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 1. INTRODUÇÃO 
 Conforme  item  nº  4  do  Anexo  I  do  Plano  Anual  de  Atividades  de  Auditoria  Interna  (PAINT) 
 do  exercício  2022  e  o  disposto  na  Ordem  de  Serviço  nº  012/2022,  esta  equipe  de  auditoria 
 realizou  ação  de  avaliação  com  o  intuito  de  apresentar  considerações  a  respeito  de  possível 
 atendimento  dos  itens  9.1.1  e  9.1.2  do  Acórdão  TCU  nº  484/2021  -  Plenário,  que  determinou, 
 às  Instituições  Federais  de  Ensino  vinculadas  ao  Ministério  da  Educação  (MEC),  a 
 implementação  de  meio  eletrônico  para  realização  de  processos  administrativos,  de  modo  que 
 novos  autos  fossem  autuados  em  formato  digital  (item  9.1.1);  e  do  módulo  de  pesquisa 
 pública  (item  9.1.2),  de  modo  que  fosse  possível  a  consulta  do  inteiro  teor  dos  documentos  e 
 processos eletrônicos administrativos. 

 Para  fins  contextualização,  o  Acórdão  TCU  nº  484/2021  -  Plenário  resultou  de  um  trabalho  de 
 auditoria  promovido  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União  (TCU)  e  teve  como  finalidade  avaliar 
 a  implementação  do  processo  eletrônico  nas  110  Instituições  Federais  de  Ensino  vinculadas  ao 
 Ministério da Educação. 

 Na  ocasião,  definiu-se  como  objeto  de  auditoria  a  informatização  dos  processos 
 administrativos  nas  Universidades  Federais  (Instituições  Federais  de  Ensino  Superior  -  IFES) 
 e  nos  Institutos  Federais  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  (IFETs),  além  do  Colégio  Pedro 
 II  e  de  dois  Centros  Federais  de  Educação  Tecnológica  (CEFET),  que  juntas  compõem  as 
 denominadas  Instituições  Federais  de  Ensino  vinculadas  aos  Ministério  da  Educação 
 (IFEs/MEC). 

 Além  disso,  julgou-se  oportuna  a  realização  de  auditoria  tendo  em  vista  a  relevância  dessas 
 instituições  de  ensino  para  a  área  de  educação,  mensurada  com  base  no  amplo  atendimento 
 promovido  a  partir  dos  serviços  prestados  por  parte  dessas  entidades,  os  recursos  empregados, 
 o  considerável  orçamento  envolvido.  Somado  a  isso,  foram  considerados  os  potenciais 
 benefícios  decorrentes  da  utilização  dos  sistemas  de  gestão  eletrônica  de  documentos  e 
 processos. 

 Segundo o TCU: 

 5.  O  uso  do  meio  eletrônico  para  a  realização  do  processo  administrativo  no  âmbito 
 dos  órgãos  e  das  entidades  da  administração  pública  federal  direta,  autárquica  e 
 fundacional  foi  tornado  obrigatório  com  o  advento  do  Decreto  8.539,  de  8/10/2015. 
 A  implantação  de  um  sistema  de  processo  eletrônico  pressupõe  ganhos  de  eficiência, 
 economia,  segurança,  transparência,  acesso  e  sustentabilidade  ambiental.  Esses 
 impactos  têm  sido  referidos  na  doutrina,  e  avaliados  na  prática  por  alguns  entes 
 (RELATÓRIO DE AUDITORIA - PROCESSO: TC 027.948/2019-6). 

 No mesmo sentido, o TCU destaca: 

 20.  (...)  a  Portaria  1.042,  de  4/11/2015,  do  Ministério  da  Educação,  que  dispõe  sobre 
 a  implantação  e  o  funcionamento  do  processo  eletrônico  no  âmbito  do  Ministério  da 
 Educação.  Institui  o  SEI  como  sistema  oficial  de  informações,  documentos  e 



 4 

 processos  eletrônicos  (art.  1º)  e  define  regras  de  digitalização,  acesso, 
 credenciamento  e  outras.  Estabelece  que  autarquias,  fundações  e  empresas  públicas 
 vinculadas  ao  Ministério  engendrem  esforços  para  implantar  o  SEI-MEC  no  prazo 
 de  cento  e  vinte  dias  e  aponta  diretrizes  de  eficiência,  eficácia,  efetividade, 
 segurança,  transparência,  produtividade,  celeridade  na  tramitação  de  processos  e 
 sustentabilidade  ambiental  (RELATÓRIO  DE  AUDITORIA  -  PROCESSO:  TC 
 027.948/2019-6). 

 Além  disso,  o  TCU  evolui  para  a  esfera  da  transparência  ativa,  alcançando,  entre  outros,  a  Lei 
 de Acesso à Informação (LAI), nestes termos: 

 36.  A  concretização  efetiva  da  transparência  ativa  para  os  atos  administrativos  da 
 Administração  Pública,  além  de  garantir  o  alcance  de  um  princípio  de  matiz 
 constitucional,  favorece  as  ações  dos  órgãos  de  controle  e  fomenta  o  controle  social. 
 Por  exemplo,  podem  ser  examinados  e  avaliados,  de  forma  on-line  e  a  qualquer 
 momento  e  lugar,  processos  licitatórios,  concessão  de  benefícios,  formalização  de 
 convênios, pagamentos diversos, e muitos outros. 

 37.  Nesse  contexto,  cabe  reiterar  o  teor  do  Decreto  8539/2015,  o  qual  tem  como 
 objetivo,  dentre  outros,  facilitar  o  acesso  do  cidadão  às  instâncias  administrativas. 
 Além  disso,  a  LAI  define  diretrizes  para  assegurar  o  direito  fundamental  de  acesso  à 
 informação  previsto  no  inciso  XXXIII  do  art.  5º,  no  inciso  II  do  §  3º  do  art.  37  e  no 
 §2º  do  art.  216  da  CF/1988.  (RELATÓRIO  DE  AUDITORIA  -  PROCESSO:  TC 
 027.948/2019-6). 

 Diante  do  exposto,  verifica-se  que  o  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  de 
 Pernambuco  (IFPE)  foi  contemplado  pelo  objeto  de  auditoria.  A  então  existência  de 
 fragilidades  no  tocante  à  implementação  do  processo  eletrônico  levou  o  TCU  a  dirigir 
 determinações  para  o  IFPE,  as  quais  estão  consignadas  no  Acórdão  TCU  nº  484/2021  - 
 Plenário. 

 Um  dos  itens  da  deliberação  do  Acórdão  TCU  nº  484/2021  -  Plenário  trata  especificamente  de 
 recomendação  às  Unidades  de  Auditoria  Interna  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  (OFÍCIO-CIRCULAR 
 2/2021-TCU/SECEXEDUCAÇÃO, de 15/06/2021). 

 O  intuito  do  TCU,  em  relação  ao  item  9.2.5  do  Acórdão  TCU  nº  484/2021  -  Plenário,  foi  de 
 que  as  3ª  Linhas  (Auditorias  Internas)  pudessem  contribuir  para  o  atingimento  dos  objetivos  e 
 valores  organizacionais  e  promover  e  facilitar  a  melhoria  contínua  das  instituições 
 (OFÍCIO-CIRCULAR 2/2021-TCU/SECEXEDUCAÇÃO, de 15/06/2021). 
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 Dessa  forma,  foi  recomendado  às  Unidades  de  Auditoria  Interna,  dentre  elas,  a  Auditoria 
 Interna  do  IFPE,  a  possibilidade  de  previsão  de  trabalhos  relacionados  ao  Acórdão  TCU  nº 
 484/2021  -  Plenário  (OFÍCIO-CIRCULAR  2/2021-TCU/SECEXEDUCAÇÃO,  de 
 15/06/2021). 

 Em  vista  disso,  a  Audiroria  Interna  do  IFPE  definiu,  no  PAINT  2022,  ação  com  a  finalidade 
 de  avaliar  o  atendimento  do  item  9.1.1  (utilização  de  processos  em  meio  eletrônico)  e  do  item 
 9.1.2  (módulo  de  Pesquisa  Pública),  ambos  do  Acórdão  TCU  nº  484/2021  -  Plenário  . 
 Portanto,  resta  claro  o  escopo  deste  trabalho  de  auditoria,  cujos  detalhamentos  estão 
 disponíveis na seção “Resultados dos Exames”. 

 Previamente  à  execução  dos  trabalhos,  tomou-se  conhecimento  de  que,  em  resposta  ao  Ofício 
 1075/2021-TCU/SecexEducação,  de  19/11/2021,  a  Pró-Reitoria  de  Integração  e 
 Desenvolvimento  Institucional  encaminhou  (em  24/01/2022)  despacho  ao  TCU  informando, 
 entre  outros,  que  tais  itens  do  Acórdão  TCU  nº  484/2021  -  Plenário  haviam  sido  atendidos. 
 Até a finalização dos trabalhos, não houve retorno do TCU. 

 Cabe  esclarecer  que,  conforme  Manual  de  Orientações  Técnicas  da  Atividade  de  Auditoria 
 Interna  Governamental  do  Poder  Executivo  Federal  1  ,  as  finalidades  do  serviço  de  consultoria 
 são  agregar  valor  à  organização  e  aperfeiçoar  os  seus  processos  de  governança,  de  gestão  de 
 riscos  e  de  controles  internos,  de  modo  condizente  com  os  valores,  as  estratégias  e  os 
 objetivos  da  Unidade  Auditada.  Assim,  dentre  os  tipos  de  serviço  de  consultoria,  o 
 assessoramento/aconselhamento  normalmente  caracteriza-se  pela  proposição  de  orientações  à 
 gestão com a finalidade de respaldar as ações da unidade. 

 Em  vista  disso,  ainda  conforme  o  referido  Manual,  resta  em  destaque  que  o  desenvolvimento 
 desse  tipo  de  serviço  não  vincula  ao  auditor  interno  governamental  qualquer  responsabilidade 
 que  seja  da  gestão.  Afinal,  a  tomada  de  decisão  é  competência  exclusiva  do  gestor,  devendo 
 essa atividade ser mais uma fonte de informações a subsidiar sua decisão. 

 O  desenvolvimento  dos  trabalhos  ocorreu  no  período  de  13/06/2022  a  27/06/2022,  por  meio 
 de  coletas  e  análises  de  informações,  em  estrita  observância  às  normas  de  auditoria  aplicáveis 
 ao Serviço Público Federal. 

 Por  último,  na  seção  seguinte,  estão  detalhadas  a  consolidação  das  informações  com  as  suas 
 respectivas análises, conforme escopo de trabalho desenhado. 

 1  Disponível em: 
 https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/manual-de-orientacoes-tecni 
 cas-1.pdf  . 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/manual-de-orientacoes-tecnicas-1.pdf
https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/manual-de-orientacoes-tecnicas-1.pdf
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 2. RESULTADOS DOS EXAMES 
 2.1. Informação 
 O  IFPE  implantou  o  Sistema  Eletrônico  de  Informações  (SEI)  como  meio  eletrônico  para  a 
 realização  de  processo  administrativo,  permitindo  que  os  autos  sejam  autuados  em  formato 
 digital. 

 2.1.1 Fato 
 Com  o  objetivo  de  avaliar  se  o  IFPE  implementou  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  (item  9.1.1  do  Acórdão  TCU  nº 
 484/2021  -  Plenário),  a  equipe  de  auditoria  interna  consultou,  a  princípio,  o  portal  inicial  do 
 IFPE na internet. 

 Da  consulta  realizada,  observou-se  que  o  IFPE  disponibilizou,  em  sua  página  principal  na 
 internet,  menu  lateral  com  botão  (ou  link)  específico  (de  fácil  localização)  que  leva  para  a 
 página do sistema SEI do IFPE (Sistema Eletrônico de Informações). 

 Figura 1 - Portal inicial do IFPE 

 Fonte: disponível em:  https://www.ifpe.edu.br/  . Acesso  em: 14/06/2022. 

https://www.ifpe.edu.br/
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 De acordo com a página do sistema SEI do IFPE: 

 O  Sistema  Eletrônico  de  Informações  (SEI)  é  uma  das  ações  do  Processo  Eletrônico 
 Nacional  (PEN).  O  SEI  é  uma  ferramenta  de  gestão  de  processos  e  documentos 
 eletrônicos  que  tem  como  objetivo  promover  a  sustentabilidade,  a  eficiência 
 administrativa  e  a  transparência  no  IFPE.  O  sistema  foi  desenvolvido  pelo  Tribunal 
 Regional  Federal  da  4ª  Região  (TRF4)  e  cedido  gratuitamente  ao  IFPE,  o  SEI 
 possibilita  gerenciar  todas  as  fases  do  processo,  desde  a  criação,  a  edição,  a 
 assinatura e até o armazenamento, tudo de forma totalmente virtual. 

 Ainda  na  página  do  sistema  SEI  do  IFPE,  além  da  opção  de  acesso  direto  ao  sistema,  é 
 possível verificar um catálogo de opções relacionadas ao SEI, conforme figura a seguir: 

 Figura 2 - Página do sistema SEI do IFPE 

 Fonte: disponível em:  https://www.ifpe.edu.br/o-ifpe/sistema_eletronico_de_informacoes  . Acesso em: 14/06/2022. 

 Importa  mencionar  que,  a  partir  da  opção  “NORMAS”,  podemos  encontrar  a  Portaria  nº 
 1.261,  de  28  de  dezembro  de  2021,  em  vigor  a  partir  de  03/01/2022,  por  meio  da  qual  foi 
 instituído  o  Sistema  Eletrônico  de  Informações  (SEI-IFPE)  como  sistema  oficial  de  gestão  de 
 processos  e  documentos  eletrônicos  do  IFPE  e  define  normas,  rotinas  e  procedimentos  de 
 instrução do processo eletrônico. 

 Além  disso,  também  se  encontra  disponível  o  botão  (ou  link)  “MANUAL  DO  USUÁRIO", 
 por  meio  do  qual  é  possível  ter  acesso  ao  manual  do  usuário  do  SEI  (dividido  em  06 

https://www.ifpe.edu.br/o-ifpe/sistema_eletronico_de_informacoes
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 módulos).  Conforme  descrição  inicial  na  própria  página,  o  referido  manual  “objetiva 
 apresentar  as  instruções,  bem  como  os  módulos  e  as  funcionalidades  do  Sistema  Eletrônico  de 
 Informações  (SEI),  versão  4.0,  com  vistas  a  auxiliar  os  servidores/as  do  IFPE  na  utilização  do 
 sistema”. 

 A  partir  do  botão  (ou  link)  “ACESSO  AO  SISTEMA  (SEI)”,  os  usuários  cadastrados  poderão 
 acessar o sistema SEI por meio da utilização de usuário/senha  : 

 Figura 3 - Acesso ao sistema SEI do IFPE 

 Fonte: disponível em: 
 https://sei.ifpe.edu.br/sip/login.php?sigla_orgao_sistema=IFPE&sigla_sistema=SEI&infra_url=L3NlaS8=  . Acesso em 
 14/06/2022. 

 Por  fim,  conclui-se  que,  com  a  implantação  do  SEI  (Sistema  Eletrônico  de  Informações),  o 
 IFPE  dispõe  de  meio  eletrônico  para  a  realização  de  processo  administrativo,  permitindo  que 
 os  autos  sejam  autuados  em  formato  digital,  atendendo  o  item  9.1.1  do  Acórdão  TCU  nº 
 484/2021 - Plenário. 

 2.2 Informação 
 O  IFPE  implantou  o  módulo  de  consulta  pública  que  permite  acesso  ao  inteiro  teor  dos 
 documentos  e  processos  eletrônicos  administrativos  a  partir  do  Sistema  Eletrônico  de 
 Informações (SEI). 

 2.2.1 Fato 
 Com  o  objetivo  de  avaliar  se  o  IFPE  adotou  providências  para  que  seja  possível  a  consulta 
 pública  do  inteiro  teor  dos  documentos  e  processos  eletrônicos  administrativos,  mediante 
 ferramenta  de  transparência  -  Pesquisa  Pública  (item  9.1.2  do  Acórdão  TCU  nº  484/2021  - 

https://sei.ifpe.edu.br/sip/login.php?sigla_orgao_sistema=IFPE&sigla_sistema=SEI&infra_url=L3NlaS8=
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 Plenário),  a  equipe  de  auditoria  interna  consultou,  conforme  apresentado  no  item  anterior,  o 
 portal inicial do IFPE e a página do sistema SEI do IFPE. 

 A  partir  da  página  do  sistema  SEI  do  IFPE,  é  possível  identificar  o  botão  (ou  link) 
 “CONSULTA PÚBLICA (PROCESSOS)”, conforme a seguir: 

 Figura 4 - Botão (ou link) “CONSULTA PÚBLICA (PROCESSOS)” disponível na 
 página do sistema SEI do IFPE 

 Fonte:  https://www.ifpe.edu.br/o-ifpe/sistema_eletronico_de_informacoes  . Acesso em 14/06/2022. 

 O  botão  (ou  link)  “CONSULTA  PÚBLICA  (PROCESSOS)”  leva  para  página  de  pesquisa 
 pública  de  processos  e  documentos,  por  meio  da  qual  foi  possível  consultar  processos 
 administrativos  e  documentos,  inclusive  mediante  filtros  de  pesquisa,  independentemente  de 
 cadastros,  autorizações  ou  utilização  de  login/senha,  ou  seja,  sem  credenciamentos  prévios, 
 fortalecendo a transparência ativa  . 

https://www.ifpe.edu.br/o-ifpe/sistema_eletronico_de_informacoes
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 Figura 5 - Página para pesquisa pública de processos e documentos do sistema SEI do 
 IFPE 

 Fonte: disponível em: 
 https://sei.ifpe.edu.br//sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_ori 
 gem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0  . Acesso em 14/06/2022. 

 Figura 6 - Consulta Processo nº 23294.001466/2022-19* 

 Fonte: disponível em: 
 https://sei.ifpe.edu.br//sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_ori 
 gem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0  . Acesso em 15/06/2022. 
 * Processo gerado pela Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional (PRODIN). 

https://sei.ifpe.edu.br//sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.ifpe.edu.br//sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.ifpe.edu.br//sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.ifpe.edu.br//sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0
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 Figura 7 - Detalhamento da consulta do Processo nº 23294.001466/2022-19 

 Fonte: imagem capturada pela equipe de auditoria em 15/06/2022. 

 Embora  à  primeira  vista  não  acarrete  em  prejuízos  à  transparência  ativa,  uma  observação 
 precisa  ser  feita  em  relação  ao  acesso  aos  documentos  dos  processos:  é  sempre  necessário 
 fazer  download  dos  documentos  para  posterior  visualização.  Para  tanto,  são  exigidos  mais  de 
 um  comando,  assim:  1  -  selecionar  o(s)  documento(s)  desejado(s)  no  campo  “Lista  de 
 Protocolos”;  2  -  acionar  o  botão  (ou  link)  “Gerar  PDF”;  3  -  digitar  o  “Código  da  Imagem”;  e  4 
 - acionar o botão “Enviar”. 

 Sabe-se  que  é  possível  acessá-los  de  forma  direta  ao  clicar  no  número  do  documento  desejado 
 (que  se  encontra  no  campo  “Lista  de  Protocolos”),  permitindo  a  prévia  visualização  do 
 documento  diretamente  no  navegador  de  internet,  sem  necessidade  de  download.  Nesse  caso, 
 a  consulta  se  torna  mais  simples,  além  de  ser  uma  outra  opção  para  acesso  aos  documentos 
 dos processos. 

 Por  falar  nisso,  o  TCU,  por  meio  do  Anexo  IV  do  Ofício-circular 
 2/2021-TCU/SecexEducação,  de  15/06/2021,  elencou,  para  simples  subsídio,  informações 
 gerais  sobre  a  utilização  de  processo  eletrônico  e  de  módulo  de  pesquisa  pública.  A  título  de 
 exemplo,  foi  disponibilizado  o  link  2  para  Pesquisa  Pública  da  Universidade  Federal  do  Acre 
 (UFAC), bem como a indicação do processo 23107.007706/2020-61 para fins de consulta. 

 No  caso  da  Pesquisa  Pública  do  IFPE,  ao  tentar  consultar  diretamente  o  documento  pelo  seu 
 2  Diponível em: 
 https://sei.ufac.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem 
 _externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0 
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 número,  o  sistema  emite  mensagem  de  erro,  informando  o  seguinte:  “Erro  consultando 
 documento em acesso externo”. 

 Testes  realizados  com  processos  gerados  pela  Auditoria  Interna  (Processos  nº 
 23294.005913/2022-36  e  nº  23294.014381/2021-94)  apresentaram  a  mesma  mensagem  de 
 erro. 

 Figura 8 - Ocorrência de erro ao consultar documentos  do Processo nº 
 23294.001466/2022-19 

 Fonte: imagem capturada pela equipe de auditoria em 15/06/2022. 

 Apesar  disso,  entende-se  que  o  IFPE  implantou  o  módulo  de  consulta  pública  que  permite 
 acesso  ao  inteiro  teor  dos  documentos  e  processos  eletrônicos  administrativos,  atendendo  o 
 item 9.1.2 do Acórdão TCU nº 484/2021 - Plenário. 

 Por  fim,  sugere-se  apenas  atenção  à  observação  apontada  por  esta  equipe  de  auditoria  e,  no 
 que  couber,  a  implementação  de  eventuais  ajustes  visando  o  aperfeiçoamento  do  processo  de 
 consulta. 
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 CONCLUSÃO 
 A  equipe  de  auditoria  conclui  que  o  IFPE  atendeu  o  item  9.1.1  (utilização  de  processos  em 
 meio  eletrônico)  e  o  item  9.1.2  (módulo  de  Pesquisa  Pública),  ambos  do  Acórdão  TCU  nº 
 484/2021 - Plenário. 

 Ademais,  reitera-se  a  sugestão  desta  equipe  de  auditoria  no  sentido  de  que  a  gestão  observe  a 
 ocorrência mencionada no item 2.2.1 visando o aperfeiçoamento do processo de consulta. 

 Por  fim,  importa  mencionar  que  o  posicionamento  desta  equipe  não  afasta  eventual 
 entendimento diverso do TCU em eventual trabalho de acompanhamento. 

 Recife-PE, 04 de julho de 2022. 

 Emerson da Costa Melo 
 Auditor 

 SIAPE 2868378 

 Relatório revisado pelo auditor Aércio José Pereira. 

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

 Recife-PE, 04 de julho de 2022. 

 David Lima Vilela 
 Titular da Unidade de Auditoria Interna Geral 

 SIAPE 1867177 
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