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1 - Introdução 

O presente relatório tem como objetivo comunicar à instância superior do IFPE sobre o 

desempenho da atividade da auditoria interna, no período de 01/01/2021 a 30/06/2021, a 

partir do acompanhamento do Plano Anual de Auditoria Interna referente ao exercício de 

2021 (PAINT 2021), elaborado por esta Unidade de Auditoria Interna do IFPE. 

Esta ação é fruto da aderência das atividades da Auditoria Interna do IFPE à Instrução 

Normativa CGU nº 09/2018, cujo conteúdo “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”. 

Conforme artigo 14 da referida instrução normativa, “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”. 

Nos termos do Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do 

Poder Executivo Federal, aprovado pela Instrução Normativa CGU nº 03/2017, a Unidade 

de Auditoria Interna Governamental (UAIG) “deve ser gerenciada eficazmente, com o 

objetivo de assegurar que a atividade de auditoria interna governamental adicione valor à 

Unidade Auditada e às políticas públicas sob sua responsabilidade, fomentando a melhoria 

dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da 

gestão”. 

2 - Acompanhamento da Execução do Plano de Anual de Auditoria Interna (PAINT 2021) 

As principais informações relativas aos trabalhos desenvolvidos pela auditoria interna no 
primeiro semestre de 2021 estão detalhadas a seguir: 

 

Quadro 1 - Comparativo entre os trabalhos realizados e os trabalhos planejados no 
Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2021 

Nº 

Ações Planejadas 
no PAINT 2021 

(Subprocessos da 
Auditoria Interna) 

Objetivos 
Status de 
Execução 

Comunicação dos 
Resultados dos Trabalhos 
de Auditoria Concluídos 
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1 Avaliação 

Avaliar a Maturidade de Gestão de 
Riscos do IFPE. 

 
Avaliar os mecanismos de governança, 

gestão de riscos e de controles 
internos estabelecidos para os 

processos de trabalho classificados 
como "crítico", nos termos do Anexo 

IV. 
 

Analisar a adequação e a suficiência 
dos controles internos utilizados para 
mitigar ou corrigir os eventos (riscos) 
que impedem o alcance dos objetivos 

do processo e da entidade. 
  

Os trabalhos serão orientados pela 
metodologia de Auditoria Baseada em 

Riscos (ABR). 

Em 
andamento 

Relatório de Auditoria nº 
003.2021 - Avaliação da 

Maturidade da Gestão de 
Riscos 

2 Avaliação 

Verificar se o IFPE observou os 
requisitos relativos à transparência nos 

relacionamentos com fundações de 
apoio disposto nos itens 9.4 e 9.5 do 

Acordão 1178/2018-Plenário. 

Não 
realizada 

- 

3 Consultoria 

Assessorar e prestar outros serviços 
pertinentes à auditoria interna a partir 
de solicitações específicas da Gestão.  

 
Agregar valor ao gerenciamento da 

ação governamental a partir do 
fortalecimento da gestão. 

 
As atividades poderão desenvolvidas 
em concomitância com as demandas 
do instituto e envolverá participação 

em reuniões de dirigentes da 
organização e a realização de 

assessoramentos sobre governança, 
riscos e controles internos. 

Em 
andamento 

Relatório de Auditoria nº 
004.2021 - Construção do 

PDI 

 

Nota de Auditoria nº 
006/2021 

AUDI/CONSUP/IFPE 

4 
Comunicação dos 

Resultados 

Comunicar 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, nos termos do art. 14 da IN 
SFC/CGU 09/2018. 

Realizada 

Relatório de Auditoria nº 
006/2021 - 

Acompanhamento do 
Plano Anual da Auditoria 

Interna - PAINT 2021  

5 
Gestão da 

Melhoria da 
Qualidade 

Desenvolver as atividades destinadas a 
avaliar a qualidade, a produzir 

informações gerenciais e promover a 
melhoria contínua da atividade de 

auditoria interna (Programa de Gestão 
da Melhoria da Qualidade – PGMQ). 

Em 
andamento 

- 
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6 

Monitoramento 
das 

Determinações do 
TCU 

Atuar no acompanhamento das 
diligências do TCU.  

 
Constatar a implementação das 
determinações/recomendações 

visando à aprovação da gestão dos 
responsáveis.  

 
Acompanhar os atos de gestão para 
atendimento das demandas da TCU. 

 
Comunicar, 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, nos termos do art. 14 da IN 

SFC/CGU 09/2018. 

Em 
andamento 

Relatório de Auditoria nº 
001.2021 - Relatório 

Gerencial - Demandas do 
E-Pessoal do TCU 

Nota de Auditoria nº 
001/2021 

AUDI/CONSUP/IFPE  

Nota de Auditoria nº 
002/2021 

AUDI/CONSUP/IFPE 

Nota de Auditoria nº 
003/2021 

AUDI/CONSUP/IFPE 

Nota de Auditoria nº 
004/2021 

AUDICONSUP/IFPE 

Nota de Auditoria nº 
005/2021 

AUDI/CONSUP/IFPE 

7 

Monitoramento 
das 

Recomendações 
da CGU 

Constatar a implementação das 
determinações/recomendações 

visando à aprovação da gestão dos 
responsáveis.  

 
Acompanhar os atos de gestão para 
atendimento das demandas da CGU. 

 
Comunicar 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, nos termos do art. 14 da IN 

SFC/CGU 09/2018. 

Em 
andamento 

Relatório de Auditoria nº 
005/2021 - Levantamento 

das Recomendações da 
CGU 

8 

Monitoramento 
das 

Recomendações 
da Auditoria 

Interna 

Acompanhar os atos de gestão para 
atendimento das 

recomendações/demandas da 
auditoria interna. 

 
Constatar a implementação das 

recomendações visando o 
fortalecimento dos controles internos, 
a mitigação dos riscos e a compliance. 

 
Quantificar e registrar os resultados e 

benefícios decorrentes da Atividade de 
Auditoria Interna do IFPE. 

Em 
andamento 

Relatório de Auditoria nº 
002.2021 - Relatório 
Gerencial - Ação de 

Monitoramento 
 

 
Nota Técnica nº 001.2021 
- Ação de Monitoramento 
 

Nota Técnica nº 002.2021 
- Monitoramento da NA 

nº 001.2020 
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9 
Comunicação dos 

Resultados 

Elaborar o Relatório Anual de Auditoria 
Interna (RAINT) referente ao exercício 

de 2020.  
 
Apresentar o resultado dos trabalhos 

realizados no exercício de 2020. 
 
Apresentar os resultados dos trabalhos 

realizados nos quadrimestres do 
exercício 2021, com a finalidade de 
subsidiar a elaboração do RAINT a 

partir de janeiro de 2022. 

Realizada 

Resolução nº 87/2021 - 
Aprova o Relatório Anual 

de Atividades de 
Auditoria Interna (RAINT) 

referente ao exercício 
2020 

10 
Planejamento das 

Atividades da 
Auditoria Interna 

Planejar as ações das atividades de 
auditoria a serem desenvolvidas no 

decorrer do exercício de 2022 (PAINT 
2022). 

Não 
realizada 

- 

11 
Parecer da 

Auditoria Interna 
sobre a Contas 

Disponibilizar informações relativas 
aos conteúdos de responsabilidade da 

auditoria interna no relatório de 
gestão exercício 2020. 

 
Emitir Parecer da Contas nos termos 

do art. 15, § 6º do Decreto 3.591/2000. 
 

Atuar no acompanhamento do 
cumprimento da norma sobre o 

processo de contas e resguardar o 
dever legal de prestar contas. 

Realizada 
Parecer da Auditoria 
Interna nº 001.2021 - 

Contas do Exercício 2020 

12 

Gerenciamento e 
apoio às 

atividades da 
Auditoria Interna 

Atualização do Estatuto da Auditoria 
Interna, em atenção à IN nº 13/2020.  

 
Atividades Administrativas da Unidade 

da Auditoria Interna, tais como: 
Organização dos processos de trabalho 

da Auditoria, leitura de e-mails, 
elaboração de folhas de frequências e 

planilha de horas, organização de 
papéis de trabalho, organização do 

ambiente de trabalho. 

Realizada 

Resolução nº 90/2021 - 
Aprova a atualização do 

Regimento da Unidade de 
Auditoria Interna do IFPE 
e revoga a Resolução nº 
32 de 24 de outubro de 

2017 

13 

Gerenciamento e 
apoio às 

atividades da 
Auditoria Interna 

Ações de Capacitação: promover o 
aprimoramento técnico da equipe de 

auditoria interna. 

Em 
andamento 

Certificados 
disponibilizados pela 
equipe de auditoria 

interna 

Fonte: elaborado pela Auditoria Interna do IFPE 

 
Em seguida, apresentamos um resumo da execução do PAINT 2021: 
 

Quadro 2 - Síntese da Execução do Plano Anual de Auditoria Interna 

Status de Execução Percentual de Execução 

Realizadas 31% 

Em andamento 54% 

https://www.ifpe.edu.br/o-ifpe/conselho-superior/resolucoes/resolucoes-2021/resolucao-n-87.pdf
https://www.ifpe.edu.br/o-ifpe/conselho-superior/resolucoes/resolucoes-2021/resolucao-90-2021-aprova-a-atualizacao-do-regimento-da-unidade-de-auditoria-interna-do-ifpe-e-revoga-a-resolucao-no-32-de-24-de-outubro-de-2017.pdf
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Não realizadas 15% 

Fonte: elaborado pela Auditoria Interna do IFPE. 
 

Registre-se que algumas ações previstas no PAINT 2021 têm caráter contínuo e, por isso, 
se encontram com o status “em andamento”. Ao final deste exercício, esses status serão 
atualizados e apresentados no Relatório Anual de Auditoria Interna 2021 (RAINT 2021). 
 
Todos os trabalhos decorrentes da execução do PAINT 2021, em cumprimento à Instrução 
Normativa SFC nº 09/2018, encontram-se publicados no sítio institucional do IFPE, por 
meio do seguinte endereço: https://portal.ifpe.edu.br/transparencia_prestacao-de-
contas/auditorias/relatorios-de-atividades-1. 

3 - Informações a respeito da Maturidade de Gestão de Riscos do IFPE 

De acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU): 

As políticas públicas devem responder às demandas sociais e apresentar um 

retorno condizente com o volume dos tributos arrecadados e recursos de outras 

fontes que oneram o cidadão de forma direta ou indireta. 

As ações de governança e de gestão das organizações públicas devem buscar, de 

maneira integrada, entregar o melhor valor para a população. No entanto, 

determinar quanto risco aceitar na busca pela otimização do que é oferecido para 

os cidadãos constitui um desafio, pois significa prestar o serviço da melhor 

maneira possível equilibrando riscos e benefícios. 

Um instrumento relevante para lidar com esse desafio é a gestão de riscos, 

processo estratégico e fundamental para as organizações do setor público. 

Gerenciar riscos de modo eficaz contribui para o aumento da confiança dos 

cidadãos nas organizações públicas ao subsidiar informações para a tomada de 

decisão, contribuir para um melhor desempenho na realização dos objetivos de 

políticas, organizações e serviços públicos e auxiliar na prevenção de perdas e 

no gerenciamento de incidentes1. (grifo nosso) 

Nesse sentido, atuando para o benefício da Gestão de Riscos do IFPE, esta Auditoria Interna 

apresenta os resultados obtidos a partir da avaliação do Macroprocesso “Avaliação, 

Monitoramento, Controle e Integridade”, sob o enfoque da “Maturidade da Gestão de 

Riscos Institucionais”, previsto no item nº 01 do Plano Anual de Atividades da Auditoria 

Interna (PAINT) do exercício 2021. 

Ao final dos trabalhos, verificou-se que o nível de maturidade da gestão de risco do IFPE se 

encontra em estágio “inicial” (11,09%), conforme modelo de avaliação proposto pelo TCU, 

disponível no Relatório de Auditoria nº 003/2021. 

                                                             
1 Brasil. Tribunal de Contas da União. Roteiro de Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos / Tribunal de 
Contas da União. – Brasília: TCU, Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo, 2018. 164p. 

https://portal.ifpe.edu.br/transparencia_prestacao-de-contas/auditorias/relatorios-de-atividades-1
https://portal.ifpe.edu.br/transparencia_prestacao-de-contas/auditorias/relatorios-de-atividades-1
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Fonte: Relatório de Auditoria nº 003/2021. 

Neste sentido, se faz necessário que a alta gestão, ciente da importância da adoção da 

prática da gestão de riscos, como também de suas responsabilidades neste processo, adote 

medidas com objetivo de implementar, efetivamente, a gestão de riscos, pois a prática da 

gestão de riscos no setor público poderá contribuir para “viabilizar o adequado suporte às 

decisões de alocação e uso apropriado dos recursos públicos, o aumento do grau de 

eficiência e eficácia no processo de criação, proteção e entrega de valor público, 

otimizando o desempenho e os resultados entregues à sociedade”2. 

4 - Informações a Respeito da Elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional do 
IFPE (PDI) 

Conforme item nº 3 do Anexo I do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 
do exercício 2021, esta Unidade de Auditoria Interna realizou consultoria, do tipo 
assessoramento/aconselhamento, com o intuito de apresentar, de forma preventivo-
pedagógica, considerações sobre o processo de construção do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) 2021-2025 do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE).  
 
Quanto à origem da consultoria, advém de proposição da própria Auditoria Interna, dado 
o conhecimento do histórico de dificuldades da gestão do IFPE para conduzir o processo de 
construção do PDI, sobretudo, considerando que o último documento que trata a respeito 
se refere ao período de 2014 a 2018, tendo sua vigência prorrogada, de modo precário, 
conforme Resolução CONSUP/IFPE nº 79, de 5 de novembro de 2019.  
 
O objetivo da consultoria foi contribuir no acompanhamento do processo de elaboração 
do Plano de Desenvolvimento Institucional do IFPE (PDI dos exercícios 2021 – 2025), de 
modo a agregar valor ao gerenciamento da ação governamental, a partir do fortalecimento 
da gestão, tomando por base o seguinte: Acórdãos do TCU; Relatórios da CGU e de outras 
Unidades de Auditoria Interna; Portaria IFPE nº 138/2021, que instituiu a Comissão de 
Elaboração do PDI 2021- 2025; Sítios institucionais de outras entidades da Administração 
Federal; e Entrevista com a PRODIN. 
 
Tendo por base as fragilidades identificadas, a Auditoria Interna elaborou as seguintes 
recomendações, conforme o Relatório de Auditoria nº 004/2021: 
 

                                                             
2  Brasil.  Tribunal de Contas da União.  Roteiro de Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos / Tribunal 
de Contas da União. – Brasília: TCU, Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo, 2018. 164 p. 
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• Recomendação 001: Formalizar a metodologia adotada para elaborar o PDI 2021-2025 
do IFPE; 

 

• Recomendação 002: Elaborar e divulgar, na página institucional do IFPE, o cronograma 
das atividades/etapas referentes à construção do PDI 2021-2025 e, a partir disso, 
atualizar a carta aberta à comunidade (divulgada em 22 de fevereiro de 2021), de modo 
que esta reflita a atual realidade do processo de elaboração do PDI; 

 

• Recomendação 003: Realizar e registrar o monitoramento da elaboração dos capítulos 
do PDI 2021-2025, de modo que a liberdade conferida aos envolvidos não prejudique 
o processo de elaboração do mesmo; 

 

• Recomendação 004: Registrar e organizar todas as discussões atinentes ao processo de 
construção do PDI, especialmente as realizadas por meio de fóruns e instâncias 
específicas da área envolvida na elaboração do capítulo, de modo a comprovar a efetiva 
participação da comunidade na elaboração do mesmo; 

 

• Recomendação 005: Correlacionar as metas do PDI aos parâmetros nacionais e 
federais, a exemplo do PNE e PPA; 

 

• Recomendação 006: Prever, no capítulo que trata sobre a avaliação e o 
acompanhamento do desenvolvimento institucional, os prazos para realização dessas 
atividades; 

 

• Recomendação 007: Descrever, no relatório final da comissão, as justificativas para a 
não observância da Portaria IFPE no 138/2021, de modo específico, no que diz respeito 
à constituição de grupos de trabalho (Art. 2o da supracitada Portaria). 

 
Por fim, espera-se que, com a implementação das recomendações propostas, a Gestão do 
IFPE aprimore o processo de construção do PDI do IFPE. 

5 - Recomendações não atendidas que representem riscos aos processos de governança, 
de gerenciamento de riscos e de controles internos da Unidade Auditada 

Considerando o item nº 08 do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna 2021, a 
Unidade de Auditoria Interna apresenta o Painel de Análise das Recomendações do IFPE. 
Cabe destacar que o detalhamento da situação das recomendações emitidas pela Auditoria 
Interna do IFPE poderá ser consultado através do Relatório de Auditoria nº 002/2021.  
 
A figura a seguir exibe um panorama geral da situação das recomendações emitidas pela 
Auditoria Interna do IFPE: 
 

Figura 1 - Painel de Análise das Recomendações do IFPE 
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Fonte: Adaptado do Relatório de Auditoria nº 002/2021. 
 

Ainda neste exercício, dando continuidade à ação de monitoramento, a Auditoria Interna 
continuará articulando com os gestores para verificar o estágio de implementação das 
recomendações e, no caso de não implementação, as justificativas com indicação de prazo 
para sua efetivação. 

6 - Item 9.2.5 do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário 

O Tribunal de Contas da União, por meio da sua Secretaria de Controle Externo da 
Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação) realizou auditoria com o objetivo de 
avaliar a implementação do processo eletrônico nas 110 Instituições Federais de Ensino 
(IFEs) vinculadas ao Ministério da Educação. Como resultado, foi proferido o Acórdão 
484/2021-TCU-Plenário. 
 
Um dos itens da deliberação trata especificamente de recomendação às UAIGs e outras 
instâncias internas de controle e governança das IFEs, nestes termos:  
 

9.2.5. no âmbito do fluxo de trabalho de suas instâncias internas de controle e 
governança, como Procuradorias Federais, Unidades de Auditoria Interna, 
Conselhos Superiores, Comitês de Integridade e Gestão de Riscos e outros, 
verifiquem e consignem nos autos acerca da utilização de processos em meio 
eletrônico e de módulo de Pesquisa Pública, de modo a constantemente induzir 
a utilização dessas ferramentas para a boa gestão pública. 

 
Dessa forma, no intuito de contribuir com as determinações do Acórdão 484/2021-TCU-
Plenário, a Auditoria Interna alerta a Gestão do IFPE para adoção de providências no 
sentido de viabilizar a utilização de processos em meio eletrônico (item 9.1.1) e o módulo 
de Pesquisa Pública (item 9.1.2), de modo a induzir a utilização dessas ferramentas para a 
boa gestão pública, conforme a seguir:  
 

[...] 
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9.1.1. implementem meio eletrônico para a realização de processo 
administrativo, de modo que os novos autos sejam autuados em formato digital, 
nos termos do Decreto 8.539/2015 e da Portaria-MEC 1.042/2015;  
 
9.1.2. independentemente da plataforma utilizada, adotem as providências para 
que seja possível a consulta pública do inteiro teor dos documentos e processos 
eletrônicos administrativos, mediante versão ou módulo que no Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI) corresponde à Pesquisa Pública (transparência 
ativa do “módulo CADE”), independentemente de cadastro, autorização ou 
utilização de login e senha pelo usuário, observada a classificação de informações 
sob restrição de acesso nos termos da Lei 12.527/2011 e do Decreto 7.724/2012;  
 
[...] 

7 - Considerações Finais 

Com base nos resultados dos trabalhos realizados no primeiro semestre deste exercício, a 

Auditoria Interna atuou junto à gestão da entidade com o propósito de zelar pelas boas 

práticas administrativas e racionalizar as ações dos órgãos de controle, tendo em vista a 

materialização das ações de assessoramento realizadas por meio de relatórios. Além disso, 

a gestão do IFPE contou com a participação da Auditoria Interna em diversas reuniões com 

o propósito de fortalecer a gestão quanto à Governança, Gestão de Riscos e Controles 

Internos, bem como atender as demandas dos órgãos de controle. 

Por fim, destacamos que as informações sobre as ações das Auditoria Interna 2021 serão 

atualizadas ao final do exercício, em atenção à Instrução Normativa CGU nº 09/2018. 

 

Recife, 15 de julho de 2021 

 

 

 

David Lima Vilela 
Titular da Unidade de Auditoria Interna Geral 
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