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1- Introdução
 
Em atendimento ao item nº 3 do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) do exercício 2022, à demanda 
prevista na Ordem de Serviço nº 018/2022 da Auditoria-Geral e consoante o estabelecido na Instrução Normativa – 
Secretaria Federal de Controle (IN/SFC) nº 03, de 09/06/2017, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre o 
Macroprocesso “Orçamento, Finanças, Patrimônio, Produção e Suprimento De Bens e Serviços”, no âmbito do 
acompanhamento do status de execução das ações propostas no Planejamento Estratégico do IFPE, exercício de 2022.
 
O desenvolvimento dos trabalhos ocorreu no período de 17 de setembro de 2022 a 25 de outubro de 2022, por meio de 
análise documental e consolidação de informações, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço 
Público Federal. 
 
Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames.
 
2- Objetivo da Ação
 
O objetivo da ação de auditoria consistiu em verificar se as ações estabelecidas no Planejamento Estratégico do IFPE, para o 
primeiro semestre do exercício de 2022, foram executadas (status de “concluídas”) e/ou solicitar as justificativas pela não 
execução ou conclusão.
 
Desse modo, foi formalizado no dia 22/08/222, entre a Unidade de Auditoria Interna e a Pró-Reitoria de Integração e 
Desenvolvimento Institucional - PRODIN, um termo de compromisso para prestação de serviço de consultoria. O referido 
termo esclarece que a Unidade de Auditoria pretende contribuir no processo de acompanhamento das ações planejadas 
pelo IFPE, de forma independente e objetiva, buscando agregar valor ao planejamento da instituição e ao processo de 
governança, gestão de riscos e controles internos.
 
Dessa forma, a Unidade de Auditoria Interna examinou os Relatórios de Acompanhamento do Planejamento do IFPE, 
documentos que trazem informações organizadas, considerando os objetivos; os Macroprocessos; ações distribuídas por 
prazo de conclusão; e o status de execução da cada ação, classificadas seguindo a seguinte terminologia:
 

Quadro 1 - Status da Ação

Status Definição

Planejada Ação prevista no plano, mas ainda não executada.
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Em andamento Ação prevista no plano e que está sendo executada.

Concluída Ação prevista no plano e já executada.

Fonte: Relatório de Planejamento Estratégico IFPE julho de 2022.

A Unidade de Auditoria entende que possuir o conhecimento e o controle do que está sendo realizado dentro do 
planejamento institucional é uma garantia de que as ações estão sendo executadas com eficiência, ou seja, exatamente 
como foi planejada. Aliás, o planejamento precisa ser revisado sempre que for necessário, tanto pelo resultado do 
monitoramento quanto pelas mudanças ao longo do processo que precisam ser consideradas.

O planejamento estratégico tem a função de consolidar, durante um período de tempo, as bases de uma instituição e 
alinhar toda sua equipe em função do atingimento dos objetivos estratégicos. Segundo Chiavenato (2003) planejamento 
estratégico significa:

Planejamento estratégico é o processo contínuo de, sistematicamente e com o maior conhecimento possível do futuro 

contido, tomar decisões atuais que envolvem riscos; organizar sistematicamente as atividades necessárias à execução 

dessas decisões; e, através de uma retroalimentação organizada e sistemática, medir o resultado dessas decisões em 

confronto com as expectativas alimentadas... As organizações são criadas para atingir objetivos específicos. Sua 

principal função é servir a esses objetivos. (grifos nossos)

Como referencial estratégico, o IFPE possui como instrumento máximo de gestão o Plano Desenvolvimento Institucional 

(PDI), aprovado através da Resolução CONSUP/IFPE nº 137, de 29 de julho de 2022.
 

O PDI do IFPE tem como foco primário a reorganização da instituição e a mudança de cultura visando ao 

aperfeiçoamento das práticas pedagógicas, acadêmicas e de gestão, atuando prioritariamente para o alcance dos 

objetivos e das metas estabelecidas e, consequentemente, ampliando e diversificando as suas ofertas e elevando a 

qualidade das entregas para os estudantes e a sociedade.

 
Para efetivação do planejamento estratégico, a PRODIN utilizou a ferramenta de gestão “5W2H”, para elaboração dos 

objetivos institucionais, as iniciativas, os indicadores, as metas a serem alcançadas e os setores responsáveis.
 
2.1 - Escopo dos Trabalhos de Auditoria
 
Com objetivo de facilitar a comunicação, a Auditoria Interna definiu que os resultados serão apresentados de forma 
individualizada por cada Macroprocesso. Assim, este Relatório trata da consolidação dos resultados obtidos a partir do 
Macroprocesso de Orçamento, Finanças, Patrimônio, Produção e Suprimento De Bens e Serviços, considerando as ações 
planejadas para o primeiro semestre de 2022. Somado a isso, busca contribuir com o fortalecimento do processo de 
acompanhamento do planejamento, apresentando informações para adoção de eventuais medidas preventivas ou 
corretivas na execução do referido planejamento.

Importa ressaltar que, para incentivar a melhoria contínua do processo de acompanhamento do planejamento, a Unidade 
de Auditoria Interna requereu as evidências para realização da conformidade com o status de execução da ação.

3 - Resultados dos exames

3.1 Informação

Informação a respeito da execução das ações estabelecidas no Planejamento Estratégico 2022 do Macroprocesso de 

Orçamento, Finanças, Patrimônio, Produção e Suprimento De Bens e Serviços.
 
Fato:

A coleta de informações foi realizada por meio da Solicitação de Auditoria nº 018-09/2022, encaminhada via processo SEI nº 

23294.023409/2022-34 à Pró-Reitoria de Administração (PROAD).

Considerando as ações e seus respectivos status de execução, conforme Relatório de Planejamento Estratégico IFPE de julho 

de 2022, a Unidade de Auditoria requisitou as seguintes informações: 

- Documentação comprobatória das ações com status de "concluídas";
- Informações sobre as dificuldades para não conclusão das ações que estivessem fora dos prazos de conclusão;
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- Designação dos responsáveis para execução das ações; 
- Cronograma de execução das ações; e 
- Os procedimentos e instrumentos para acompanhamento/monitoramento e conclusão das ações.

No exercício de 2022, para o Macroprocesso de Orçamento, Finanças, Patrimônio, Produção e Suprimento De Bens e 

Serviços, foram definidas, conforme Planejamento Estratégico do IFPE, um total de (12) doze ações, dentre as quais 07 

(sete) ações possuem prazos de conclusão para o primeiro semestre. As demais ações estão com execução prevista para o 

segundo semestre.
 
Inicialmente, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 018-09/2022, a PROAD apresentou algumas situações vivenciadas 

durante os meses de maio a outubro de 2022, conforme abaixo: 

1. Inicialmente, informamos que não foi possível a apresentação de resposta a Solicitação de Auditoria nº 018-09/2022, no dia 16 de 

setembro de 2022, uma vez que em virtude do acúmulo de atividades e do afastamento do Titular da Pró-Reitoria de 

Administração(PROAD), partir de 19 de setembro de 2022, foram necessárias várias ações de gestão junto a Equipe da PROAD para 

alinhar as atividades e tarefas que serão executadas nas próximas 02(duas) semanas.

2. Cumpre ressaltar que, a partir do mês maio de 2022, houve bloqueio de 14,5% do Orçamento Discricionário do IFPE, o qual 

culminou com a anulação de R$ 5.390.705,00 (cinco milhões, trezentos e noventa mil setecentos e cinco reais), ou seja, cerca 10,27% 

da Ação 20RL( Crédito Orçamentário disponível para funcionamento do IFPE), assim, infelizmente, a energia e os esforços da Pró-

Reitoria de Administração e da Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,especificamente, foram direcionados para a adoção 

de ações de controle e de análise orçamentária da situação dos Campi para que fossem garantido a manutenção das despesas 

essenciais e atenuado o impacto as atividades finalísticas da Instituição.

3. Sugerimos a leitura por Vossa Senhoria do Ofício Circular nº 30/2022-PROAD/REITORIA/IFPE, Documento SEI Nº 0320209, no 

intuito de que seja compreendida a dinâmica de bloqueio orçamentário, desbloqueio e posterior anulação de crédito orçamentário 

do IFPE.

4. Como é de conhecimento de Vossa Senhoria e já tratado na literatura de forma geral o Planejamento em si se trata de instrumento 

que é dinâmico e necessita ser flexível, assim, naturalmente, os bloqueios e a posterior anulação do Orçamento do IFPE impactaram, 

fortemente, a execução do Planejamento por esta Pró-Reitoria, uma vez que, ainda, não conseguimos equacionar a necessidade de 

todos os Campi e se trata de ação que envolve a área tática e estratégica da PROAD.

5. Apenas no intuito de exemplificar o esforço de Gestão, análise e trabalho para mitigar os efeitos da anulação orçamentária foram 

realizadas ao menos 06(seis) entre Colégios de Dirigentes e reuniões do Fórum de Diretores de Administração e Planejamento, sendo 

demandada da Equipe da Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças a emissão de Relatórios, análises e também efetivação 

no Sistema Integrado de Administração Financeira(SIAFI) várias ações de bloqueio, desbloqueio, detalhamentos, devoluções de 

crédito e a implementação de controles adicionais.

6. Não obstante ao exposto acima, a Pró-Reitoria de Administração procedeu com a atualização do GPLANES, posteriormente, ao 

Relatório de Acompanhamento do Planejamento Estratégico do IFPE (julho de 2022), assim algumas ações que constavam em julho 

de 2022 como "planejado ou em andamento" na verdade se encontram concluídas.

7. Assim sendo, trataremos as ações com base no seu status atual, uma vez que a Ordem de Serviço tem caráter de consultoria e por 

entendermos, salvo melhor juízo, que poderá retratar melhor a situação do Planejamento Estratégico da PROAD para 2022.

 

Deste modo, apresentamos nos quadros 2 e 3, de forma consolidada, as informações apresentadas pela PROAD e as análises 

realizadas pela Auditoria Interna:
 

Quadro 2 - Análise da Auditoria Interna sobre as informações apresentadas pela Gestão (Doc SEI nº 0320201)

Ação Justificativa Apresentada Evidência Análise da Auditoria Interna
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Demandar dos 

Macroprocessos 

finalísticos, da Comissão 

Própria de Avaliação, da 

Pró-Reitoria de Integração 

e Desenvolvimento 

Institucional, da 

Controladoria e da 

Diretoria de Obras e 

Projetos de Engenharia um 

relatório que possa 

subsidiar a implementação 

da iniciativa pela PROAD.

Conforme explanado, anteriormente, 

em virtude da anulação de cerca de 

10,28% do Orçamento de 

Funcionamento do IFPE as ações 

pertinentes ao aperfeiçoamento da 

Distribuição Orçamentária foram 

procrastinadas para priorização da 

atenuação dos efeitos da redução 

orçamentária das Unidades Gestoras do 

IFPE, uma vez que foi identificado risco 

financeiro que poderia impactar 

atividade finalística do Instituto.

 

Doc. SEI 

n°0320209

 
Doc. SEI 

n°0376391 (e-mail 

contendo planilha 

com as 

comprovações das 

ações de 

acompanhamento)

A Unidade de Auditoria Interna verificou que a ação está vinculada à iniciativa 05 do do 

objetivo estratégico OR - OR1: Elaboração de proposta e alocação de recursos conforme 

diagnóstico das ameaças e/ou pontos fracos da SWOT e/ou avaliações institucionais.

 
Além da justificativa apresentada, a PROAD disponibilizou, no dia 25 de outubro de 2022, 

Planilha contendo informações das atividades e comprovações, em atenção à ação auditada.

 
Dessa forma, foi verificado o Processo nº 23294.026103/2022-46 e Ofício Circular nº 

37/2022, que demanda informações para a elaboração de Relatório para aperfeiçoamento 

da Proposta Orçamentária e do Plano de Distribuição Orçamentária (PDO) do IFPE.

 
Por meio da análise dessas informações, verificou-se que a iniciativa acima não se encontra 

implementada, impactando negativamente o gerenciamento de riscos dos processos da 

PROAD. Ademais, a ausência da elaboração dos relatórios pelos órgãos competentes 

dificulta a tomada de decisões pelo Gestor da PROAD.

 
Por fim, considerando as informações obtidas, a Unidade de Auditoria considera que a ação 

está em andamento. 

Demandar da Pró-Reitoria 

de Ensino um Relatório 

Anual e consolidado das 

demandas de investimento 

de maneira a fundamentar 

o Processo Decisório do 

Colégio de Dirigentes 

quanto a alocação dos 

créditos da Reserva de 

Investimento

Conforme explanado, anteriormente, 

em virtude da anulação de cerca de 

10,28% do Orçamento de 

Funcionamento do IFPE as ações 

pertinentes ao aperfeiçoamento da 

Distribuição Orçamentária foram 

procrastinadas para priorização da 

atenuação dos efeitos da redução 

orçamentária das Unidades Gestoras do 

IFPE, uma vez que foi identificado risco 

financeiro que poderia impactar 

atividade finalística do Instituto.

Doc. SEI 

n°0320209

 
Doc. SEI 

n°0376391 (e-mail 

contendo planilha 

com as 

comprovações das 

ações de 

acompanhamento)

A Unidade de Auditoria Interna verificou que a ação está vinculada à iniciativa objetivo 

estratégico 01 do OR - OR1: Integrar o orçamento anual aprovado para investimento ao 

Planejamento Estratégico da Instituição.

 
Além da justificativa apresentada, a PROAD disponibilizou, no dia 25 de outubro de 2022, 

Planilha contendo informações das atividades e comprovações, em atenção à ação auditada.

 
Dessa forma, foi verificado o Processo nº 23294.026033.2022-93 e o Ofício nº 109/2022-

PROAD/REITORIA/IFPE, que demanda informações para elaboração do Relatório Anual e 

Consolidado das Demandas de Investimento.

 
Por meio da análise das informações, verificou-se que a PRODEN não elaborou os Relatórios 

Anuais, dificultando a atuação do Colégio de Dirigentes acerca da decisão de alocar os 

créditos da Reserva de Investimento. A ausência desses relatórios impacta diretamente no 

Planejamento dos macroprocessos finalísticos da entidade, e desarticula a sua atuação com 

os macroprocessos meio.

 
Por fim, considerando as informações obtidas, a Unidade de Auditoria considera que a ação 

está em andamento. 

Demandar da Diretoria de 

Obras e Projetos de 

Engenharia que apresente 

relatório de necessidades 

de manutenção preventiva 

e corretiva com a devida 

priorização, por 

Unidade(Campus/Reitoria), 

para subsidiar os 

Campi/Reitoria na 

alocação dos créditos de 

custeio no PDO de maneira 

a propiciar o 

funcionamento adequado 

das Unidades.

Conforme explanado, anteriormente, 

em virtude da anulação de cerca de 

10,28% do Orçamento de 

Funcionamento do IFPE as ações 

pertinentes ao aperfeiçoamento da 

Distribuição Orçamentária foram 

procrastinadas para priorização da 

atenuação dos efeitos da redução 

orçamentária das Unidades Gestoras do 

IFPE, uma vez que foi identificado risco 

financeiro que poderia impactar 

atividade finalística do Instituto.

Doc. SEI 

n°0320209

 
Doc. SEI 

n°0376391 (e-mail 

contendo planilha 

com as 

comprovações das 

ações de 

acompanhamento) 

A Unidade de Auditoria Interna verificou que a ação está vinculada à iniciativa 02 do objetivo 

estratégico OR - OR1: Integrar o orçamento anual aprovado para investimento ao 

Planejamento Estratégico da Instituição.

 
Além da justificativa apresentada, a PROAD disponibilizou, no dia 25 de outubro de 2022, 

Planilha contendo informações das atividades e comprovações, em atenção à ação auditada.

 
Dessa forma, foi verificado o Processo nº 23294.026086.2022-20 e o Ofício nº 110/2022-

PROAD/REITORIA/IFPE, que demanda informações para elaboração do Relatório das 

Necessidades de Manutenção Preventiva e Corretiva do IFPE.

 
Por meio de análise das informações, verificou-se que o DOPE não elaborou os relatórios de 

necessidades de manutenção. Tal fato pode acarretar situações de riscos aos Campi, bem 

como, comprometer a realização das ações de manutenção sem o devido respaldo técnico 

para a tomada de decisão.

 
Por fim, considerando as informações obtidas, a Unidade de Auditoria considera que a ação 

está em andamento.

Ação Justificativa Apresentada Evidência Análise da Auditoria Interna
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Promover a 

transparência das 

licitações e execução 

dos contratos através 

do SEI por meio de 

monitoramento, 

definição de modelos 

de documentos e 

atualização do site

Foi encaminhado Ofício Circular n° 

12/2022/DLOG/PROAD/IFPE(Documento 

SEI Nº0320210), solicitando a 

atualização do site pelos campi e 

Reitoria e uniformizando a apresentação 

dos dados, através de modelo de 

planilha de informações, de modo a 

atender também os requisitos da 

transparência ativa. Destacamos que a 

DCLC/DLOG também está atualizando as 

informações sistêmicas referentes às 

licitações realizadas pelo IFPE, 

semanalmente, podendo ser visualizado 

no link: https://www.ifpe.edu.br/o-

ifpe/administracao/licitacoes-e-

contratos/licitacoes-e-contratos. 

Entretanto, a transparência pelo SEI não 

foi possível ser aperfeiçoada em virtude 

do não cumprimento de Cronograma 

pela DADT, o qual foi submetido ao 

Ministério da Educação e o Tribunal de 

Contas da União, sendo a situação já do 

conhecimento da Unidade de Auditoria 

Interna e do Gabinete da Reitoria, 

conforme Processos nº 

23294.005973/2022-65 e 

23294.026091/2022-79. Considerando 

que todas as ações pertinentes a PROAD 

foram executados, entendemos que a 

ação foi concluída.

Doc.SEI N°0320211

 

A unidade de Auditoria verificou, atras do do link: https://www.ifpe.edu.br/o-

ifpe/administracao/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos , que a PROAD 

disponibiliza informações sistemicas referentes às licitações.

 
Importa destacar que maiores informações sobre as compras e contratos, 

também podem ser consultados através do Portal de Compras do Governo 

Federal através dos links:
1. https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/consulta-detalhada
;
2. https://contratos.comprasnet.gov.br/transparencia?orgao=26418 . 

 
A Unidade de Auditoria também consultou o teor dos processos indicados na resposta da 

PROAD conforme abaixo:

Processo nº 23294.005973/2022-65: Trata dos esforços envidados pela Pró-Reitoria de 

Administração para cumprimento do Cronograma, constante no Documento SEI Nº 0075281, 

o qual foi comunicado ao Tribunal de Contas da União, através do Ofício nº 

344/2021/GR/IFPE, de 24 de novembro de 2021. As ações dispostas no mencionado 

cronograma não estão sendo cumpridas, principalemnte no que concerne a remessa de link's 

e sua consequente publicação no Portal do IFPE.

 
Processo nº 23294.026091/2022-79: Trata da Atualização do Portal de Licitações e 

Contratos, uma vez que não houve cumprimento do cronograma para disponibilização de 

link e consequentemente de divulgação dos Contratos de Serviço Terceirizado do IFPE, 

conforme Cronograma apresentado ao Ministério da Educação e ao Tribunal de Contas da 

União.

 
Por fim, considerando as informações obtidas, a Unidade de Auditoria considera que a ação 

está em andamento.

Demandar da Pró-

Reitoria de Ensino um 

Relatório Anual das 

prioridades de 

aperfeiçoamento da 

Infraestrutura e de 

aquisição de bens 

permanentes e de 

consumo, 

considerando a 

avaliação interna e 

externa e os Estudos 

de Viabilidade para 

implantação de Curso, 

de maneira a solicitar 

que as Unidades 

Gestoras(Campi) 

quantifiquem o 

montante de recursos 

necessários para sua 

execução.

Conforme explanado, anteriormente, 

em virtude da anulação de cerca de 

10,28% do Orçamento de 

Funcionamento do IFPE as ações 

pertinentes ao aperfeiçoamento da 

Distribuição Orçamentária foram 

procrastinadas para priorização da 

atenuação dos efeitos da redução 

orçamentária das Unidades Gestoras do 

IFPE, uma vez que foi identificado risco 

financeiro que poderia impactar 

atividade finalística do Instituto.

Doc. SEI 

n°0320209

 
Doc. SEI 

n°0376391 (e-mail 

contendo planilha 

com as 

comprovações das 

ações de 

acompanhamento) 

A Unidade de Auditoria Interna verificou que a ação está vinculada à iniciativa 02 do OR - 

OR1: Integrar o orçamento anual aprovado para investimento ao Planejamento Estratégico 

da Instituição.

 
Tendo em vista as circunstâncias informadas, é importante que a PROAD articule com a 

PRODIN a pactuação de novos prazos.

Ação Justificativa Apresentada Evidência Análise da Auditoria Interna
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Demandar ao Fórum de 

Diretores de Administração 

e Planejamento a criação 

de Grupo de Trabalho para 

estudar a estrutura mínima 

de serviços para 

funcionamento dos Campi

Conforme explanado, anteriormente, 

em virtude da anulação de cerca de 

10,28% do Orçamento de 

Funcionamento do IFPE as ações 

pertinentes ao aperfeiçoamento da 

Distribuição Orçamentária foram 

procrastinadas para priorização da 

atenuação dos efeitos da redução 

orçamentária das Unidades Gestoras do 

IFPE, uma vez que foi identificado risco 

financeiro que poderia impactar 

atividade finalística do Instituto. 

Adicionalmente, ao exposto acima, 

informamos que será proposta a 

designação de Grupo de Trabalho na 

próxima reunião ordinária do FORDAP.

Doc. SEI 

n°0320209

 
Doc. SEI 

n°0376391 (e-mail 

contendo planilha 

com as 

comprovações das 

ações de 

acompanhamento) 

A Unidade de Auditoria Interna verificou que a ação está vinculada à iniciativa 02 do OR - 

OR1: Viabilizar a descentralização dos recursos orçamentários da vida vegetativa da 

Instituição segundo apontamentos específicos que denotem a sua vinculação à estratégia, 

conforme o planejamento.

 
Tendo em vista as circunstâncias informadas, verificou-se que a ação continua em 

andamento. Dessa forma, a Unidade de Auditoria entende que é importante que a PROAD 

articule com a PRODIN a pactuação de novos prazos de conclusão.

Analisar de forma conjunta 

com os Gestores da área a 

composição do indicador 

do TCU IGestContrat e 

identificar ações de curto, 

médio e longo prazo que 

possibilitem o alcance do 

nível aprimorado até o 

exercício de 2026.

Há 03(três) iniciativas de curto prazo em 

andamento para alcance no nível 

aprimorado na área de licitações e 

contratos, assim espera-se que até ao 

final do exercício se tenha um conjunto 

de ações que precisam ser 

implementadas nos próximos exercícios 

para melhoria do IgestContrat. 

Relacionamos abaixo 03(três) exemplos, 

que se encontram sob a 

responsabilidade da DLOG: 1INICIATIVA: 

1 (EM ANDAMENTO). Implementar 

mecanismos de monitoramento que 

impeçam conflitos de interesses - a 

ação de revisar os modelos de 

designação de equipe de fiscalização 

contratual está em andamento, 

considerando a formulação de 

normativos referentes ao tema de 

acordo com a Nova Lei de Licitações e 

Contratos .INICIATIVA: 3 (EM 

ANDAMENTO). Aperfeiçoar mecanismos 

de gestão de riscos nas contratações - A 

DLOG está com na fase de elaboração 

de instrução Normativa sobre o tema, 

no sentido de orientar e padronizar no 

âmbito do IFPE a aplicação das 

diretrizes da IN 05/2017 e da Lei 

14.133/2021.INICIATIVA: 4 

(CONCLUÍDA). Implementar 

mecanismos de apoio à adoção de 

critérios e práticas sustentáveis nas 

contratações - Foi encaminhado Ofício 

n° /2022/DLOG/PROAD/IFPE à 

PRODIN(Documento SEI Nº 0320211) 

solicitando a articulação para formação 

de comissão para elaboração do PLS.

Doc.SEI N°0320210

 
Doc. SEI 

n°0376391 (e-mail 

contendo planilha 

com as 

comprovações das 

ações de 

acompanhamento)

A Unidade de Auditoria Interna verificou que a ação está vinculada à iniciativa do OE - PI06: 

Adotar medidas de gestão de Orçamento, Finanças, Patrimônio, Produção e Suprimento de 

Bens e Serviço.

 
As informações disponibilizadas pela PROAD demonstram que a ação continua em 

andamento. Várias atividades estão sendo executadas para contribuir com o nível de 

governança da área de contratos (IGestContrat). Dessa forma, a Unidade de Auditoria 

entende que é importante que a PROAD articule com a PRODIN a pactuação de novos prazos 

de conclusão.

 

Ação Justificativa Apresentada Evidência Análise da Auditoria Interna

Fonte: Elaboração Própria.

 

3.2 Informação
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Informações a respeito das ferramentas de execução e monitoramento das ações relacionadas ao Macroprocesso de 
Orçamento, Finanças, Patrimônio, Produção e Suprimento De Bens e Serviços.

Fato:
Para cada ação considerada em atraso ou andamento, a Unidade de Auditoria requereu, conforme Solicitação de Auditoria 
nº 018-09/2022 (Processo SEI nº23294.023409/2022-34), informações individualizadas sobre a execução e o monitoramento 
dessas ações.

Ocorre que, em análise do quadro 2(dois) a auditoria entende que há 3(três) ações em andamento ou atraso, a gestão 
enviou 2(dois) quadros conforme descritos a seguir:

Quadro 3 - Manifestação da Gestão

Ação
Demandar ao Fórum de Diretores de Administração e Planejamento a criação de Grupo de Trabalho para estudar a estrutura mínima de 

serviços para funcionamento dos Campi

 
Item

Manifestação da Gestão (Doc SEI nº 0320201)

Análise da Auditoria

Sim 
/ 

Não

SIM / Indicar e 
disponibilizar 

a 
documentação 
comprobatória

NÃO / Justificar

A Unidade 
indicou os 

responsáveis pela 
execução da ação 

prevista?

NÃO  Os responsáveis pela ação serão os DAP's que farão parte 

do Grupo de Trabalho(GT) a ser instituído pelo FORDAP.

O FORDAP ainda não instituiu o grupo de trabalho 

para estudar a estrutura mínima de serviços para 

funcionamento dos Campi.

 
Com base nas informações cedidas pelo 

questionário, recomenda-se que na convocação do 

próprio FORDAP seja estabelecido como pontos de 

pauta:

 
1. Criação do GT para estudar a estrutura mínima 

de serviços para funcionamento dos Campi;

2. Definir os responsáveis; estabelecer as diretrizes 

do GT; estabelecer um cronograma 

provisório; estipular de um prazo para 

apresentação dos resultados no Fórum; estabelecer 

diretrizes; e definir os responsáveis pelo 

monitoramento dos trabalhos do GT.

A Unidade 
estabeleceu 

cronograma de 
execução da 

ação?

NÃO  A ação depende da designação do GT.

A Unidade 
dispõe de

procedimento?

NÃO  Não há procedimento, formalmente, instituído pelo 

responsável pelo Macroprocesso para acompanhamento 

das ações, a exemplo de Sistema no qual o 

Presidente/Lider de Grupo de Trabalho seja 

acompanhado.

A Unidade definiu 
os responsáveis 

pelo 
monitoramento?

NÃO  A partir da designação do Grupo de Trabalho os 

Coordenadores do FORDAP( PROAD e PRODIN) e os 

DAP's poderão monitorar os trabalhos.

A Unidade definiu 
os instrumentos 

para realização de 
monitoramentos?

NÃO  Ação depende da designação do Grupo de Trabalho.

A Unidade 
estabeleceu a 
periodicidade 

para a realização 
de 

monitoramentos?

NÃO  Ação depende da designação do Grupo de Trabalho

Fonte: Elaboração Própria.

 

Quadro 4 - Manifestação da Gestão
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Ação
Analisar de forma conjunta com os Gestores da área a composição do indicador do TCU IGestContrat e identificar 

ações de curto, médio e longo prazo que possibilitem o alcance do nível aprimorado até o exercício de 2026.

 
Item

Manifestação da Gestão (Doc SEI nº 0320201)

Análise da Auditoria
Sim 

/ 
Não

SIM / Indicar e 
disponibilizar a 
documentação 
comprobatória

NÃO / Justificar

A Unidade indicou 
os responsáveis 

pela execução da 
ação prevista?

NÃO  Os responsáveis são os Titulares da DCOF e da DLOG e há ações 

nos respectivo Planejamento, sendo a análise já iniciada, porém 

necessitando finalizar o levantamento de iniciativas para 

indicação do exercício de implementação.

Conforme informações disponibilizadas 

pela PROAD, a Unidade de Auditoria 

entende que a ação ainda não foi 

iniciada.

 
Com base nas informações cedidas pelo 

questionário, recomenda-se que a 

PROAD:

1.Estabeleça os responsáveis pela ação:

2. Elabore as planilhas com os 

questionários, com os algoritmos 

devidamente preenchidos, conforme as 

recomendações do TCU para a 

composição do item;

3. Estabeleça a pontuação 

correspondente ao indicador por cada 

ano; e

4. Criar rotinas de análise da evolução do 

indicador ao longo do tempo e propor 

medidas progressivas de 

aperfeiçoamento das deficiências 

encontradas.

A Unidade 
estabeleceu 

cronograma de 
execução da ação?

NÃO  Não foi estabelecido cronograma de execução.

A Unidade 
dispõe de

procedimento?

NÃO  Não há procedimento, formalmente, instituído pelo responsável 

pelo Macroprocesso do Planejamento para acompanhamento 

das ações, a exemplo de Sistema no qual o seja possível o 

acompanhamento de Cronogramas derivados de ações.

A Unidade definiu 
os responsáveis 

pelo 
monitoramento?

NÃO  O responsável pelo Monitoramento junto as Diretorias da 

PROAD seria o Titular da Pró-Reitoria.

A Unidade definiu 
os instrumentos 

para realização de 
monitoramentos?

NÃO  Não há instrumento de realização de monitoramento da ação, 

porém diante do questionamento da AUDI entendemos ser 

essencial a execução do Planejamento.

A Unidade 
estabeleceu a 

periodicidade para 
a realização de 

monitoramentos?

NÃO  Não há periodicidade definida para monitoramento da ação, 

porém diante do questionamento da AUDI entendemos ser 

essencial a execução do Planejamento.

Fonte: Elaboração Própria.

 
A Unidade de Auditoria Interna entende que a ausência de plano de ação para cada ação prevista no Planejamento 

Estratégico dificulta a execução do planejamento. Em diversas situações, é a causa do não atingimento das metas. 
 
Uma alternativa, na ausência de plano de ação, é a utilização de checklists, que otimizam a coleta e a análise de dados. Seus 

principais elementos são:
 
- Lista de ações e tarefas a serem realizadas;
- Data de início e de fim para cada uma das atividades;
- Recursos financeiros;
- Responsáveis por cada ação;
- Escopo de cada atividade;
- Lista de eventuais riscos;
- Monitoramento; e 
- Plano de contingência.
 
Vale ressaltar que, na ausência de um plano de ação que considere os elementos da ferramenta “5W2H” ou de outro tipo de 

ferramenta de gestão, entende-se que a gestão assume o risco de insucesso.

5 - Conclusão
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Esta ação teve por objetivo contribuir para o processo de acompanhamento das ações estabelecidas pela gestão do IFPE no 

exercício de 2022, conforme Planejamento Estratégico do IFPE. Dessa forma, a Unidade de Auditoria Interna, apresentou 

informações sobre a aderência das evidências em relação ao status de execução das ações, incentivando a melhoria 

contínua do processo e despertando a necessidade de revisão ou ajuste das ações planejadas.

Ademais, é indispensável estabelecer procedimentos institucionalizados formalizados que são primordiais (fluxograma, manual 

de procedimento, plano de ação). A ausência dos mesmos reflete na ausência de organização das rotinas de Governança e Gestão 

da unidade, de modo particular, na inviabilidade no alcance dos resultados, má utilização dos recursos, morosidade e ineficiência 

do setor.

Por fim, espera-se que as informações contidas neste relatório possam auxiliar a gestão no cumprimento de sua Missão 

Institucional. 

Relatório elaborado pela auditora Jussara Rafaela Bezerra de Rezende, SIAPE nº 1802985 e revisado pelo auditor Aércio José 

Pereira, SIAPE 1357014. Encaminhe-se ao Magnífico Reitor do IFPE, na condição de Presidente do Conselho Superior, e à Pró-

Reitoria de Administração - PROAD.

 

Documento assinado eletronicamente por David Lima Vilela, Auditor, em 21/11/2022, às 09:59, conforme art. 6º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0412566 e o código CRC
C4A23E61.

Relatório de Auditoria (04) Relatório de Auditoria nº 016/2022 (0412566)         SEI 23294.032764/2022-37 / pg. 9


	Relatório de Auditoria (04) Relatório de Auditoria nº 016/2022 (0412566)

