 

05  1 2014 1.1.2.1 
Fragilidades no detalhamento dos serviços 

discriminados na Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela contratada. 

2 
Criar mecanismos de acompanhamento das atividades relacionadas a 

fiscalização dos contratos, em especial, os critérios utilizados pelos fiscais no 
ateste das Notas Fiscais. 

Atendida 

06  1 2014 1.1.2.4 
Pagamento efetuado após o prazo 

contratual. 
1 

Adotar medidas que visem a realização de pagamentos nos prazos 
estabelecidos contratualmente. 

Atendida 

07  1 2014 1.1.3.1 
Fragilidades no cumprimento das 

obrigações assumidas pela Administração. 
1 

Adotar medidas que visem o cumprimento das obrigações assumidas pela 
Administração, principalmente na criação de mecanismos formais de 

acompanhamento contratual. 
Atendida 

08  1 2014 1.1.3.2 
Fragilidades no cumprimento das 

obrigações assumidas pela Contratada. 
1 

Adotar medidas que visem o cumprimento das obrigações assumidas pela 
Contratada, principalmente na criação de mecanismos formais de 

acompanhamento contratual. 
Atendida 

09  10 2014 1.1.1.2 
Fragilidades nos controles internos 

relativos à área de Recursos Humanos. 
1 

Atender à Recomendação nº 003, Constatação 016, do Relatório CGU nº 
224870, que determina à Gestão providenciar a manualização do 

procedimento de concessão e utilização de Auxílio-Transporte, atualizar o 
repositório de legislações, orientações e jurisprudências sobre o tema e dar 
publicidade ao mesmo, a fim de alertar os servidores acerca das hipóteses 

elegíveis para utilização do mesmo. 

Cancelada 

10  10 2014 1.1.1.4 

Fragilidade sobre o procedimento de 
controle utilizado na concessão de Auxílio- 

Transporte nos deslocamentos 
intermunicipais e interestaduais conforme 
art. 5º, §3º da Orientação Normativa nº 04, 

de 2011. 

1 

Atender à Recomendação nº 004, Constatação 016, do Relatório CGU nº 
224870, que determina à Gestão do Campus Vitória de Santo Antão implantar 

procedimento de controle sobre a utilização do Auxílio- Transporte nos 
deslocamentos intermunicipais e interestaduais, consistindo na exigência de 

apresentação mensal da comprovação de utilização do transporte, como 
condição para continuidade dos pagamentos. 

Cancelada 

11  10 2014 1.1.1.5 

Fragilidade na apuração do valor mensal 
devido aos servidores na concessão do 
auxílio-transporte conforme art. 2º da 

Medida Provisória 2.165-36/2001. 

1 

Providenciar apuração do valor mensal devido aos servidores beneficiados 
pela concessão do auxílio-transporte, em especial o servidor de matrícula 

SIAPE nº 2111787. Atendida 
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12  10 2014 1.1.1.6 

Fragilidade na garantia da economicidade 
na concessão do auxílio-transporte, com a 

escolha do meio de transporte menos 
oneroso para a Administração, conforme 

art. 8º da Orientação Normativa nº 
04/2011. 

1 
Providenciar a garantia da economicidade na concessão do auxílio-transporte, 

com a escolha do meio de transporte menos oneroso para a Administração, 
conforme art. 8º da Orientação Normativa nº 04/2011. 

Finalizado o 
monitoramento 

13  2 2015 1.1.1.1 
Ausência de controle no que concerne a 

rotinas e adequação ao Regimento Geral. 
1 

Priorizar a elaboração e aprovação do Regimento Interno da Unidade IFPE – 
Campus Vitória de Santo Antão, contendo normas / procedimentos e rotinas 

internas que definam função dos setores e respectivas atribuições, prevendo a 
segregação de funções. 

Cancelada 

14  2 2015 1.1.1.2 

Fragilidades nos controles relacionados à 
Gestão de bens e equipamentos, 

Segurança patrimonial e de Pessoas na 
unidade. 

1 

Elaborar e aprovar a Política de Segurança que contemple a segurança das 
pessoas, dos materiais e das instalações da unidade, e criar mecanismos para 

que as normas associadas à Política de Segurança tornem conhecidos, 
acessíveis e observadas por todos os servidores e prestadores de serviço ao 

Campus Vitória de Santo Antão; 

Cancelada 

15  2 2015 1.1.1.2 

Fragilidades nos controles relacionados à 
Gestão de bens e equipamentos, 

Segurança patrimonial e de Pessoas na 
unidade. 

2 
Promover a adequação dos extintores de incêndio, tendo em vista colocá-los 

em condições de operação; 
Não atendida 

16  2 2015 1.1.1.2 

Fragilidades nos controles relacionados à 
Gestão de bens e equipamentos, 

Segurança patrimonial e de Pessoas na 
unidade. 

3 
Promover a devida apuração acerca dos furtos dos bens, registrados no SUAP, 

sob patrimônio nº 123890 e nº 80221. 
Finalizado o 

monitoramento 

17  2 2015 1.1.1.3 
Fragilidades nos controles relacionados à 

Política de Sustentabilidade. 
1 

Promover a divulgação do Plano de Logística Sustentável do IFPE, bem como a 
criação de Comissão responsável pelo acompanhamento da execução do Plano 

de Logística Sustentável, no âmbito do Campus Vitória de Santo Antão, 
possibilitando a inserção de dados, sobre o tema, no Relatório de Gestão. 

Finalizado o 
monitoramento 

18  2 2015 1.1.1.4 
Fragilidades nos controles relacionados à 

segurança da informação. 
1 

Envidar esforços para a elaboração, aprovação e divulgação, com a ciência da 
DADT, da Política de Segurança da Informação da unidade; 

Cancelada 

19  2 2015 1.1.1.4 
Fragilidades nos controles relacionados à 

segurança da informação. 
2 

Promover a capacitação e treinamento dos servidores da CGTI - Campus 
Vitória de Santo Antão - na área de Segurança da Informação e ações de 

conscientização dos usuários quanto ao tema; 

Finalizado o 
monitoramento 

20  2 2015 1.1.1.4 
Fragilidades nos controles relacionados à 

segurança da informação. 
3 

Criar mecanismos de controle para que o repasse à Coordenação de Gestão 
em Tecnologia da Informação das informações sobre o encerramento de 

vínculo ou mudança de lotação dos usuários seja imediato; 

Finalizado o 
monitoramento 

21  2 2015 1.1.1.4 
Fragilidades nos controles relacionados à 

segurança da informação. 
4 

Promover a adequação do ambiente físico, além de outros procedimentos de 
segurança física efetivos com vistas à formação de barreiras físicas suficientes 
para prevenir o acesso físico não autorizado, danos às instalações, fraude ou 

sabotagem entre outras ameaças. 

Finalizado o 
monitoramento 

22  2 2015 1.1.1.5 
Deficiência no tange à adequação às 

Normas de Acessibilidade. 
1 

Promover a capacitação de Servidores para o uso e interpretação da Libras, em 
sintonia com o Decreto 5.626/2005, § 1º, Art. 26; 

Atendida 
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23  2 2015 1.1.1.5 
Deficiência no tange à adequação às 

Normas de Acessibilidade. 
2 

Promover a adequação da estrutura do Campus Vitória de Santo Antão às leis 
e normas da ABNT relativas à acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços 
e equipamentos urbanos e implementar políticas de acessibilidade em relação 
à comunicação na prestação de serviço através da disponibilização de material 

em braile e em fonte ampliada. 

Finalizado o 
monitoramento 

24  2 2015 1.1.1.6 

Fragilidades na sistemática de 
acompanhamento das alterações da 

legislação vigente. 1 
Elaborar e implantar normas / procedimentos e rotinas internas voltadas ao 

acompanhamento das alterações das legislações vigentes. 
Cancelada 

25  2 2015 1.1.1.7 
Fragilidades nos controles relacionados ao 

Almoxarifado. 
1 

Atender a recomendação 01, constatação 04, do Relatório de Auditoria nº 
001.2013 - Campus Vitória de Santo Antão, que descreve: “Recomenda-se ao 
Campus Vitória que proceda à avaliação dos mecanismos de controle do Setor 

de Almoxarifado do Campus Vitória, principalmente em relação à 
manipulação, movimentação e armazenamento dos alimentos e dos produtos 

químicos”; 

Finalizado o 
monitoramento 

26  2 2015 1.1.1.7 
Fragilidades nos controles relacionados ao 

Almoxarifado. 
2 

Realizar o registro tempestivo das movimentações de entrada e saída de 
materiais no SUAP; 

Finalizado o 
monitoramento 

27  2 2015 1.1.1.7 
Fragilidades nos controles relacionados ao 

Almoxarifado. 
3 

Implementar mecanismos de controle e promover a adequada armazenagem 
dos materiais (insumos) sob responsabilidade da Coordenação Geral de 

Produção. 

Finalizado o 
monitoramento 

28  2 2015 1.1.1.8 
Fragilidades no que concerne à Atenção à 

Saúde do Servidor. 
1 

Submeter os servidores a exames médicos periódicos, nos termos do Decreto 
6.856/09, que regulamenta o Art. 206-A da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 

1990 
Cancelada 

29  2 2015 1.1.1.8 
Fragilidades no que concerne à Atenção à 

Saúde do Servidor. 
2 

Promover ações que visem a prevenção de riscos e acidentes que possam 
afetar a saúde dos servidores, nos termos da Portaria Normativa SRH/MPOG 

nº 03 de 07 de Maio 2010. 
Cancelada 

30  19 2015 1.1.1.1 
Recebimento do objeto contratado em 
desconformidade às especificações do 

Termo de Referência. 
1 

Adotar as providências expressas, quanto aos fatos apontados, no 
MEMO/CVS/DAP Nº 30/2015, quais sejam: 

Solicitar, novamente, que a empresa recolha as poltronas enviadas a mais ou 
as doe para o Campus; 

Retificar, no SUAP, as especificações de forma que fique igual ao Termo de 
Referência; 

Providenciar que as mesmas sejam utilizadas no local devido (Auditório). 

Atendida 

31  19 2015 1.1.1.3 

Ausência de documentos que demonstrem 
que os materiais empregados e/ou 
serviços executados pelas oficinas 

credenciadas foram realizados após 
aprovação do orçamento e autorização 

pelas áreas competentes. 

1 

Incluir nos autos do processo os documentos que demonstrem que os 
materiais empregados e/ou serviços executados pelas oficinas credenciadas 

foram realizados após aprovação do orçamento e autorização pelas áreas 
competentes, em especial a cotação realizada em estabelecimento alheio à 

Rede Credenciada da Contratada. 

Finalizado o 
monitoramento 
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32  19 2015 1.1.1.4 

Inobservância da completa composição 
dos custos envolvidos por meio de 

documentação hábil ou instrumento 
equivalente, bem como da devida 

instrução processual. 

1 

Incluir nos autos, observando a cronologia dos eventos, a documentação 
relativa ao processo de cotação de preços, demonstrando a completa 

composição dos custos envolvidos dos itens a serem adquiridos e o 
estabelecimento selecionado em função da melhor proposta/cotação, 

considerando, em especial, a cotação realizada em estabelecimento alheio à 
Rede Credenciada da Contratada. 

Finalizado o 
monitoramento 

33  19 2015 1.1.1.7 

Ausência de atualização do Mapa de 
Controle do Desempenho e Manutenção 
do Veículo Oficial, nos termos do Art. 24, 

§1º da IN SLTI nº 03/2008. 

1 

Proceder com a atualização dos Mapas de Controle do Desempenho e 
Manutenção do Veículo Oficial, nos termos do Art. 24, §1º da IN SLTI nº 
03/2008, inclusive, fazendo constar os referidos mapas nos respectivos 

processos de pagamento, de forma que se evidencie ou justifique a 
necessidade de manutenção ou reparos. 

Finalizado o 
monitoramento 

34  19 2015 1.1.2.1 
Fragilidades no detalhamento dos 

documentos fiscais. 
1 

Atender a Recomendação 002, Constatação nº 1.1.2.1 do Relatório de 
Auditoria nº 001/2014, que descreve: “Criar mecanismos de acompanhamento 

das atividades relacionadas à fiscalização dos contratos, em especial, os 
critérios utilizados pelos fiscais no ateste das Notas Fiscais”. 

Finalizado o 
monitoramento 

35  19 2015 1.1.2.3 
Pagamento efetuado sem a comprovação 

da regularidade fiscal da contratada. 
1 

Realizar, a cada pagamento, consulta prévia ao SICAF para verificar a 
manutenção das condições de habilitação, fazendo constar no processo 

correspondente os documentos comprobatórios dessa prática. 
Atendida 

36  19 2015 1.1.2.4 
Pagamento efetuado sem a comprovação 
da regularidade trabalhista da contratada. 

1 
Realizar, a cada pagamento, consulta prévia da Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas (CNDT), fazendo constar no processo correspondente os 
documentos comprobatórios dessa prática. 

Atendida 

37  19 2015 1.1.2.5 
Pagamento de Nota Fiscal/Fatura em 

atraso e sem a incidência de juros de mora 
e demais encargos. 

1 

Incluir em cada processo de pagamento documentação acerca da existência de 
dificuldades nos repasse financeiros, observando a cronologia dos fatos, de 

forma que justifique e guarde relação com os possíveis atrasos nos 
pagamentos, indicando os motivos e responsáveis que deram causa às 

ocorrências e as ações da gestão no sentido de minimizá-las. 

Atendida 

38  19 2015 1.1.2.6 
Pagamento efetuado, no âmbito do 

contrato firmado, acima do valor 
estipulado. 

1 
Criar mecanismos que visem acompanhar a realização dos pagamentos 

efetuados para todos os contratos do Campus Vitória de Santo Antão, em 
especial, aqueles com base em valores estimativos. 

Finalizado o 
monitoramento 

39  27 2015 1.1.1.1 
Contratações efetuadas sem justificativas 

das quantidades estimadas de forma clara, 
precisa e suficiente. 

1 

Adotar procedimentos operacionais para orientar a elaboração das memórias 
de cálculo, garantindo que contenham fundamentação e/ou nível de 
detalhamento suficiente, de forma a representar adequadamente as 

estimativas das quantidades necessárias. 

Finalizado o 
monitoramento 

40  27 2015 1.1.1.2 
Fragilidades no que concerne à pesquisa 

de mercado. 
1 

Atender a Recomendação 001 da Constatação 1.1.1.11 do Relatório de 
Auditoria nº 005/2013, nessas palavras: “Criar mecanismos de controle para 

verificação das possíveis relações de parentesco entre os sócios das empresas 
vencedoras com os servidores do IFPE Campus Vitória de Santo Antão, bem 

como relação entre os sócios das empresas participantes da dispensa de 
licitação”. 

Finalizado o 
monitoramento 

41  27 2015 1.1.1.3 
Pesquisa de preços realizada com empresa 

com CNAE incompatível com o objeto. 
1 

Abster de realizar cotação com empresas que não apresentem código de 
atividades compatível com o objeto a ser contratado. 

Finalizado o 
monitoramento 
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42  27 2015 1.1.1.4 
Fragilidades na formalização de termo de 

contrato ou instrumento equivalente. 
1 

Atender a Recomendação 001 da Constatação 1.1.1.14 do Relatório de 
Auditoria nº 005/2013, nessas palavras: “Atender a recomendação nº 001, 

constatação 2.1.10.1, do relatório CGU nº 201203357, que estabelece a 
adoção de medidas no sentido de incluir nos documentos que venham a 

substituir a formalização do contrato, as cláusulas necessárias, elencadas no 
art. 55 da Lei nº. 8.666/93”. 

Cancelada 

43  27 2015 1.1.1.4 
Fragilidades na formalização de termo de 

contrato ou instrumento equivalente. 
2 

Proceder a formalização contratual com as empresas, sob CNPJ nº 
11.389.239/0001-11 e CNPJ nº 08.469.888/0001-18, respectivamente 

vinculadas aos Processos de Dispensa nº 23298.002756.2015-95 e 
23298.007012.2015-67. 

Cancelada 

44  7 2016 1.1.1.1 
Ausência de mapeamento de processo nas 
Coordenações Gerais de Produção do IFPE.  

1 

Elaborar o mapeamento de processo da Coordenação Geral de Produção, por 
meio de fluxogramas, como forma de identificar como os processos da 

Coordenação são realizados, representando o tempo e as responsabilidades na 
execução. 

Não 
monitorada 

45  7 2016 1.1.1.2 

Inexistência de manual de procedimentos 
relativo aos controles de bens 

agropecuários, devidamente formalizado e 
utilizado pelos três Campi Agrícolas do 

IFPE. 

1 
Elaborar, com a participação dos três Campi Agrícolas do IFPE, manual de 

procedimentos relativo aos controles de bens agropecuários. 
Não 

monitorada 

46  7 2016 1.1.1.3 

Deficiência no alinhamento entre a 
programação de produção e o 

planejamento pedagógico, no que 
concerne ao ensino, pesquisa e extensão. 

1 

Mapear os processos, bem como formalizar e implementar procedimento que 
oriente o alinhamento entre a programação de produção e o planejamento 

pedagógico, no que concerne ao ensino, pesquisa e extensão, visando a 
racionalização da produção a fim de restringi-la às finalidades didáticas.  

Não 
monitorada 

47  7 2016 1.1.1.3 

Deficiência no alinhamento entre a 
programação de produção e o 

planejamento pedagógico, no que 
concerne ao ensino, pesquisa e extensão. 

2 

Atualizar os Projetos Pedagógicos dos Cursos, de forma a adequá-los às 
diretrizes da Resolução do CONSUP no 16/2014, no sentido de subsidiar as 

ações voltadas às aulas práticas, observando a atuação das Unidades 
Educativas de Produção. 

Não 
monitorada 

48  7 2016 1.1.1.3 

Deficiência no alinhamento entre a 
programação de produção e o 

planejamento pedagógico, no que 
concerne ao ensino, pesquisa e extensão. 

3 
Demandar da Reitoria a criação de um fórum que atue na instituição e 

acompanhamento de políticas específicas para os Campi Agrícolas, com a 
participação de todas as Pró-Reitorias.  

Não 
monitorada 

49  7 2016 1.1.1.4 

Ausência de procedimentos de controle 
para utilização e manutenção das 

máquinas, equipamentos e veículos, 
comprometendo o bom funcionamento 

das UEP’s no alcance da missão da 
instituição.  

1 
Promover o planejamento de aquisição das máquinas, equipamentos e 
veículos, observando as reais necessidades dos Campi, a relação custo-

benefício e as condições de guarda e armazenamento.  

Não 
monitorada 

50  7 2016 1.1.1.4 

Ausência de procedimentos de controle 
para utilização e manutenção das 

máquinas, equipamentos e veículos, 
comprometendo o bom funcionamento 

das UEP’s no alcance da missão da 
instituição.  

2 

Elaborar e implementar plano/política de manutenção dos 
laboratórios/unidades educativas de produção que contemple as máquinas, 
equipamentos, veículos e instalações, conforme determina a Resolução do 

CONSUP no 16/2014, bem como criar rotina de registros de qualquer 
irregularidade ocorrida com esses bens, em atenção ao que dispõe os itens 

10.1 e 10.2 da IN 205/88.  

Não 
monitorada 
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51  7 2016 1.1.1.4 

Ausência de procedimentos de controle 
para utilização e manutenção das 

máquinas, equipamentos e veículos, 
comprometendo o bom funcionamento 

das UEP’s no alcance da missão da 
instituição.  

3 
Avaliar as condições dos locais de guarda e armazenamento das máquinas, 
equipamentos e veículos, de forma a promover a reparação das fragilidades 

físicas no que concerne à segurança e integridade dos bens patrimoniais.  

Não 
monitorada 

52  7 2016 1.1.1.4 

Ausência de procedimentos de controle 
para utilização e manutenção das 

máquinas, equipamentos e veículos, 
comprometendo o bom funcionamento 

das UEP’s no alcance da missão da 
instituição.  

4 

Fazer um levantamento das máquinas, equipamentos e veículos que não estão 
devidamente utilizados, de forma a identificar se são ociosos, recuperáveis, 
antieconômicos ou irrecuperáveis, dando um destino adequado a cada um 

deles, conforme dispõe o Decreto nº 99.658/90.  

Não 
monitorada 

53  7 2016 1.1.1.4 

Ausência de procedimentos de controle 
para utilização e manutenção das 

máquinas, equipamentos e veículos, 
comprometendo o bom funcionamento 

das UEP’s no alcance da missão da 
instituição.  

5 
Acostar Termo de Corresponsabilidade aos Termos de Responsabilidade, na 

impossibilidade operacional do sistema SUAP, quanto à inserção de múltiplos 
responsáveis. 

Não 
monitorada 

54  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle 
(gerencial, patrimonial e de registros 

contábeis) para o acompanhamento das 
entradas, saídas, perdas, descartes, furtos 
e baixa de bens agropecuários, bem como 

o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

3 

Reiterar a recomendação 01, da constatação: 1.1.1.1, do Relatório nº 
002/2015 - Campus Vitória de Santo Antão, conforme segue: “Priorizar a 
elaboração e aprovação do Regimento Interno da Unidade IFPE – Campus 

Vitória de Santo Antão, contendo normas / procedimentos e rotinas internas 
que definam função dos setores e respectivas atribuições, prevendo a 

segregação de funções”. 

Não 
monitorada 

55  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle 
(gerencial, patrimonial e de registros 

contábeis) para o acompanhamento das 
entradas, saídas, perdas, descartes, furtos 
e baixa de bens agropecuários, bem como 

o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

4 

Promover nas compras compartilhadas, enquanto Órgão Gerenciador, a 
articulação entre os Campi agrícolas, de forma que seja elaborado um 

planejamento em conjunto que resulte na eficácia do processo licitatório e, 
consequente, economicidade dos recursos públicos.  

Não 
monitorada 

56  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle 
(gerencial, patrimonial e de registros 

contábeis) para o acompanhamento das 
entradas, saídas, perdas, descartes, furtos 
e baixa de bens agropecuários, bem como 

o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

5 

Criar mecanismos para gerenciamento, envolvendo a CGP e o Almoxarifado, 
dos insumos que justificadamente não possam ser armazenados no 

almoxarifado, provendo os registros no SUAP, quando da destinação às UEP’s, 
de forma a identificar o consumo médio, estoque mínimo e máximo, entre 

outros necessários para subsidiar o planejamento das compras. 

Não 
monitorada 
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57  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle 
(gerencial, patrimonial e de registros 

contábeis) para o acompanhamento das 
entradas, saídas, perdas, descartes, furtos 
e baixa de bens agropecuários, bem como 

o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

6 
Promover a reparação das fragilidades físicas no que concerne à segurança, 

organização e integridade dos insumos, localizados no Almoxarifado, UEP’s ou 
outros locais de guarda.  

Não 
monitorada 

58  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle 
(gerencial, patrimonial e de registros 

contábeis) para o acompanhamento das 
entradas, saídas, perdas, descartes, furtos 
e baixa de bens agropecuários, bem como 

o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

7 

Implementar mecanismos de controle no gerenciamento dos insumos pelo 
Almoxarifado, CGP e/ou Coordenadores das UEP’s, de forma a considerar o 

prazo de validade, evitando o envelhecimento dos materiais e possível 
desperdício. 

Não 
monitorada 

59  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle 
(gerencial, patrimonial e de registros 

contábeis) para o acompanhamento das 
entradas, saídas, perdas, descartes, furtos 
e baixa de bens agropecuários, bem como 

o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

8 
Promover os registros diários dos insumos utilizados no processo produtivo, 

bem como os registros das informações sobre descartes, perdas, ocasionadas 
ou não, por falhas de controle.  

Não 
monitorada 

60  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle 
(gerencial, patrimonial e de registros 

contábeis) para o acompanhamento das 
entradas, saídas, perdas, descartes, furtos 
e baixa de bens agropecuários, bem como 

o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

9 
Definir e implementar política de tratamento dos resíduos/descartes gerados 

na produção.  
Não 

monitorada 

61  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle 
(gerencial, patrimonial e de registros 

contábeis) para o acompanhamento das 
entradas, saídas, perdas, descartes, furtos 
e baixa de bens agropecuários, bem como 

o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

10 
Promover o devido acompanhamento e registro da evolução dos animais, bem 

como os controles e manejos zootécnicos dos semoventes.  
Não 

monitorada 
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62  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle 
(gerencial, patrimonial e de registros 

contábeis) para o acompanhamento das 
entradas, saídas, perdas, descartes, furtos 
e baixa de bens agropecuários, bem como 

o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

11 

Criar mecanismos para fortalecimento dos Controles de saída dos produtos 
das UEP’s, realizando no mínimo:  

● Registro diário de toda a produção das UEP’s no SUAP;  
● Promoção da compatibilidade das informações dos setores envolvidos direta 

ou indiretamente com o processo produtivo, em especial o DDE, CGP, 
Almoxarifado, Patrimônio e Contabilidade, de forma que seja possível 

acompanhar os resultados da produção gerada pelo Campus;  
● Elaboração de relatório ou informativo acerca da produtividade esperada ou 

atingida, sobre riscos ou perspectivas, evolução da produção, do consumo e 
das vendas, bem como a criação de indicadores de produção, que possam 

orientar o planejamento de cada UEP e também contribuir com as atividades 
de ensino, pesquisa e extensão;  

● Registros sobre perdas, ocasionadas por falhas de produção ou por 
perecimento antes do consumo e/ou comercialização. 

Não 
monitorada 

63  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle 
(gerencial, patrimonial e de registros 

contábeis) para o acompanhamento das 
entradas, saídas, perdas, descartes, furtos 
e baixa de bens agropecuários, bem como 

o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

12 

Acompanhar e controlar os dados relativos à produção de cada UEP’s, por 
meio de relatórios demonstrativos dos custos/despesas referentes aos 

projetos agrícolas, agroindustriais e zootécnicos, avaliando a possibilidade de 
criação de um setor para essa finalidade.  

Não 
monitorada 

64  7 2016 1.1.1.5 

Deficiência nos mecanismos de controle 
(gerencial, patrimonial e de registros 

contábeis) para o acompanhamento das 
entradas, saídas, perdas, descartes, furtos 
e baixa de bens agropecuários, bem como 

o acompanhamento evolutivo dos 
semoventes. 

13 

Cumprir a determinação do TCU, nos termos do Acórdão 3287/2006 Segunda 
Câmara, visando a efetiva participação do Almoxarifado quanto à gestão, 
guarda e distribuição dos produtos originados nas UEP’s, observando o 

princípio de segregação de funções. 9.5.7.1. controlar e registrar os produtos 
e/ou bens que são gerados nas Unidades Educativas de Produção UEP’s, 

procedendo aos registros no almoxarifado da Escola e observando os 
procedimentos da legislação referente à espécie (línea “c”, item 7.4.1 da 

IN/SEDAP no 205/88 c/c o art. 93 da Lei no 4.320/64);  

Não 
monitorada 

65  7 2016 1.1.1.6 
Deficiência no controle gerencial e contábil 

dos bens agropecuários.  
1 

Promover o registro e o acompanhamento nos sistemas utilizados pelas 
Unidades, no que concerne à incorporação, baixa e evolução dos semoventes, 

bem como os registros de toda produção consumida internamente ou 
destinada à venda. 

Não 
monitorada 

66  7 2016 1.1.1.6 
Deficiência no controle gerencial e contábil 

dos bens agropecuários.  
2 

Atender a Recomendação 1, da Constatação 2.1.2.2 do Relatório de Auditoria 
no: 201504209 da CGU: “Promover os ajustes no sistema SUAP de modo a 
garantir o registro da depreciação, amortização ou exaustão de seus bens 

patrimoniais, incorporando esses resultados ao SIAFI”. 

Não 
monitorada 

67  7 2016 1.1.1.7 
Fragilidades nos controles utilizados pelo 

Setor de Patrimônio no gerenciamento dos 
semoventes. 

1 

Formalizar e implementar procedimento, com a participação dos três Campi 
Agrícolas do IFPE, voltado ao controle patrimonial dos bens agropecuários, 

padronizando as rotinas de incorporação, acompanhamento e baixa dos 
semoventes, definindo, também, as atribuições dos setores envolvidos, em 

especial, da Coordenação Geral de Produção e do Setor de Patrimônio. 

Não 
monitorada 



 

Avenida Professor Luiz Freire, nº 500 – Cidade Universitária – Recife – CEP: 50.540-740 

(81) 2125-1647 – audi@reitoria.ifpe.edu.br 
Página 192 de 197 

Recomendações da Auditoria Interna – Campus Vitória de Santo Antão 

Quantidade 
Relatório/Nota 

de Auditoria 
Exercício Nº Const. Descrição da constatação Rec. Descrição da recomendação 

Status da 
Recomendação 

68  7 2016 1.1.1.7 
Fragilidades nos controles utilizados pelo 

Setor de Patrimônio no gerenciamento dos 
semoventes. 

2 

Realizar e/ou finalizar os processos de incorporação (tombamento), 
transferência e de baixa (furto, falecimento ou abate), observando o que 

dispõe a IN 205 /SEDAP/PR e o Manual de Procedimentos de Almoxarifado e 
Patrimônio do IFPE, visando solucionar as divergências entres os quantitativos 
apresentados pelo Setor de Patrimônio e os quantitativos efetivos nas UEP’s. 

Não 
monitorada 

69  7 2016 1.1.1.7 
Fragilidades nos controles utilizados pelo 

Setor de Patrimônio no gerenciamento dos 
semoventes. 

3 

Proceder com os registros no SUAP dos semoventes, quando considerados 
material de consumo, utilizando o elemento de despesa: Animais para 

pesquisa e abate, conforme determina a Portaria no 448/2002 da Secretaria 
do Tesouro Nacional. 

Não 
monitorada 

70  7 2016 1.1.1.8 
Fragilidades nos controles relacionados aos 

registros patrimoniais e contábeis da 
destinação dos excedentes de produção. 

1 

Desenvolver, em unidade com os três Campi agrícolas, normativo que 
regulamente a comercialização dos excedentes, caso seja decidido pela 

manutenção das vendas, orientando quanto aos parâmetros para formação de 
preço e quanto à publicidade, bem como observando o atendimento da 

legislação sanitária vigente e associando a comercialização ao caráter didático, 
sob o aspecto do empreendedorismo. 

Não 
monitorada 

71  7 2016 1.1.1.8 
Fragilidades nos controles relacionados aos 

registros patrimoniais e contábeis da 
destinação dos excedentes de produção. 

2 

Estabelecer mecanismos de controle, que incluam a participação tempestiva e 
efetiva dos setores de Almoxarifado e Patrimônio, visando a segregação de 

funções no que concerne ao gerenciamento dos excedentes de produção, de 
forma que não se concentre em uma mesma pessoa as atividades de 

recebimento, armazenamento, destinação/venda, recebimento de numerário 
e de registros para posterior encaminhamento à contabilidade. 

Não 
monitorada 

72  7 2016 1.1.1.8 
Fragilidades nos controles relacionados aos 

registros patrimoniais e contábeis da 
destinação dos excedentes de produção. 

3 

Fortalecer os controles relacionados ao gerenciamento e registro da 
destinação dos excedentes de produção (UEP, refeitório, venda e doação), de 
modo que todos os bens produzidos e/ou reproduzidos na Unidade estejam 

registrados, sendo possível identificar com clareza sua localização e/ou 
destinação de maneira que não haja divergências entre os registros nas UEP’s 

e os registros encaminhados à Contabilidade/Patrimônio/Almoxarifado. 

Não 
monitorada 

73  7 2016 1.1.1.8 
Fragilidades nos controles relacionados aos 

registros patrimoniais e contábeis da 
destinação dos excedentes de produção. 

6 
Proceder com a arrecadação do resultado das vendas do excedente de 

produção à Conta Única, através da Guia de Recolhimento da União (GRU), 
observando a adequação dos códigos de recolhimento. 

Não 
monitorada 

74  3 2017 1.1.1.2 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de indicação da Relação das 

Notas de Empenho (RN) a serem inscritas 
em Restos a Pagar Não Processados 

(RPNP). 

1 
Adotar medidas que assegurem a indispensável segregação de funções na 

entidade, em prol do fortalecimento dos controles internos na área financeira. 
Não 

monitorada 

75  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

1 

Adotar medidas de planejamento e controle que possibilitem, no ato da 
inscrição dos empenhos em Restos a Pagar Não processados , dotar o 

responsável pela indicação das referidas NE’s de informações consignadas em 
documentação comprobatória, capazes de justificar a adequação da inscrição, 

em prol do fortalecimento dos Controles Internos na área financeira. 

Não 
monitorada 

76  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

2 

Registrar, no SIAFI, dentre outras informações, a fundamentação legal 
adequada que justifique a inscrição das notas de empenho em Restos a Pagar 

Não Processados, de forma que seja suficiente para o adequado entendimento 
da situação ocorrida. 

Não 
monitorada 
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77  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

3 

Abster-se de efetuar pagamentos de despesas, cujo fato gerador pertença ao 
exercício corrente, com saldo de Restos a Pagar, em atenção ao art. 2º da Lei 

nº 4.320/1964, Princípio da Anualidade Orçamentária, Princípio da 
Competência Contábil e Acórdão n° 1.878/2005-TCU-2ª Câmara. 

Não 
monitorada 

78  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

4 

Utilizar rotina periódica e sistematizada, ao longo do exercício de emissão do 
empenho, para avaliar a possibilidade de anular os saldos de empenhos de 

despesas não liquidadas, com reaproveitamento do recurso, ao invés de 
inscrevê-los em restos a pagar, com vistas a evitar:  

● o cancelamento de valores inscritos, pelo saldo integral ou por valores 
desproporcionais ao inscrito, em prol do fortalecimento dos Controles Internos 
na área orçamentária, e em atenção ao entendimento do TCU exposto no item 

nº 1.7.3, TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª Câmara.  
● a existência/permanência de saldos alongados em Restos a Pagar Não 

Processados nos próximos exercícios, sem que houvesse a necessidade da 
inscrição, em prol do fortalecimento dos Controles Internos na área 

orçamentária, e em atenção ao entendimento do TCU exposto no item nº 
1.7.3, TC-026.248/2015-8, do Acórdão nº 5.489/2016-1ª Câmara. 

Não 
monitorada 

79  3 2017 1.1.1.5 

Fragilidades nos controles relativos ao 
processo de inscrição de despesa em 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e 
do passivo existente em RPNP. 

5 

Avaliar se os empenhos inscritos em restos a pagar não processados mantém a 
condição de validade estabelecida no art. 68 do Decreto nº 93.872/86 e, ao 

mesmo tempo, se há perspectiva de utilização amparada pela legislação 
pertinente. Posteriormente, adotar medidas para a atualização dos saldos. 

Não 
monitorada 

80  6 2017 1.1.1.2 

Lançamento em Folha de Pagamento sem 
observância às regras estabelecidas na 

Portaria nº 0333/14-GR e na Resolução nº 
41/2012-CONSUP.  

1 

Se abster em realizar o lançamento na folha de pagamento dos servidores 
Técnicos Administrativos sem observar as ocorrências do boletim de 

frequência, observando as regras contidas no art. 13 da Portaria nº 333/2014-
GR, inclusive no que refere ao desconto por falta e atraso, quando cabível. 

Não 
monitorada 

81  6 2017 1.1.1.2 

Lançamento em Folha de Pagamento sem 
observância às regras estabelecidas na 

Portaria nº 0333/14-GR e na Resolução nº 
41/2012-CONSUP.  

2 

Aos Setores de Recursos Humanos do IFPE: Se abster em realizar o lançamento 
na folha de pagamento dos servidores Docentes, sem documentos que 

comprovem a execução das atividades docentes, observando as ocorrências 
das faltas e atrasos, conforme determina a Resolução IFPE de nº 41/2012 - 

CONSUP. 

Não 
monitorada 

82  3 2018 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. 

2 
Elaborar e/ou adequar o projeto básico referente à infraestrutura de 

refrigeração e fornecimento de energia para os data centers nos Campi e 
Reitoria. 

Não 
monitorada 

83  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
1 

Indicar na portaria de designação do servidor responsável pelo Setor de 
Patrimônio as atribuições relacionadas às atividades e tarefas pertinentes à 

gestão patrimonial de bens imóveis, cabendo à PROAD estabelecer 
previamente as diretrizes a fim de garantir a padronização dessas atividades. 

Não 
monitorada 

84  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
3 

Registrar contabilmente os imóveis do IFPE, inclusive aqueles locados de 
terceiros, no ativo imobilizado e no SPIUnet, de modo que cada construção 

tenha um Registro Imobiliário Patrimonial (RIP) individualizado, e promover a 
compatibilização dos registros constantes nos sistemas SPIUnet e SIAFI. 

Não 
monitorada 
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85  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
4 

Providenciar a exclusão dos registros dos imóveis no SPIUnet, RIP’s utilização 
2531.00011.500-5 e 2627.00080.500-0, cujos cadastros ainda estão em nome 

das UG’s 158136 e 158465, respectivamente. 

Não 
monitorada 

86  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
5 

Providenciar com a autoridade competente o documento de "Habite-se" ou 
certidão equivalente para todos os prédios do IFPE e a regularização dos 

registros cartoriais dos imóveis, inclusive quanto à atualização documental. 
Para isso, convém, inicialmente, elaborar um plano de ação para orientar a 

execução e viabilizar o acompanhamento dessa demanda. 

Não 
monitorada 

87  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
7 

Elaborar, de forma sistêmica, planejamento anual de manutenção predial e 
metodologia própria para estimar os recursos destinados a essa atividade, em 

atenção aos itens 1, 4 e 5 da NBR 5674:2012, de modo a conferir maior 
efetividade aos princípios da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal) 

e do planejamento (art. 6º, inciso I, do Decreto-Lei 200/67). 

Não 
monitorada 

88  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
10 

Elaborar o inventário anual de bens imóveis, em atenção ao art. 96, da Lei 
4.320/1964 e cumprir o item 83 do Manual de Procedimentos de Patrimônio e 

Almoxarifado do IFPE, cujo teor determina que todas as Unidades Gestoras 
deverão encaminhar uma via do seu Inventário Anual até 15 de janeiro do ano 

subsequente. 

Não 
monitorada 

89  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
13 

Consultar as coordenações de curso ou instâncias equivalentes, por meio de 
expediente, acerca da necessidade de utilização de próprios nacionais em 

serviço público, ou seja, passando a utilizá-los em atividades próprias do IFPE. 
Realizar avaliação das respostas à consulta e, restando configurada a 

necessidade de utilização de próprios nacionais em serviço público, efetuar a 
solicitação de desocupação e, em caso de descumprimento, acionar a 

Procuradoria Federal para garantir a desocupação e, ao mesmo tempo, acionar 
a Unidade de Correição do IFPE para apurar responsabilidade de servidor pelo 

descumprimento de ordem formal da Administração. 

Não 
monitorada 
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90  4 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à Gestão 

Patrimonial de Bens Imóveis no IFPE 
17 

Implementar as recomendações, relacionadas à ocupação de próprio da União, 
emitidas pela Procuradoria Federal junto ao IFPE, consignadas no Parecer nº 

378/2015/PF-IFPE/PGF/AGU, de 15/09/2015, repetidas no Parecer nº 
034/2017/PF-IFPE/PGF/AGU, de 03/02/2017, cuja transcrição segue abaixo: 

 
a) Notificar todos os atuais ocupantes das vinte e três residências do IFPE a 

assinar o novo instrumento de contrato, sob pena de expedir nova notificação, 
desta feita para desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias; 

b) Levantamento de todas as benfeitorias existentes sobre os imóveis, bem 
como avaliação de mercado sobre os preços dos alugueis a serem pagos, 

consoante orientações da Secretaria de Patrimônio da União[1] e do Tribunal 
de Contas da União[2], não havendo qualquer vinculação da manutenção da 

locação aos valores anteriormente praticados; 
c) Confirmação de que todos os imóveis possuem registros individualizados de 
água e energia, a fim de permitir o pagamento de tais despesas estabelecido 
no contrato e exigido na legislação, adotando-se as providências necessárias, 

caso não o possua; 
d) Levantamento de eventuais débitos incidentes sobre os imóveis 

relacionados aos atuais ocupantes, condicionando a assinatura de novo 
contrato à regularização dos mesmos e/ou adotando as providências 

necessárias à sua quitação junto aos órgãos e empresas competentes; 
e) Verificação de se os imóveis que vão sendo desocupados não se tornaram 

necessários ao serviço público, retirando-os da oferta de locação e passando a 
utilizá-los em atividades próprias do IFPE; 

f) Verificação rigorosa de se os atuais ocupantes perfazem os requisitos legais 
para ocupação voluntária do imóvel, aferindo tal situação anualmente e 

evitando que novos contratos sejam firmados com quem não seja legalmente 
beneficiário, nos termos do Decreto-lei n. 9.760/46; 

Dar conhecimento à Pró-Reitoria de Administração de cada etapa do progresso 
de implementação desta recomendação, para fins de monitoramento, 
demonstrando os estágios de execução e seus avanços até seu efetivo 

cumprimento. 

Não 
monitorada 

91  5 2018 1.1.1.1 
Fragilidade na atuação da gestão 

patrimonial no que concerne à avaliação 
de bens móveis e equipamentos 

1 
Indicar na portaria de designação do servidor responsável pelo Setor de 

Patrimônio as atribuições relacionadas às atividades e tarefas pertinentes à 
avaliação de bens móveis e equipamentos. 

Não 
monitorada 

92  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos 
Campi do IFPE, com exceção dos Campi 

Afogados da Ingazeira, Belo Jardim e 
Igarassu e, consequente, ausência de 

inventário consolidado do IFPE. 

3 

Cumprir o item 83 do Manual de Procedimentos de Patrimônio e Almoxarifado 
do IFPE, cujo teor determina que todas as Unidades Gestoras deverão 
encaminhar uma via do seu Inventário Anual até 15 de janeiro do ano 

subsequente. 

Não 
monitorada 

93  5 2018 1.1.1.2 

Ausência de inventário individualizado dos 
Campi do IFPE, com exceção dos Campi 

Afogados da Ingazeira, Belo Jardim e 
Igarassu e, consequente, ausência de 

inventário consolidado do IFPE. 

4 
Observar os procedimentos adotados pelo IFPE na execução dos inventários, 
submetendo os relatórios das comissões inventariantes à análise da Diretoria 

de Gestão de Bens e Serviços / Pró-Reitoria de Administração. 

Não 
monitorada 
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94  5 2018 1.1.1.3 

Ausência de registros de reavaliação, 
redução ao valore recuperável, 

depreciação, amortização e exaustão dos 
bens patrimoniais do IFPE. 

1 
Realizar os registros de reavaliação, redução ao valor recuperável, 
depreciação, amortização e exaustão dos seus bens patrimoniais. 

Não 
monitorada 

95  5 2018 1.1.1.4 
Realização de desfazimento de bens dos 

Campi do IFPE sem observar os critérios de 
oportunidade e conveniência 

3 
Promover as análises dos processos de desfazimento de bens listados nesta 

auditoria e submetê-los à Diretoria de Gestão de Bens e Serviços / Pró-Reitoria 
de Administração. 

Não 
monitorada 

96  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
7 

Designar, através de ato formal, em observância ao Princípio de Controle 
Interno da Segregação de Funções, servidores para a realização da atividade 

de Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de Titular e Substituto. 

Não 
monitorada 

97  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
8 

Incluir/atualizar, no módulo do Rol de Responsáveis do SIAFI, com o código da 
natureza de responsabilidade nº 110, os dados dos servidores responsáveis 
pela realização da atividade de Conformidade dos Registros de Gestão, na 

condição de Titular e Substituto. 

Não 
monitorada 

98  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
9 

Realizar ações de capacitação/treinamento para os servidores designados para 
atuar na atividade de Conformidade dos Registros de Gestão, na condição de 

Titular e Substituto, contemplando, entre outras áreas, noções básicas da 
“execução orçamentária, financeira e patrimonial”, além da própria “atuação” 

da atividade de Conformista (fluxos, operacionalização no SIAFI, etc.). 

Não 
monitorada 

99  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
11 

Utilizar procedimentos e rotinas formalizados e padronizados sistemicamente, 
no tocante às atividades relacionadas a Conformidade dos Registros de 
Gestão, no intuito de garantir a adequação das conferências realizadas. 

Não 
monitorada 

100  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
12 

Efetuar o registro da Conformidade dos Registros de Gestão, considerando o 
prazo de até 3 (três) dias úteis a contar da data da geração da operação, 

podendo ser atualizado até a data fixada para o fechamento do mês.  
Obs.: A título de sugestão das medidas possíveis de serem empreendidas para 

garantir o registro da Conformidade, pode-se elencar, sem restringir a 

implementação de outras ações, os seguintes exemplos: ➢ Designar 
“Substituto” e utilizar a mão de obra deste para a realização da Conformidade 
dos Registros de Gestão nas ausências/afastamentos do “Titular”. Em alguns 

casos, em que pese o ato de designação, o “Substituto” é subutilizado; ➢ 
Utilizar a mão de obra do próprio Ordenador de Despesa para a realização da 
Conformidade dos Registros de Gestão quando a Unidade Gestora Executora 

se encontrar, justificadamente, impossibilitada de designar servidores distintos 
para exercer funções. 

Não 
monitorada 

101  6 2018 1.1.1.1 
Fragilidades no tocante à área de Gestão 

Orçamentária do IFPE 
13 

Solucionar as causas da Conformidade com restrição, com vistas a evitar a 
reincidência da situação desconforme nas Unidades e, a depender do caso, a 
correção em tempo hábil da restrição no SIAFI, considerando a possibilidade 

de atualização do registro da Conformidade até a data fixada para o 
fechamento do mês. 

Não 
monitorada 

102  7 2018 1.1.1.2 
Deficiências na formalização dos processos 

para pagamento de bolsas de pesquisa 
2 

Realizar o ordenamento e pagamento de bolsas de pesquisa e inovação apenas 
mediante a formalização processual, no qual conste documento informando as 

atividades de pesquisa desenvolvidas mensalmente pelo bolsista. 

Não 
monitorada 
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103  7 2018 1.1.1.2 
Deficiências na formalização dos processos 

para pagamento de bolsas de pesquisa 
3 

Instituir controles que propiciem garantia razoável de que os pagamentos de 
bolsas ocorram de acordo com o desenvolvimento das atividades 

estabelecidas Plano de Atividade, correlacionando as atividades executadas 
com o cronograma de planejamento. 

Não 
monitorada 

104  7 2018 1.1.1.3 
Discentes que receberam bolsas em 

desconformidade aos critérios de matrícula 
estabelecidos no edital. 

2 

Observar as regras estabelecidas nos editais quanto aos critérios para 
recebimento de bolsas de pesquisa, excluindo dos programas de bolsas 

discentes que não atendam aos critérios estabelecidos nos editais ao longo do 
período de vigência da bolsa. 

Não 
monitorada 

105  7 2018 1.1.1.4 
Falhas nos controles de acompanhamento 

da execução dos planos de atividades 
1 

Realizar adequado acompanhamento das atividades de pesquisa, arquivando 
documentos estabelecidos nos editais relacionados à execução dos projetos 
em meio eletrônico, em especial, relatórios e comprovantes de participação 

em eventos. 

Não 
monitorada 
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