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1 – Introdução

Em atendimento ao item nº 7 do anexo I do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna
(PAINT) do exercício 2021, à demanda prevista na Ordem de Serviço nº 006/2021 da
Auditoria-Geral e consoante o estabelecido na Instrução Normativa – Secretaria Federal de
Controle (IN/SFC) nº 03, de 09/06/2017, apresentamos, sob o viés gerencial, a situação do
estágio de implementação das recomendações expedidas pela Controladoria Geral da União
(CGU) ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE).

Este relatório tem por objetivo apresentar o posicionamento sobre a situação atual das
recomendações emitidas pela CGU e, por consequência, conscientizar que os gestores
adotem medidas com vistas a atender as recomendações que se encontram pendentes de
implementação.

Esclarecemos que os dados apresentados neste documento foram extraídos do sistema
e-Aud e retratam o posicionamento da CGU quando da realização das ações de
monitoramento das recomendações, a partir da análise das informações e/ou evidências
apresentadas pelos gestores do IFPE.

O e-Aud é o sistema por meio do qual a CGU monitora a implementação das recomendações
emitidas às unidades por ela auditadas. Além disso, as Unidades de Auditoria Interna
Governamentais podem utilizar o sistema para registrar e monitorar as recomendações
emitidas internamente ou recebidas de outros órgãos.

Ainda sobre o sistema e-Aud, informamos que a Unidade de Auditoria Interna está
desenvolvendo ação de cadastramento das unidades do IFPE, bem como, os servidores
responsáveis em operar o referido sistema.

Conforme Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental
do Poder Executivo Federal, aprovado pela IN SFC nº 08, de 06 de dezembro de 2017, o
monitoramento se caracteriza como etapa fundamental da auditoria, haja vista que um
trabalho apenas pode ser considerado encerrado após o cumprimento das recomendações.
Ademais, cabe destacar que, de acordo com o supracitado Manual, a responsabilidade pelo
atendimento às recomendações compete aos gestores das Unidades Auditadas.

Os exames foram realizados por meio de análises e consolidação de informações, em estrita
observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal.

2 – Levantamento das recomendações “reiteradas” pela CGU

Para realizar o monitoramento das recomendações expedidas pela CGU, a Unidade de
Auditoria Interna promove articulação com as diversas unidades do IFPE, buscando
assessorar e orientar os gestores na adoção das medidas necessárias ao atendimento das
recomendações. Além disso, as unidades são alertadas da responsabilidade de zelar pelo
cumprimento das recomendações emitidas e também de aceitar formalmente o risco
correspondente, caso decida não as implementar.
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Com relação às recomendações expedidas pela CGU, é importante esclarecer que, o
conteúdo detalhado das mesmas, o registro das providências adotadas pelo IFPE no intuito
de atendê-las, juntamente com a documentação comprobatória apresentadas pela gestão do
IFPE, e, ainda, o teor dos diversos posicionamentos da CGU acerca de tais providências e
documentos, encontram-se registrados no sistema e-Aud.

Em síntese, com relação às recomendações da CGU, verificamos o quantitativo total de 146
(cento e quarenta e seis) no sistema e-Aud, assim distribuídas:

● 7 canceladas (cancelamento do monitoramento);

● 49 concluídas (conclusão do monitoramento - recomendação implementada); e,

● 90 reiteradas (reiterada – em execução).

Para auxiliar a gestão do IFPE na compreensão dos status utilizados pela CGU, acerca da
classificação utilizada nas recomendações, apresentamos o quadro abaixo:

Quadro 1 – Classificação dos Status das Recomendações da CGU

Status da Recomendação Síntese da Descrição

Cancelamento do
Monitoramento

Recomendações a serem canceladas, ou seja, aquelas cujo monitoramento do
atendimento por parte da CGU será interrompido definitivamente, em
decorrência da perda dos respectivos objetos.

Conclusão do
Monitoramento -
Recomendação
Implementada.

Recomendações atendidas. As evidências encaminhadas pela unidade auditada
ou obtidas pela própria CGU comprovam o   atendimento da   recomendação.

Conclusão do
Monitoramento -

Recomendação não
implementada.

Recomendações a serem finalizadas, ou seja, aquelas cujo monitoramento do
atendimento por parte da CGU será considerado concluído, em razão de seu
conteúdo (mero cumprimento de norma), reiterada rejeição expressa,
recomendação reiterada e sem manifestação.

Reiterada - em execução
Recomendações cujo monitoramento do atendimento deverá prosseguir, em
razão de não se enquadrarem nas situações que ensejam a conclusão,
cancelamento ou consolidação.

Consolidada

Recomendações a serem consolidadas em outra recomendação, ou seja,
aquelas cujo monitoramento do atendimento por parte da CGU será efetuado
por meio do monitoramento e do atendimento à recomendação que as
consolida, em virtude da abrangência do teor da recomendação consolidadora.

Fonte: Elaborado pela AUDI -IFPE com base no sistema e-Aud.

Diante do exposto, importa mencionar que a Unidade de Auditoria Interna continuará, ao
longo do exercício de 2021, acompanhando as recomendações com status de “reiteradas -
em execução”, ou seja, recomendações cujo monitoramento das providências adotadas pela
gestão do IFPE deverão prosseguir por parte da CGU.
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Sobre as recomendações que recebem o status “conclusão do monitoramento -
recomendação não implementada”, esclarecemos que, em que pese tais recomendações
deixem de ser monitoradas pela AUDI, as mesmas continuam passíveis de implementação,
sob pena de que sejam encaminhadas para tratamento de outras instâncias cabíveis, por
exemplo: Corregedoria do IFPE, Ministério Público.

Com relação às 90 (noventa) recomendações em status de “reiterada - em execução”,
quando divididas por macroprocessos (Resolução do CGRC nº 18, de 22 de outubro de 2019),
verificou-se a seguinte distribuição:

Quadro 2 – Quantitativo das Recomendações Reiteradas por Macroprocessos

Macroprocesso

Quantidade de

Recomendações

Reiteradas

Assistência Estudantil 22

Gestão Executiva, Política, Organizacional e Estratégica 02

Avaliação, Monitoramento, Controle e Integridade 08

Ensino 11

Orçamento, Finanças, Patrimônio, Produção e Suprimento de Bens e Serviços 19

Pessoas 21

Planejamento, Integração e Desenvolvimento Institucional 07

Fonte: Elaborado pela AUDI -IFPE.

Isto posto, visando facilitar a identificação das unidades responsáveis pela adoção das
medidas cabíveis, apresentamos, conforme Apêndices A à G, o conteúdo das
recomendações em status de “reiterada - em execução”, separadas por macroprocessos.

3 - Conclusões

Esta ação de auditoria teve como objetivo comunicar e assessorar a gestão do IFPE sobre a
situação das recomendações emitidas pela CGU e que ainda estão pendentes de
atendimento.

Diante do que foi apresentado, propomos dar ciência ao Magnífico Reitor do IFPE, na
condição de Presidente do Conselho Superior, do presente Relatório, para conhecimento e
adoção das providências consideradas necessárias e suficientes.

A equipe de auditoria estará disponível, através de e-mail ou telefone, para prestar quaisquer
esclarecimentos em relação aos registros apresentados.

Relatório elaborado pela auditora Jussara Rafaela Bezerra de Rezende, SIAPE nº 1802985 e
revisado pelos auditores Aercio José Pereira, SIAPE nº 135704 e Fabio da Silva Pessoa de
Moura, SIAPE nº 217834.

Recife-PE, 12 de julho de 2021.
David Lima Vilela

Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFPE
SIAPE 1867177
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
CONSELHO SUPERIOR
AUDITORIA INTERNA

APÊNDICE A – Recomendações relacionadas ao Macroprocesso: Assistência Estudantil

ID nº Texto da Recomendação

820309

Desenvolver o mapeamento completo dos processos relacionados ao gerenciamento dos

programas/ações de assistência estudantil, que deve ser formalizado em documentos (manuais,

por exemplo) e necessariamente incluir o detalhamento de:

a) suas tarefas e rotinas trabalho (bem como do respectivo fluxo de realização);

b) atribuições específicas de cada área responsável pela execução de cada tarefa;

c) responsabilidades de seus agentes responsáveis pela execução de cada tarefa.

820310

Aperfeiçoar os controles administrativos relativos ao gerenciamento dos programas/ações de

assistência estudantil, a partir do mapeamento dos respectivos processos e do desenvolvimento e

utilização de sistemas informatizados para:

a) a seleção dos beneficiários de todos os programas/ações de assistência estudantil;

b) a geração das respectivas folhas de pagamento.

820311
Abster-se de escolher áreas de atuação e aplicação para os recursos do PNAES em desacordo com

as modalidades previstas nos incisos I a X do §1° do art. 3° do Decreto n° 7.234/2010.

820312
Abster-se de utilizar critérios exclusivamente de mérito (acadêmico ou esportivo) para a seleção de

beneficiários das bolsas/auxílios concedidas com recursos do PNAES.

820313

Adequar os critérios socioeconômicos de seleção dos beneficiários para os programas de

assistência estudantil financiados com recursos do PNAES aos princípios do Decreto n° 7.234/2010

e especialmente ao disposto no caput do seu art. 5°.

820314

Adequar os critérios de contrapartida exigidos dos beneficiários dos programas de assistência

estudantil financiados com recursos do PNAES aos ditames do Decreto n° 7.234/2010, atendendo,

inclusive, às seguintes duas linhas mestras:

a) matrícula semestral em um número de disciplinas que permita a conclusão do curso dentro do

seu período normal de duração (ou após certo prazo de tolerância além desse período);

b) aprovação em semestres anteriores em um número de disciplinas que permita a conclusão do

curso dentro do seu período normal de duração (ou após certo prazo de tolerância além desse

período).
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820315

Desenvolver/adquirir e utilizar de sistemas informatizados destinados a gerenciar todos os

processos (divulgação dos programas/ações; seleção de beneficiários; pagamentos dos benefícios

aos beneficiários; acompanhamento do desempenho acadêmico dos beneficiários;

acompanhamento pedagógico/psicossocial dos beneficiários; avaliação dos resultados dos

programas) de todos os programas relacionados à assistência estudantil e financiados com

recursos do PNAES.

Esses sistemas devem:

a) apresentar características de banco de dados dedicado ao cadastramento de informações de

todos os beneficiários;

b) possibilitar a geração da folha de pagamento e de outros relatórios gerenciais;

c) possibilitar a extração de informações referentes ao desempenho acadêmico dos alunos

beneficiários e de outras informações relevantes (por curso, por benefício, por período, etc.) para

a tomada de decisão por parte dos gestores, inclusive para o cálculo de indicadores.

820316

Prover a DAE – Reitoria e da DAE – Campus Recife (incluindo setores que realizam tarefas

relacionadas à assistência estudantil) de adequada estrutura física, compatível com sua estrutura

organizacional e com a necessidade de prestar um adequado atendimento aos discentes do IFPE.

820317 Elaborar projeto de construção de restaurante/refeitório no Campus Recife.

820318

Empreender estudos e análises destinados a estimar a demanda do corpo discente por cada um

dos diferentes tipos de ações de assistência estudantil, de modo a direcionar a oferta das

bolsas/auxílios custeados com recursos do PNAES, aperfeiçoando, ainda, os métodos e

procedimentos de aferição utilizados.

820319

Afixar, em caráter permanente e em áreas de grande circulação de estudantes (pátios, bibliotecas,

corredores, grêmio estudantil, etc.), cartazes, faixas e banners que divulguem os programas de

assistência estudantil e apresentem informações gerais sobre cada programa, seus objetivos, seu

público-alvo, indicando, ainda, os canais disponíveis para que os interessados obtinham

informações mais detalhadas.

820322

Disponibilizar para consulta no sítio eletrônico do IFPE (https://portal.ifpe.edu.br/) os resultados

das últimas seleções para os todos os programas de assistência estudantil financiados com

recursos do PNAES e a relação atualizada dos beneficiários de cada um deles.

820323

Disponibilizar para consulta no sítio eletrônico do IFPE (https://portal.ifpe.edu.br/), aba

“Assistência Estudantil”, opção “Programas”, pelo menos os dois últimos editais de todos os

programas de assistência estudantil financiados com recursos do PNAES.

820324
Criar “link” e/ou “banner” na página inicial do sítio eletrônico do IFPE para o acesso direto às

informações relativas aos programas de assistência estudantil, dando-lhe a adequada visibilidade.

820326

Aperfeiçoar as ações de avaliação dos programas de assistência estudantil, adotando providências

com vistas a calcular e controlar as taxas de sucesso, de evasão e de retenção dos alunos

beneficiários.

820327

Dotar as Diretorias e Coordenações de Assistência ao Estudante (e demais setores responsáveis, se

for o caso) de sistemas informatizados que facilitem o acompanhamento pedagógico dos alunos,

com a automação de algumas tarefas e que sirva como repositório de dados que possibilite o

registro e o armazenamento das análises e dos encaminhamentos resultantes desse

acompanhamento.

820328

Definir procedimentos e rotinas, e a periodicidade de sua execução, visando ao acompanhamento

pedagógico dos alunos beneficiários dos programas de assistência estudantil; nesse contexto, os

setores de Serviço Social, Psicologia e Pedagogia deverão, pelo menos, comunicar acerca do

andamento dos casos dos alunos em acompanhamento.
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820330
Estabelecer metas para as taxas de sucesso, de evasão e de retenção dos alunos beneficiários dos

programas/ações de assistência estudantil.

820331
Elaborar uma adequada política de capacitação para os servidores que desempenham tarefas

relacionadas à assistência estudantil, levando-se em conta as respectivas atribuições.

820333

Realizar contratações para as equipes multiprofissionais a fim de que elas possuam todos os tipos

de profissionais preconizados pela Proposta da Política de Assistência Estudantil do IFPE, aprovada

pela Resolução n° 021/2012-CONSUP, e subsequentes atualizações/reformulações.

820334

Adotar providências no intuito de que a DAE – Campus Recife exerça orientação normativa e

supervisão técnica sobre todos os setores que desempenham atividades relacionadas à assistência

estudantil, a fim de que sejam acompanhados e informados a essa diretoria a evolução do

desempenho acadêmico e das condições socioeconômicas bem como os encaminhamentos

decorrentes dos atendimentos médico, odontológico, psicológico e psiquiátrico aos alunos

beneficiários da assistência estudantil.

820341

Estabelecer ações a serem adotadas ao serem identificados casos de insuficiência de rendimento

escolar dos estudantes beneficiários (definindo em que casos, de que forma e em que prazos

serão oportunizadas aos alunos uma chance para a sua recuperação e as instâncias competentes

para decidir sobre a manutenção/desligamento desses alunos).

APÊNDICE B - Recomendações relacionadas ao Macroprocesso: Gestão Executiva,
Política, Organizacional e Estratégica

ID nº Texto da Recomendação

808048

Quando da definição dos polos presenciais, considerar, quanto possível, as alternativas de

descolamento para realização de encontros presenciais e de acesso à internet dos alunos,

necessárias para disponibilização das aulas e das demais atividades dos cursos, escolhendo,

portanto, entre as possibilidades, municípios que concentrem grande parte da demanda da região.

808049

Firmar/reforçar periodicamente junto às prefeituras locais o apoio necessário na disponibilização

de transporte regular e de espaços com acesso à internet, para garantir ou ampliar a possibilidade

de acesso às aulas e às demais atividades pelos alunos dos cursos na modalidade EaD.

APÊNDICE C - Recomendações relacionadas ao Macroprocesso: Avaliação,
Monitoramento, Controle e Integridade

ID nº Texto da Recomendação

796251

Adotar providências administrativas disciplinares no sentido de apurar os fatos apontados sobre

possível falsificação de documentos utilizados na Concorrência n.º 04/2008 (Processo n.º

23054.001847/2008-47 Afogados da Ingazeira), bem como, se for o caso, aplicar as penalidades

administrativas cabíveis, com o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

807993

Apresentar os resultados da tempestiva apuração de responsabilidade pelo

desaparecimento/perda de três revólveres de responsabilidade do Campus Belo Jardim,

considerando inclusive a natureza desse material (arma de fogo), bem como a comunicação

tempestiva às autoridades competentes (Polícia Federal) quanto à perda desses bens.

807997
Recomendamos que o IFPE adote providências para entrega e devida utilização dos 160 mini

notebooks dentro da finalidade de sua aquisição, sob pena de realização de procedimento para

Avenida Professor Luiz Freire, nº 500 – Cidade Universitária – Recife – CEP: 50.540-740
(81) 2125-1647 – audi@reitoria.ifpe.edu.br

mailto:audi@reitoria.ifpe.edu.br


9

apuração de responsabilidade caso não haja a utilização.

808012

Expedir portaria, pela Reitoria do instituto, que disponha sobre as rotinas, os responsáveis e os

controles atinentes ao trato da matéria disciplinar no instituto. Nessa regulamentação deve ser

tratada, dentre outros assuntos: a) fluxo dos atos a serem adotados desde a notícia da suposta

infração disciplinar até o julgamento da matéria e eventuais reconsiderações (com a designação

dos setores responsáveis por cada ato, inclusive pelo controle da tempestiva condução dos

procedimentos); b) prazos para instauração dos processos a contar da ciência dos fatos pela

autoridade competente; c) medidas a serem adotadas em caso de recusas de servidores para

comporem as comissões apuradoras; d) requisitos formais essenciais para as portarias de

instauração (em consonância com o Manual de Processo Administrativo Disciplinar da CGU), e)

ritos para a publicidade das portarias de instauração (e de eventuais reconduções), garantindo que

a comprovação da data de publicação dos instrumentos conste dos autos dos processos

administrativos (em consonância com o Manual de Processo Administrativo Disciplinar da CGU) e

f) adoção da boa prática de deixar claro nos autos o tipo de procedimento disciplinar instaurado

(investigativo, contraditório ou especial).

808067

Promover a adequação do Regulamento da Auditoria Interna do Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia de Pernambuco considerando os apontamentos indicados e as novidades

apresentadas pela Portaria CGU nº 2.737, de 20 de dezembro de 2017.

808068

Promover a melhoria das instalações e dos equipamentos de informática da auditoria interna do

Instituto, em especial na Reitoria e nos campi Barreiros e Garanhuns do IFPE, considerando o

diagnóstico atual apresentado pela auditoria interna.

808069
Instituir em regulamentação própria, no âmbito do IFPE, uma política formalizada de

desenvolvimento de competências para os auditores internos.

808088

Apresentar plano de ação, com cronograma e responsáveis, para atendimento às quinze

recomendações pendentes no PPP da Entidade referentes a apuração de responsabilidade e/ou

reposição de valores ao erário. (ID's das recomendações: 7226, 11001, 16161, 18947, 83294,

117861, 117862, 121454, 158158, 158159, 160582, 163038, 165639, 165643, 175674).

APÊNDICE D - Recomendações relacionadas ao Macroprocesso: Ensino

ID nº Texto da Recomendação

808050

Apresentar cópia, em prazo não superior a 180 dias, de relatório ou de instrumento equivalente

elaborado pela comissão local de acompanhamento do número de evasão e retenção,

demonstrando as ações/resultados porventura adotados/a adotar visando adequar os cursos à

demanda social (definição dos cursos e dos locais de polo presencial) e criar mecanismos de

atratividade dos alunos para os cursos, no intuito de melhorar os índices de evasão e retenção de

alunos e incrementar as taxas de conclusão no ensino EaD do IFPE.

808051

Realizar e documentar os estudos de demanda e de perfil de possíveis candidatos quantos às

novas turmas/aos novos cursos a serem oferecidos pelo IFPE na modalidade EaD, identificando e

quantificando dados de forma a demonstrar a viabilidade da oferta, tendo como parâmetro,

quando for o caso, apenas os cursos definidos no Mapa de Demanda Identificado - MDI, e

considerando também a disponibilidade de período de tempo razoável em que o IFPE seja capaz

de se estruturar em termos de recursos materiais e humanos (inclusive nos polos presenciais)

necessários e suficientes para oferta com qualidade dos cursos.
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808055

Observar das disposições da Portaria nº 183, de 21 de outubro de 2016, alterada pela Portaria nº

15, de 23 de janeiro de 2017, e da Instrução Normativa nº 2, de 19 de abril de 2017, inclusive

quantos aos pré-requisitos definidos no anexo das citadas portarias, quando da concessão de

bolsa para atuação na EaD do IFPE, em especial, para as atividades de docência.

808057

Para os cursos sem novas ofertas de vagas em polos aonde ainda existam alunos que não

finalizaram os cursos proceder a avaliação de custo/benefício na concessão de bolsas, buscando

alternativas econômicas que possibilitem a conclusão dos cursos pelos alunos.

808079
Acompanhar e fiscalizar junto às Prefeitura Municipais de Surubim e Limoeiro a regularização das

deficiências identificadas nos polos visitados.

808080

Concluir o levantamento das necessidades de material bibliográfico dos polos para atendimento

das demandas do corpo discente, tais como, mas não apenas, os cursos de Licenciatura em

Geografia do Polo Limoeiro, e Especialização em Gestão Pública do Polo Surubim, e promover a

compra dos livros.

808081

Elaborar rotina formal estabelecendo/aprimorando os critérios na definição das necessidades de

bolsas e na seleção de bolsistas que efetivamente irão desenvolver as atividades para as quais

foram contratados e para o período em que o curso esteja em execução.

808082

Implantar rotina formal de comprovação prévia do atendimento aos requisitos estabelecidos pelos

entes concedentes (CAPES e e-Tec) financiadores da EaD quanto à comprovação da capacidade

técnica e formação adequada para o desempenho das respectivas atribuições para concessão da

bolsa quando da contratação/convite de profissionais para atuar na educação à distância do IFPE.

Encaminhar a citada rotina para a CGU-R/PE em até 180 dias.

808083

Suspender os vínculos dos bolsistas com o programa (e-Tec ou UAB, conforme o caso) e

interromper os pagamentos daqueles bolsistas contratados sem processo de seleção que não

estejam desempenhando adequadamente suas atividades, inclusive por meio da apresentação

dos relatórios de atividades.

808084
Adotar medidas de forma a garantir que a contratação de bolsistas para atuar nos cursos em EAD

seja precedida do devido processo seletivo.

808085
Não adotar procedimentos para substituição das atividades dos bolsistas, e caso o produto não

seja entregue, providenciar a devolução da bolsa ao órgão de fomento (FNDE ou CAPES).

APÊNDICE E - Recomendações relacionadas ao Macroprocesso: Orçamento, Finanças,
Patrimônio, Produção e Suprimento de Bens e Serviços

ID nº Texto da Recomendação

796259

Identificar as áreas em poder de terceiros, registrando as situações encontradas por meio de fotos,

plantas, memoriais descritivos, identificação dos possuidores, entre outros documentos

pertinentes e utilizando, caso pertinentes, os resultados dos trabalhos que vêm sendo realizados

pelo INCRA/PE na Instituição.

796260

Caso as medidas administrativas não se mostrem capazes de solucionar com brevidade a situação

de ocupação indevida de parte do imóvel da Escola, encaminhar as informações obtidas à

Advocacia Geral da União, Procuradoria Federal, no intuito de que haja a impetração de ações de

reintegração de posse.

796261

Compatibilizar os registros constantes no SPIU e no Inventário de Bens Imóveis, promovendo,

inclusive, a individualização dos imóveis residenciais com implementação de RIPs de utilização

para cada um deles, ou seja, um RIP patrimonial para toda área, subdividido em diversas
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utilizações.

808006

Recomendamos à Entidade que adote providências efetivas para o devido ressarcimento ao erário

do valor da indenização fixada em R$ 41.647,88, referente ao PAD nº 23054.001255/2010-41,

aplicando-lhe a atualização devida.

808027
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.

808047

Analisar os relatórios de cumprimento do objeto quanto à realização dos Termos de Execução

Descentralizada nºs 1537, 1821 e 2199 em prazo não superior a 60 dias e encaminhar tais

instrumentos para análise das prestações de contas pelos respectivos agentes financiadores

(CAPES e FNDE).

808076

Somente utilizar os recursos da EaD em despesas efetivamente permitidas pelas normas

reguladoras da modalidade de ensino à distância (CAPES e Rede e-Tec), abstendo-se de custear,

inclusive por meio de pagamento de contrapartida ao Instituto, gastos relativos à manutenção das

estruturas físicas de funcionamento da DEaD, energia elétrica, água, saneamento, serviços

telefônicos, locação de espaços, etc., com recursos da EaD.

808077
Utilizar a economia de recursos resultantes da redução das despesas com o Contrato nº 11/2016

em ações específicas de implantação e o funcionamento da Educação à Distância.

808078

Readequar o Contrato nº 11/2016 considerando a devida e necessária redução das despesas pagas

com recursos da EaD ao montante calculado com base na proporção da efetiva

utilização/demanda das atividades da DEaD.

808086

Estabelecer rotina formal de elaboração da prestação de contas dos Termos de Execução

Descentralizada, firmados para execução do ensino na modalidade à distância, de forma que o

Relatório de Cumprimento do Objeto, ou outro instrumento equivalente, seja encaminhado

tempestivamente para análise dos agentes financiadores / concedentes dos recursos utilizados

para financiamento do EaD. Encaminhar a citada rotina para a CGU-R/PE em até 180 dias.

808089

Segregar os custos com a locação de equipamentos e prestação de serviços de suporte, de modo a

possibilitar a aplicação da depreciação aos equipamentos listados no termo de referência e do

reajuste na prestação de serviços de suporte, que engloba a manutenção técnica preventiva,

corretiva e evolutiva dos componentes da solução, bem como a substituição de peças, materiais

ou equipamentos decorrentes de defeitos de fabricação, falhas e/ou vandalismo.

808092
Adotar IMR que efetivamente avalie a qualidade do serviço prestado, evitando a remuneração à

empresa contratada por serviços de má qualidade ou não prestados.

808095

Informar à CGU quando da publicação do novo edital de contratação do objeto do edital do Pregão

Eletrônico nº 01/2019, de modo a verificar a implementação das recomendações emanadas do

presente relatório.

875997

De forma a não haver prejuízo à Administração Pública, recomendamos à IFPE reavaliar o preço de

referência estabelecido no Pregão Eletrônico nº 01/2020, priorizando a pesquisa de preços

realizada no Painel de Preços e em contratações similares de outros entes públicos, conforme

determina §1º do art. 2º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 5, de 27 de junho de 2014,

alterada pela IN SLTI/MPOG n° 03 de 20 de abril de 2017.

876001

Reavaliar o agrupamento da licitação (que foi definido em edital como sendo em lote único), tendo

em vista os possíveis benefícios que poderão advir da adoção de lotes menores para ampliação da

concorrência do certame, considerando ainda a alternativa de regionalização desses lotes.

876004

Proceder os devidos ajustes na numeração do Pregão Eletrônico de forma que não haja

diferenciação entre os dados do Processo Administrativo n.º 23734.021376.2019-97, e os

publicados no sítio https://comprasgovernamentais.gov.br/.

876006
Proceder os devidos ajustes necessários para que conste do Edital ao devido valor na estimativa

dos preços da contratação.
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925940

No recebimento de microcomputadores oriundos do Pregão Eletrônico nº 01/2020 - SRP (Processo

Administrativo nº 23735.010567.2020-57) - UG 155228, em conjunto com outras verificações

pertinentes, observar (atestando) se foram entregues além do microcomputador, o monitor 23",

suporte para o gabinete mini (para o item 1), teclado e mouse.

925941

Que a efetiva aquisição dos equipamentos oriundos da Ata do Pregão Eletrônico nº 01/2020 - SRP

(Processo Administrativo nº 23735.010567.2020-57) - UG 155228, seja realizada quando do

retorno de todas as atividades presenciais; ou que faça constar dos documentos de solicitação

(ordem de fornecimento de bens) a justificativa para a aquisição do item durante o período de

suspensão das aulas presenciais e da realização de trabalho remoto parcial/total pelos servidores.

Na justificativa, levar em consideração os equipamentos existentes na Entidade.

APÊNDICE F - Recomendações relacionadas ao Macroprocesso: Pessoas

ID nº Texto da Recomendação

807992 Ao IFPE: apurar a situação dos servidores apontados quanto aos vínculos com empresas privadas.

808001

Que o IFPE adote medidas no sentido de que todos os cálculos de Retribuição por Titulação

concedida aos seus servidores seram refeitos e realize a devida regularização nos casos em que

haja divergência com os valores estabelecidos em lei

808010

Elaborar e publicar normativo regulamentando a possibilidade de flexibilização da jornada de

trabalho dos servidores do instituto, estabelecendo as rotinas, os requisitos e os responsáveis pela

motivação e pela análise dos pleitos de redução de regime de trabalho.

808038

Concluir o recadastramento da situação funcional dos servidores do IFPE no que tange à

acumulação de cargos públicos, realizado para fins de atendimento ao Acórdão TCU nº

2315/2012-Plenário, iniciado em 2013, conforme Memo Circular nº 001/2013-CAC.

808039

Levantar alternativas de rotinas específicas e "contínuas" que possam ser adotadas no IFPE, para

fins de identificação "sistemática" da acumulação indevida de cargos públicos por parte de seus

servidores. Nesse sentido, avaliar a oportunidade e a conveniência de implementar módulo em

qualquer sistema de informação utilizado pelo instituto no qual os servidores possam, de forma

ativa e contínua, atualizar suas informações a respeito da acumulação de cargos. Sugere-se trocar

experiências com outros institutos federais que adotam práticas semelhantes, como o IFRN.

Sugere-se ainda que a rotina priorize os docentes do instituto, que respondem pela maioria dos

casos de acumulações de cargos na instituição.

808040

Regulamentar, por meio do instrumento pertinente previsto no Regimento Geral do IFPE, as

rotinas e as responsabilidades referentes ao processo de tratamento de ocorrências de suposta

acumulação ilegal de cargos públicos por servidores do instituto. Dentre os aspectos a serem

normatizados, incluir critérios para priorização da apuração dos casos de suposta acumulação com

maior potencial de prejuízo ao instituto (exemplos: servidores em regime de dedicação exclusiva,

servidores com maior quantidade de vínculos e/ou com maior carga horária total de trabalho, etc.)

e definição de prazos para as apurações, com previsão de penalidades em caso de seu

descumprimento sem justificativas.

808041

Realizar nova avaliação da adequação da compatibilidade de horários entre os vínculos dos

servidores CPF: ***.615.794-** (Processo 23294003182/2014-21), ***.450.513-** (Processo

23294002053/2014-16), ***.594.894-** (Processo 23294003190/2014-78), ***.293.884-**

(Processo 23294002016/2014-16) e ***.721.934-** (Processo 23299005002/2011-53). Para essas

apurações, avaliar, pelo menos, o seguinte: i) existência de documentação comprobatória da

distribuição da carga horária total dos servidores em cada um dos vínculos, respaldada pela chefia

imediata ou por outra autoridade competente, emitidas em datas próximas (no mínimo, no menos
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semestre letivo); e ii) existência de compatibilidade entre os horários de trabalho informados, os

deslocamentos realizados entre os vínculos e os intervalos necessários para refeições e descanso.

808042

Regulamentar, por meio do instrumento pertinente previsto no Regimento Geral do IFPE, as

rotinas e as responsabilidades referentes ao processo de tratamento de ocorrências de suposta

acumulação ilegal de cargos públicos por servidores do instituto. Dentre os aspectos a serem

normatizados, incluir a obrigatoriedade de avaliação da compatibilidade de horários entre cargos

acumuláveis, as quais devem considerar, ao menos, o seguinte: i) existência de documentação

comprobatória da distribuição da carga horária total dos servidores em cada um dos vínculos,

respaldada pela chefia imediata ou por outra autoridade competente, emitidas em datas próximas

(no mínimo, no menos semestre letivo); e ii) existência de compatibilidade entre os horários de

trabalho informados, os deslocamentos realizados entre os vínculos e os intervalos necessários

para refeições e descanso.

808043

Realizar avaliação da adequação da compatibilidade de horários entre os vínculos dos servidores

CPF: ***.231.904-** (Processo 23298002408/2014-37) e CPF: ***.873.964-** (Processo

23296008113/2014-94). Para essas apurações, avaliar, pelo menos, o seguinte: i) existência de

documentação comprobatória da distribuição da carga horária total dos servidores em cada um

dos vínculos, respaldada pela chefia imediata ou por outra autoridade competente, emitidas em

datas próximas (no mínimo, no menos semestre letivo); e ii) existência de compatibilidade entre os

horários de trabalho informados, os deslocamentos realizados entre os vínculos e os intervalos

necessários para refeições e descanso.

808058

Instituir controle sistemático e contínuo dos atendimentos realizados nos setores do IFPE, com as

informações mínimas já indicadas na recomendação anterior, o qual servirá inclusive como

instrumento gerencial de verificação periódica da possibilidade de manutenção da jornada

flexibilizada em setores já contemplados, ou ainda da possibilidade de novas concessões a

servidores que laborem em setor cujas atividades e capacidade operacional preencham

integralmente os requisitos do art. 3º do Decreto nº 1.590/1995.

808059

Antes de realizar novas concessões de jornada flexibilizada a servidores do IFPE e para efeito de

manutenção das atuais concessões, demonstrar, em prazo não superior a 120 dias, por meio de

estudo de demanda detalhado e devidamente documentado, iniciado por demanda da direção do

Instituto, que os serviços do setor exigem atividades contínuas em regime de turnos escalas, em

período igual ou superior a doze horas ininterruptas, em função de atendimento ao público ou

trabalho no período noturno, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- identificação de cada setor com todas as suas atribuições (previstas no regimento interno),

destacadas aquelas que estariam enquadradas nos pressupostos estabelecidos no art. 3º do

Decreto nº 1.590/1995;

- identificação das atividades individuais desenvolvidas pelos servidores do setor, inclusive para

verificação da predominância na realização de atividades de atendimento e do volume de

atendimentos realizados;

- levantamento histórico legível e inteligível, contemplando um período de 90 dias, dos

atendimentos regularmente realizados no setor, inclusive mensurados nas primeiras e últimas

horas do expediente e nos horários habituais de refeição - almoço ou jantar, com identificação:

- das pessoas atendidas - nome completo e nº de matrícula ou CPF

- do serviço prestado;

- do servidor, inclusive docente, terceirizado ou estagiário, responsável pelo atendimento;

- dos dias e horários de atendimento.
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808060

Alterar, em prazo não superior a 60 dias, a Portaria nº 0225/2016-GR, de 29 de fevereiro de 2016,

que estabeleceu, no âmbito do IFPE, os requisitos e procedimentos para implementação da

jornada de seis horas diárias e carga horária de trinta horas semanais, fixando que:

a) a autorização da jornada flexibilizada deve ser específica por servidor lotado em setor que, no

interesse exclusivamente público, deva ter suas atividades desenvolvidas em turnos ininterruptos

de pelo menos doze horas, e cujas atividades sejam de atendimento ao público ou trabalho no

período noturno, e devem ser relacionadas as atividades desenvolvidas de forma individual por

servidor;

b) a avaliação quanto à possibilidade de concessão de jornada flexibilizada deve partir da própria

direção do instituto ou de comissão ou equivalente devidamente designada para tal fim, em

função do interesse exclusivamente público;

c) o servidor, mesmo em jornada flexibilizada, pode necessitar, em determinado momento, realizar

mais de seis hora diárias de trabalho, tendo que registrar mais de uma entrada e mais de uma

saída no sistema de controle de ponto em função do intervalo para refeição ou descanso.

808062

Para os casos pontuais de não cumprimento da jornada de trabalho de seis horas diárias pelos

servidores em jornada flexibilizada, observar o disposto no art. 44 da Lei nº 8.112/1990, o qual

possibilita, na forma de seu inciso II, a compensação até o mês subsequente, a ser estabelecida

pela chefia imediata, limitado a duas horas extras por dia. Caso não seja promovida a

compensação na forma descrita, efetuar em seguida o desconto em folha na remuneração do

servidor na forma do art. 44, I e II (parte inicial), da Lei nº 8.112/1990.

808064

Caso a necessidade de funcionamento de setores do IFPE seja diferente dos horários definidos no

Anexo da Portaria nº 0242/2017-GR, em função do interesse da administração pública, promover,

em prazo não superior a 60 dias, a adequação da citada portaria.

808066

Realizar estudo documentado, em prazo não superior a 60 dias, acerca da necessidade,

considerando o interesse público, de manutenção da jornada flexibilizada quanto a servidores

lotados em setores cuja demanda de trabalho exija o cumprimento de jornada acima de seis horas

diárias, considerando também a incompatibilidade dessa jornada superior com as caraterísticas da

jornada flexibilizada.

808070

Construir rotina formal, em prazo não superior a 60 dias, de rever, em periodicidade não superior a

um ano, as concessões de jornada flexibilizada a servidores do IFPE, para observância da

manutenção dos pressupostos definidos no art. 3º do Decreto nº 1.590/1995, considerando o

caráter excepcional de implantação da jornada flexibilizada.

808071

Expedir, em prazo não superior a 30 dias, orientação semelhante à contida no Memorando Circular

nº 009/2018-DGCR, de 4 de junho de 2018, aos demais campi do IFPE, para observância pelos

servidores em jornada flexibilizada, que aborde a necessidade de observância dos seguintes

pontos:

a) cumprimento regular da jornada diária do servidor e dos horários de funcionamento do setor;

b) registro de observação no ponto quando da impossibilidade de cumprimento da jornada diária

regular;

c) necessidade de registro de intervalo para refeição ou descanso após a sexta hora de trabalho

ininterrupto;

d) priorização de realização de consultas e perícias médicas fora do horário regular de

cumprimento da jornada diária de seis horas, salvo quando não cabível;

e) necessidade de adequação do horário de trabalho do servidor, com retorno para as oito horas

diárias, quando da impossibilidade de manutenção das doze horas ininterruptas de funcionamento

do setor;

f) impossibilidade de adoção do banco de horas;

g) durante o período de recesso, deve ser observado o disposto no Acórdão TCU nº 8.616/2011 -

2ª Câmara, "a jornada de trabalho no período de recesso acadêmico deve ser de oito horas diárias
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e carga horária de quarenta horas semanais, conforme estabelece o art. 1º, inciso I, do Decreto nº

1590/1995, alterado pelo Decreto 4836/2003";

h) estabelecimento, em quadro fixado na entrada do setor, do horário de trabalho dos servidores

em função do horário de funcionamento estabelecido em portaria do dirigente máximo.

808073

Elaborar, em prazo não superior a 30 dias, orientação formal às chefias imediatas de todos os

servidores do IFPE em jornada flexibilizada, informando acerca da responsabilidade das chefias em

acompanhar a observância por seus servidores subordinados dos seguintes pressupostos:

a) registrar observação no sistema de controle eletrônico de frequência quando da impossibilidade

de cumprimento da jornada de trabalho de seis horas diárias e da falta de registro do horário de

entrada ou saída, independentemente do motivo, para avaliação e ratificação ou não pela chefia

imediata;

b) registrar de forma obrigatória o intervalo para refeição ou descanso para jornadas diárias de

trabalho superiores a seis horas ininterruptas (com base no princípio da razoabilidade, pouco

minutos acima das seis horas, até quinze, por exemplo, não carecem de registro diário do

intervalo. Ressalte-se que esses minutos excedentes não podem ser utilizados para crédito);

c) realizar horas extras apenas respaldas em normativos legais, limitada a duas horas por dia;

d) priorizar consultas e perícias médicas ou odontológicas do servidor em horário diferente da

jornada de trabalho, salvo quando comprovadamente não puderem ser realizadas em outro

horário, tendo em vista a importância do cumprimento da jornada de trabalho do servidor para

garantia do funcionamento do setor por pelo menos doze horas ininterruptas, requisito

fundamental para concessão da jornada flexibilizada;

e) adequar imediatamente a jornada de trabalho diária dos demais servidores do setor, com

retorno do cumprimento de oito horas diárias, quando a ausência de algum deles comprometer,

por mais de um dia, o funcionamento do setor por pelo menos doze horas ininterruptas; e

f) cumprir o horário de funcionamento do setor e de trabalho do servidor em conformidade com a

portaria de autorização para realização de jornada de trabalho flexibilizada do dirigente máximo da

instituição, e com o quadro de horário de trabalho de cada servidor fixado no acesso ao setor,

ressaltando que o quadro deve respeitar o horário definido na portaria do dirigente máximo.

Além disso, as chefias imediatas devem homologar mensalmente os registros de pontos de seus

subordinados, informando ao servidor acerca da possibilidade de compensação de horas não

trabalhadas até o mês subsequente ao da ocorrência, e encaminhando para o departamento de

pessoal informação acerca da não realização de compensação, quando for o caso, imediatamente

após o prazo legal de compensação, para que sejam efetuados os descontos legais na remuneração

do servidor.

808074

Promover alteração, em prazo não superior a 60 dias, no sistema de controle eletrônico de

frequência dos servidores do IFPE, de forma que:

- as jornadas individuais dos servidores possam ser personalizadas de acordo com a situação

particular de cada um (por exemplo, jornada de seis horas para quem estiver em jornada

flexibilizada, jornada de quatro horas para quem estiver cumprindo essa jornada amparado em

disposição legal, etc., além da jornada regular de oito horas diárias);

- seja possível o lançamento de informações de âmbito geral pela chefia imediata ou por outro

instância definida pela direção do instituto, tais como registro de feriados, pontos facultativos,

recessos, etc., para que a ausência do servidor nessas ocasiões não fique destacada no controle de

ponto como decorrente do não cumprimento de jornada diária;

- o sistema apenas considere o início do segundo expediente no mesmo dia após, no mínimo, uma

hora do registro de saída quando o servidor se ausentar para o intervalo de refeição ou descanso;

e

- não seja possível o registro de jornadas diárias superiores a dez horas (oito horas regulares

acrescidas de duas horas extras excepcionais).
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808075

Promover o pagamento do valor de R$ 6.396,97 devido ao docente de matrícula SIAPE 2162303,

em conformidade com a lei, considerando a correção no cálculo do montante devido a título

retroativo de RSC III com efeitos financeiros a partir de 13 de julho de 2017.

893003

Analisar as ocorrências de acumulação de cargo em Dedicação Exclusiva com outra atividade

remunerada que ainda não foram avaliadas e tomar, caso constatadas as irregularidades

identificadas, as devidas providências, de modo a solucionar a ilegalidade e restituir ao Erário os

valores indevidamente pagos.

Esta ação de controle é continuidade do trabalho iniciado em agosto de 2019, pelo Ofício nº

113/2019/CGPES/DG/SFC-CGU e suas reiterações, constantes do processo SEI

00190.108128/2019-49, no qual incluiu a execução de trilha de auditoria de pessoal com o

objetivo de verificar a existência de servidores ativos em regime de Dedicação Exclusiva que

estejam irregularmente exercendo outras atividades remuneradas de forma concomitante.

Nesse contexto, as ocorrências abaixo, relacionadas a essa Instituição Federal de Ensino (IFE), que

já foram encaminhadas anteriormente para manifestação, não foram justificadas (ausência de

resposta) ou sua justificativa foi considerada inconclusiva/inconsistente pela equipe de auditoria

da CGU.

APÊNDICE G - Recomendações relacionadas ao Macroprocesso: Planejamento,
Integração e Desenvolvimento Institucional

ID nº Texto da Recomendação

807998 Instituir e manter atualizado um plano de gestão responsável de resíduos sólidos.

808004

Elaborar indicadores de desempenho acerca da gestão de recursos humanos na unidade e

utilizá-los, periodicamente, para fins de avaliação dos resultados do instituto. Tais indicadores

devem tratar, preferencialmente, dos temas para ?indicadores gerenciais sobre recursos humanos?

usualmente requeridos pelo Tribunal de Contas da União para composição dos relatórios de gestão

dos órgãos e entidades federais.

808016

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.

808037

Aprimorar os controles internos do IFPE por meio do estabelecimento de rotina, pela pró-reitoria

responsável, que garanta, para cada um dos indicadores de gestão definidos no Acórdão TCU nº

2.267/2005 - Plenário, o registro dos seguintes dados: a) meta definida, b) ações a serem realizadas

para atingimento da meta, c) resultado do indicador, d) ações para monitoramento do indicador e

e) ações adotadas em função dos resultados apurados pelo indicador.

808053

Instituir, em prazo não superior a 180 dias, indicadores e metas de avaliação de desempenho

específicas do EaD do IFPE, de forma similar aos indicadores de permanência e êxito definidos nos

Ofícios-Circulares Nº 60/2015 e Nº 77/2015 e Nota Informativa Nº 138/2015 do Ministério da

Educação, com o estabelecimento de metas crescentes quantificadas para aferição periódica

(período máximo de avaliação anual) de forma a acompanhar permanentemente a condução e o

funcionamento do ensino à distância no instituto, utilizando os resultados para promoção de

melhoria constante dessa modalidade de ensino no instituto.
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808054

Concluir a elaboração e aprovação, em prazo não superior a 180 dias, de regimento interno acerca

das funções, atribuições e responsabilidades dos setores e servidores (inclusive docentes)

responsáveis pela condução do ensino à distância no IFPE, contendo inclusive disciplinamento da

atuação dos docentes, critérios e prazos para ações de articulação entre a Rede e-Tec/UAB e as

coordenações de curso, e para elaboração de conteúdos, mídias e trilhas midiáticas a serem

utilizadas nos cursos, definição dos gastos que podem ser realizados com recursos do EaD,

definição de prazos mínimo e máximo de conclusão dos cursos pelos discentes, definição das

fontes de financiamento do ensino EaD, estabelecimento de controle e registro dos bens e acervo

destinados às atividades do EaD (próprios e de terceiros), definição dos critérios para escolha dos

cursos e dos polos presenciais, etc, observando, também a classificação de cargos definida no art.

4º da Portaria nº 183, de 21 de outubro de 2016, alterada pela Portaria nº 15, de 23 de janeiro de

2017, ambas da CAPES, inclusive quanto à exigência de formação e de tempo de experiência

mínimos para recebimento de bolsas.

808056

Estabelecer o indicador de taxa de ocupação (por curso/turma), ou outro similar entre aqueles

indicados no Acórdão TCU n° 2.267/2005, na Gestão do Ensino à Distância do IFPE, estabelecendo

metas e periodicidade de apuração, avaliação e encaminhamentos.
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