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1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados das atividades da
Unidade de Auditoria Interna Governamental (UAIG), no período de 01/01/2022 a
25/08/2022, a partir do acompanhamento das ações dispostas no Plano Anual de
Auditoria Interna (PAINT 2022), conforme Resolução nº 109/CONSUP/IFPE, de 14 de
dezembro de 2021.

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, no que concerne às comunicações sobre o andamento e os resultados
dos trabalhos, a UAIG deve apresentar à alta administração da Unidade Auditada, a quem
cabe a decisão de apresentá-las a outros interessados. À alta administração também
podem ser apresentadas comunicações de progresso durante a realização do trabalho.
Nesse sentido, em observância ao supracitado Manual, apresentamos o Relatório de
Auditoria  nº 007/2022- AUDI/CONSUP/IFPE.

Oportuno registrar, conforme Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna
Governamental do Poder Executivo Federal, aprovado pela Instrução Normativa CGU nº
03/2017, que a Unidade de Auditoria Interna Governamental deve ser gerenciada
eficazmente, com o objetivo de assegurar que a atividade de auditoria interna 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 ANUAL DE AUDITORIA INTERNA -
PAINT 2022

Para demonstrar o status de execução das ações estabelecidas no PAINT 2022, a Unidade
de Auditoria Interna utilizou os critérios adotados pela Pró-Reitoria de Integração e
Desenvolvimento Institucional do IFPE (PRODIN), com o objetivo de alinhar os termos
utilizados por ambas as unidades, conforme Quadro 1.

Quadro 1 - Definição do status de execução

Status de Execução Definição

Planejado Ação prevista no planejamento, mas não executada

Em andamento Ação prevista no planejamento e que está sendo executada

Concluído Ação prevista no planejamento e já executada

Fonte: elaborado pela Auditoria Interna do IFPE.

As atividades planejadas para o exercício de 2022 contemplaram um total de 18 (dezoito)

ações, distribuídas em 2 (dois) grupos, considerando a organização disposta nos Anexos I

e II do PAINT 2022.
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Nesse contexto, apresentamos informações a respeito do status de execução das ações de
auditoria, referente ao período de 01/01/2022 a 25/08/2022, conforme Quadros 2 e 3.

Quadro 2 - Status das ações previstas no anexo I do PAINT 2022

Nº
Ações

Planejadas
Objeto

Status de
Execução

Observação

1 Avaliação

Processos de Trabalho
do IFPE, aprovados

pela Resolução CGRC
nº 18/2019

Em
andamento

Ordem de serviço n° 017/2022 - Avaliar os
controles internos dos riscos identificados nos
processos licitatórios.

2 Avaliação
Gestão de Riscos do

IFPE
Em
andamento

Ordem de serviço n° 016/2022 - Avaliar a
maturidade da Gestão de Riscos do IFPE.

3 Consultoria
Acórdão TCU nº

1178/2018-Plenário,
itens Itens 9.4 e 9.5

Concluída

Relatório de Auditoria nº 004/2022 -
Requisitos relativos à transparência nos
relacionamentos com fundações de apoio.

4 Consultoria
Acórdão TCU nº

484/2021 - Plenário
Concluída

Relatório de Auditoria nº 006/2022 - Itens
9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão TCU nº 484/2021 -
Plenário (Implantação do SEI e do módulo
consulta pública).

5 Consultoria
Processo de

contratações públicas
do IFPE

Planejada Ação prevista para  o 2º semestre.

6 Consultoria

Processos de Trabalho
do IFPE, aprovados

pela Resolução CGRC
nº 18/2019 (vide item

VI)

Em
andamento

Relatório de Auditoria nº 005/2022 - Validade
dos produtos alimentícios do Campus Barreiros.

Nota de Auditoria nº 001/2022 - Inobservância
do teto constitucional para pensionistas que
possuem outro vínculo público.

Nota de Auditoria nº 002/2022
AUDI/CONSUP/IFPE - Auxílio-transporte
calculados com base no custo do transporte
coletivo intermunicipal menos oneroso.

Demandas da gestão: Participação em
reuniões ao longo do exercício de 2022.

Fonte: elaborado pela Auditoria Interna do IFPE.
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Quadro - 3 - Status das ações previstas no anexo II do PAINT 2022

Nº
Ações

Planejadas
Objeto

Status de
Execução

Observação

1 Capacitação

Ações de
Capacitação:
promover o

aprimoramento
técnico da equipe

de auditoria
interna

Em
andamento

Capacitações desenvolvidas ao longo do
exercício de 2022.

Destaques:
COBACI - Congresso de Auditoria e Controle
Interno da Administração Pública; curso de
planejamento estratégico; curso de
Contabilidade Pública; curso de Auditoria Interna
e Controladoria.

2

Monitoramento
das

Determinações do
TCU

Constatar a
implementação das

determinações
/recomendações

visando à
aprovação da

gestão dos
responsáveis

Em
andamento

Acompanhamento das demandas do TCU,
conforme solicitações encaminhadas através do
sistema CONECTA do TCU.

Relação das demandas:

1. OFÍCIO nº 032.536-TCU/Seproc - trata da
comunicação do Acórdão nº
1384/2022-TCU-Plenário;

2. OFÍCIO nº 27.242/2022-TCU/Seproc - trata da
comunicação do Acórdão nº
1139/2022-TCU-Plenário;

3. OFÍCIO nº 23.035/2022-TCU/Seproc - trata da
comunicação do Acórdão nº
1015/2022-TCU-Plenário;

4. OFÍCIO nº 0585/2022-TCU/Secex Educação -
trata da apresentação da ação de fiscalização e
requisição de informações sobre a política
pública de cotas, regida pela Lei 12.711/2012;

5. OFÍCIO nº 18.364/2022-TCU/Seproc - trata da
comunicação do Acórdão nº
2355/2022-TCU-Primeira Câmara;

6. OFÍCIO nº 15653/2022-TCU/Seproc - trata da
comunicação do Acórdão nº
804/2022-TCU-Plenário; e

7. OFÍCIO nº 13552/2022-TCU/Seproc - trata da
comunicação do Acórdão nº
644/2022-TCU-Plenário.

3

Monitoramento
das

Recomendações
da CGU

Constatar a
implementação das

determinações
/recomendações

visando à
aprovação da

gestão dos
responsáveis.

Em
andamento

Relatório de Auditoria nº 003/2022 - Situação do
estágio de implementação das recomendações
expedidas pela Controladoria Geral da União
(CGU).
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4

Monitoramento
das

Recomendações
da Auditoria

Interna

Acompanhar os
atos de gestão para

atendimento das
recomendações/de

mandas 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

Nota Técnica nº 001/2022; Nota Técnica nº
002/2022 Nota Técnica nº 003/2022 - Ações de
Monitoramento das recomendações emitidas
pela Unidade de Auditoria Interna do IFPE até o
exercício de 2017. 1

Nota Técnica nº 004/2022 - Ação de
Monitoramento da Nota de Auditoria nº
001/2020, que constatou fragilidades e
impropriedades nos pagamentos do
auxílio-transporte e dos adicionais de
insalubridade e de periculosidade, em
descumprimento à Instrução Normativa nº
28/2020 do Ministério da Economia.

Nota Técnica nº 005/2022 - Ação de
Monitoramento das recomendações pendentes
de atendimento relativas ao exercício 2018, no
âmbito do Campus Paulista.

Nota Técnica nº 006/2022 - Ação de
Monitoramento das recomendações dispostas
nas Notas de Auditoria nº 007/2021 e nº
008/2021, que constataram casos de dedicação
exclusiva desrespeitada.

Nota Técnica nº 007/2022 - Ação de
Monitoramento da recomendação disposta na
Nota de Auditoria nº 003/2021, que constatou
servidor falecido recebendo remuneração.

Nota Técnica nº 008/2022 - Ação de
Monitoramento da recomendação disposta na
Nota de Auditoria nº 001/2022, que constatou
inobservância do teto constitucional para
pensionista que possui outro vínculo público.

Nota Técnica nº 009/2022 - Ação de
Monitoramento das recomendações da Nota de
Auditoria nº 006/2021, que tratou da
regularidade fiscal e tributária dos Campi do IFPE
com as prefeituras dos respectivos municípios.

Nota Técnica nº 010/2022 - Ação de
Monitoramento das recomendações pendentes
de atendimento relativas ao exercício 2018, no
âmbito do Campus Recife.

Nota Técnica nº 011/2022 - Ação de
Monitoramento da recomendação disposta no
Relatório de Auditoria nº 009/2021, que trata da
catalogação e indexação dos

1 Ação iniciada no exercício de 2021 e finalizada no exercício de 2022.
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Macroprocessos com as Políticas Institucionais
Permanentes do IFPE.

Nota Técnica nº 012/2022 - Ação de
Monitoramento das recomendações pendentes
de atendimento relativas ao exercício 2018, no
âmbito da PROAD.

Nota Técnica nº 013/2022 - Ação de
Monitoramento das recomendações pendentes
de atendimento relativas ao exercício 2018, no
âmbito do Campus Ipojuca.

Nota Técnica nº 014/2022 - Ação de
Monitoramento do indício de dedicação exclusiva
desrespeitada, conforme informações disponíveis
no sistema e-Pessoal do Tribunal de Contas da
União (TCU).

Nota Técnica nº 015/2022 - Ação de
Monitoramento das recomendações pendentes
de atendimento relativas ao exercício 2018, no
âmbito do Campus Palmares.

Nota Técnica nº 016/2022 - Ação de
Monitoramento das recomendações pendentes
de atendimento relativas ao exercício 2018, no
âmbito da PROPESQ.

Nota Técnica nº 017/2022 - Ação de
Monitoramento das recomendações pendentes
de atendimento relativas ao exercício 2018, no
âmbito da DADT.

Nota Técnica nº 018/2022 - Ação de
Monitoramento das recomendações pendentes
de atendimento relativas ao exercício 2018, no
âmbito do DOPE.

Nota Técnica nº 019/2022 - Ação de
Monitoramento da recomendação 01 da
constatação 1.1.1.3 do Relatório de Auditoria nº
002/2018, que trata da Normatização e
implementação do Plano de Manutenção das
instalações prediais do IFPE.

Nota Técnica nº 020/2022 - Ação de
Monitoramento das recomendações pendentes
de atendimento relativas ao exercício 2018, no
âmbito do Campus Caruaru.

Nota Técnica nº 021/2022 - Ação de
Monitoramento das recomendações pendentes
de atendimento relativas ao exercício 2018, no
âmbito do Campus Abreu e Lima.
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5
Gestão e

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

Relatório de Auditoria nº 001/2022-
Autoavaliação do grau de maturidade da
atividade de auditoria interna, com base no
Modelo de Capacidade de Auditoria Interna
(Internal Audit Capability Model - IA-CM).

Gestão e Melhoria da Qualidade - Informações
coletadas ao longo do exercício de 2022.

6

Levantamento
de Informações
para Órgão de

Controle Interno
e Externo

Atuar no
acompanhamento
das diligências do
TCU (indícios do
e-Pessoal, por
exemplo) e da

CGU; Acompanhar
os atos de gestão
para atendimento
das demandas do

TCU e da CGU.

Em
andamento

Relatório de Auditoria nº 002/2022 -
Acompanhamento das demandas do sistema
e-Pessoal do TCU.

7 Gestão Interna

Comunicar,
semestralmente,

informações sobre
o desempenho da
Auditoria Interna

ao Conselho
Superior do IFPE.

Concluída

Relatório de Auditoria nº 007/2022 -
Apresentação dos resultados das atividades da
Unidade de Auditoria Interna.

8 Gestão Interna

Elaborar o
Relatório Anual de
Auditoria Interna
(RAINT) referente

ao exercício de
2022.

Concluída
RAINT - 2021 - Publicado através da Resolução
CONSUP/IFPE nº 127, de 26 de abril de 2022.

9 Gestão Interna

Planejar as ações
das atividades de
auditoria a serem
desenvolvidas no

decorrer do
exercício de 2023

(PAINT 2023).

Planejada
Ação prevista para o último trimestre de 2022.

10 Gestão Interna

Atuar no
acompanhamento
do cumprimento
da norma sobre o

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

Concluída

Parecer da Auditoria Interna nº 001/2022 -
Parecer sobre o processo de contas do IFPE,
exercício 2021.
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11 Gestão Interna

Atividades
administrativas da

Unidade da
Auditoria Interna.

Em
andamento

Atividades administrativas - Rotinas do setor,
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.

12
Demandas

extraordinárias

Execução das
demandas

extraordinárias
recebidas durante

a realização do
PAINT

Em
andamento

Participação em diversos eventos promovidos
pelo dirigente máximo da Instituição, como por
exemplo: reuniões, fóruns, viagens.

Não houve o surgimento de demandas
extraordinárias que justificassem a inclusão de
novas ações no Plano de Auditoria Interna
durante a sua execução.

Fonte: elaborado pela Auditoria Interna do IFPE.

É importante esclarecer que o PAINT 2022 foi elaborado em conformidade com o que
estabelece a Instrução Normativa SFC nº 05/2021, abordando, em especial, os itens
contidos em seu art. 4º. Para a elaboração, buscou-se considerar os planos, metas,
objetivos e a avaliação dos riscos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Pernambuco, bem como os demais dispositivos normativos obrigatórios.

Com o propósito de demonstrar, percentualmente, a posição, em 25/08/2022, sobre a
execução dos serviços de auditoria previstos no PAINT 2022, apresentamos a Tabela 1:

Tabela 1 - Percentual de execução do PAINT 2022

Status da Execução Percentual de Execução

Concluída 27,80%

Em andamento 61,10%

Planejada 11,10%

Fonte: elaborado pela Auditoria Interna do IFPE.

Registre-se que algumas ações previstas no PAINT 2022 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 2022 (RAINT 2022).

Com relação à divulgação dos resultados, o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria
Interna Governamental do Poder Executivo Federal, dispõe que: “[...] A comunicação final
dos resultados dos trabalhos das UAIG deve ser publicada na Internet, como instrumento
de accountability da gestão pública e de observância ao princípio da publicidade
consignado na Constituição Federal [...]”.
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Nesse sentido, em observância ao supracitado Referencial e ao Manual de Orientações
Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal,
destacamos que todos os trabalhos decorrentes da execução do PAINT 2022
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-ati
vidades-1.

Os resultados dos trabalhos produzidos pela Unidade de Auditoria Interna, no período de
01/01/2022 a 25/08/2022, estão dispostos na Tabela 2.

Tabela 2 - Documentos produzidos pela Auditoria Interna no exercício (2022)

Tipo de Documento Quantidade

Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna - RAINT 2021 01

Parecer da Auditoria Interna nº 001.2022 - Contas do Exercício 2021 01

Relatório de Auditoria 06

Nota de Auditoria 02

Nota Técnica 21

Total 31

Fonte: Site institucional do IFPE (Relatórios de Atividades — IFPE). Acesso em: 25/08/2022

3 - PRINCIPAIS DESTAQUES ACERCA DAS AÇÕES DE AUDITORIA

A Auditoria Interna do IFPE pretende contribuir para o desenvolvimento das atividades
administrativas, tendo como finalidades básicas: fortalecer a gestão, racionalizar as ações
de controle e prestar apoio aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
Federal.

Dessa forma, em cumprimento às finalidades supramencionadas, destacamos, a seguir, a
atuação da Unidade de Auditoria Interna referente ao acompanhamento dos sistemas
CONECTA TCU e e-Pessoal, ambos do Tribunal de Contas da União - TCU, como também,
os principais apontamentos do Parecer da Auditoria Interna sobre a prestação de contas
anual da entidade.

3.1 - Acompanhamento das Demandas do TCU

A Unidade de Auditoria Interna do IFPE atua no acompanhamento das diligências do TCU,
através do sistema CONECTA TCU e do Sistema e-Pessoal.

O sistema Conecta TCU é uma plataforma de serviços que permite, de forma on-line, a
realização e acesso a comunicações processuais, envio de documentos, acesso a
processos e diversas outras informações relacionadas à atuação do TCU.
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A Plataforma de Serviços Digitais Conecta-TCU constitui um instrumento de governança,
gestão e interação, assim como de serviços entre o Tribunal de Contas da União (TCU) e os
jurisdicionados. Adicionalmente, constitui importante instrumento de auxílio à
transparência, governança e gestão de comunicações, determinações e prazos
processuais, tanto para o TCU, quanto para gestores públicos, partes interessadas e
órgãos legitimados.

Durante o período de 01/01/2022 a 25/08/2022, a Unidade de Auditoria monitorou as
seguintes demandas:

1. Ofício 032.536-TCU/Seproc - trata da comunicação do Acórdão nº
1384/2022-TCU-Plenário, que teve como objetivo avaliar as ações governamentais
e os riscos à proteção de dados pessoais por meio de diagnóstico acerca dos
controles implementados pelas organizações públicas federais para adequação à
Lei 13.709/2008, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados ou LGPD.

2. Ofício 27.242/2022-TCU/Seproc - trata da comunicação do Acórdão
1139/2022-TCU-Plenário, que teve como propósito o levantamento sobre o
estágio atual da utilização de tecnologias de IA por diversas organizações que
compõem a Administração Pública.

3. Ofício 23.035/2022-TCU/Seproc - trata da comunicação do Acórdão nº
1015/2022-TCU-Plenário, que proferiu sobre a Fiscalização Contínua de Folhas de
Pagamento - 7º Ciclo.

4. Ofício 0585/2022-TCU/Secex Educação - trata da apresentação da ação de
fiscalização e requisição de informações sobre a política pública de cotas, regida
pela Lei 12.711/2012. O objetivo desta ação foi a coleta de informações sobre a
implementação, a execução e a avaliação do programa de cotas para ingresso nos
cursos de graduação das Instituições Federais de Ensino.

5. Ofício 18.364/2022-TCU/Seproc - trata da comunicação do Acórdão nº
2355/2022-TCU-Primeira Câmara, que teve como finalidade o acompanhamento
acerca dos controles relacionados aos pagamentos dos adicionais de insalubridade
e periculosidade adotados pelas entidades da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica (Rede Federal), no biênio 2019/2020.

6. Ofício 15653/2022-TCU/Seproc - trata da comunicação do Acórdão
804/2022-TCU-Plenário, que considerou improcedente a representação formulada
contra o IFPE - Campus Vitória de Santo Antão. OBJETO DA REPRESENTAÇÃO:
Contestar o Pregão eletrônico para registro de preços (Pregão 04/2021) - Aquisição
de gêneros alimentícios para atender demandas do Serviço de Alimentação e
Nutrição (SAN), visando fornecimento de refeições aos estudantes do IFPE -
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - Campus
Vitória de Santo Antão e demais órgãos participantes, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
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7. Ofício nº 13552/2022-TCU/Seproc - trata da comunicação do Acórdão nº
644/2022-TCU-Plenário, que considerou o atendimento de determinação expedida
pelo próprio TCU no Processo TC 047.757/2020-5. Objeto da determinação:
anulação do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 2/2020, promovido pelo
Campus de Vitória de Santo Antão, e, consequentemente, dos atos e contratos
dele decorrentes, informando a este Tribunal as providências adotadas, no prazo
de 30 (trinta) dias.

No que tange ao sistema e-Pessoal, é oportuno informar que esta ferramenta, coleta,
processa e tramita os atos de pessoal (atos de admissão, atos de concessão de
aposentadoria, reforma e pensão) e os indícios de irregularidades em folhas de
pagamento, conforme estabelece a Instrução Normativa - TCU nº 78, de 21 de março de
2018.

Através do e-Pessoal, é possível gerenciar todo o ciclo de vida de um indício detectado,
desde a sua identificação pelas trilhas de auditoria, passando pela prestação de
esclarecimentos da Unidade Jurisdicionada e terminando no encaminhamento dado pelo
TCU.

Como forma de demonstrar informações que podem ser extraídas do sistema e-Pessoal e,
ao mesmo tempo, informar sobre a situação do IFPE referente aos indícios pendentes de
esclarecimentos pela Gestão, apresentamos tela coletada do supracitado sistema em
25/08/2022.

Com relação ao prazo de atendimento para a prestação dos esclarecimentos referentes
aos indícios de irregularidades em folhas de pagamento, o Tribunal de Contas da União
dispõe:

[...]
Dessa forma, se detectarmos casos de desídia em relação ao atendimento
do disposto no Ofício, atuaremos de forma mais incisiva, com o
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estabelecimento de prazo, audiência dos responsáveis e outros meios à
disposição do Controle Externo. Então, embora não haja prazo, é
importante que os órgãos demonstrem que estão dando andamento à
demanda do TCU, isto é, que os indícios estão sendo analisados e os
esclarecimentos estão sendo prestados (grifos nossos).

Importante destacar, que os serviços de auditoria para o exercício do monitoramento das
demandas do TCU compreendem as atividades de assessoramento, aconselhamento e
facilitação. Essas atividades são caracterizadas pela proposição de orientações aos
gestores. Tais serviços não se destinam a responder às demandas requeridas pelo TCU,
pois a tomada de decisão é competência exclusiva dos gestores.

3.2 - Principais Apontamentos do Parecer da Auditoria Interna nº 001/2022

A prestação de contas é uma obrigação constitucional de qualquer pessoa física ou
jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre
dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda ou que, em nome
desta, assuma obrigações de natureza pecuniária (parágrafo único do art. 70 da
Constituição Federal de 1988).

A Instrução Normativa TCU nº 84/2020 e a Decisão Normativa (DN) TCU nº 187/2020 são
as normas que estabelecem as regras gerais para as prestações de contas, considerando a
sociedade e seus representantes como os destinatários principais da obrigação de prestar
contas.

Buscando contribuir com o processo de prestação de contas do Instituto Federal de
Educação Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), expressando opinião, com base nos
trabalhos de auditorias previstos e executados no âmbito do Plano Anual de Auditoria
Interna (PAINT) do exercício de 2022, em cumprimento ao disposto no art. 15, parágrafo
6º, do Decreto n° 3591/2000, ao art. 37, inciso VI, do Regimento Geral do IFPE e ao art. 16
da Instrução Normativa nº 05/2021, a Unidade de Auditoria Interna elaborou o parecer
sobre a prestação de contas anual da entidade, referente ao exercício de 2021.

Dessa forma, apresentamos os principais apontamentos contidos no Parecer da Auditoria
Interna nº 001/2022, dispostos no Quadro 4.

Quadro 4 - Apontamentos da Auditoria (Parecer da Auditoria Interna nº 001/2022)

Apontamentos Observações

Atentar que a prestação de contas deverá ser feita
exclusivamente por meio do sítio oficial do IFPE.

Inserida em seção específica com chamada na
página inicial, preferencialmente sob o título
“Transparência e prestação de contas”.

Promover esforços para concluir, publicar e
divulgar o novo Plano de Desenvolvimento
Institucional do IFPE (PDI).

Relatório de Auditoria nº 004/2022 que
apresentou, de forma preventivo-pedagógica,
considerações sobre o processo de construção do
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do
Instituto Federal de Pernambuco (IFPE).
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Promover esforços para a imediata regularização
das ressalvas apontadas na Declaração do
Contador.

As ressalvas apresentadas pelo contador, indicaram
a existência de prejuízos nas informações
constantes nos relatórios contábeis (Balanço
Patrimonial, Demonstração das Variações
Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço
Financeiro, Demonstração dos Fluxo de Caixa e
Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido).

Atentar que as informações orçamentárias,
financeiras e patrimoniais deverão ser
disponibilizadas no Portal do IFPE.

As Demonstrações são parte integrante da
Prestação de Contas do IFPE, consolidando
informações orçamentárias, financeiras e
patrimoniais e deverão ser disponibilizadas no
Portal do IFPE, em atendimento ao acórdão do
Tribunal de Contas da União n° 2698/2016, para o
exercício do controle social dos recursos públicos.

Promover esforços na busca de minimizar as
ocorrências de restrições contábeis.

Dentre as restrições identificadas, chamou atenção
o número de ocorrências relacionado a problemas
no recebimento dos relatórios de movimentação
de almoxarifado e de bens; à falta de conformidade
de registros de gestão; à apropriação de despesas
fora do período de ocorrência; divergências entre
os saldos dos relatórios financeiros e contábeis de
bens móveis e almoxarifado; à falta de avaliação de
bens móveis e imóveis; inconsistências quanto à
depreciação, amortização e exaustão; e
inconsistências nos saldos contábeis nas contas de
controle de contratos.

Fonte: Informações adaptadas do Parecer da Auditoria Interna nº 001/2022.

3.3 - Informações sobre o Monitoramento das Recomendações da CGU

Com o objetivo de apresentar o posicionamento sobre a situação das recomendações
emitidas pela Controladoria Geral da União - CGU e, por consequência, conscientizar que
os gestores adotem medidas com vistas a atender as recomendações que se encontram
pendentes de implementação, a Unidade de Auditoria Interna emitiu, em 27/04/2022, o
Relatório de Auditoria nº 003/2022. Os dados apresentados no referido relatório foram
extraídos do sistema e-Aud e retratam o posicionamento da CGU quando da realização
das ações de monitoramento.

Destacamos que o e-Aud é o sistema por meio do qual a CGU monitora a implementação
das recomendações emitidas às unidades por ela auditadas.

Em síntese, com relação às recomendações da CGU, a Unidade de Auditoria Interna
identificou, à época, o quantitativo total de 54 (cinquenta e quatro) recomendações com
status de “reiteradas - em execução”.

Diante do exposto, importa mencionar que a Unidade de Auditoria Interna continuará, ao
longo do exercício de 2022, acompanhando as recomendações consideradas “reiteradas -
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em execução”, ou seja, recomendações cujo monitoramento das providências adotadas
pela gestão do IFPE deverão prosseguir por parte da CGU.

3.4 - Painel das Recomendações da Auditoria Interna do IFPE

O Manual Teórico da Auditoria Interna Governamental estabelece que a implementação
das recomendações emitidas à Unidade Auditada deve ser permanentemente
monitorada. Sendo assim, anualmente, a Auditoria Interna programa ações que têm por
objetivo a realização do monitoramento das recomendações.

No decorrer do exercício 2022, a Unidade de Auditoria Interna monitorou 161
recomendações, distribuídas em 18 (dezoito) Notas Técnicas.

Para promover o monitoramento das supracitadas recomendações, adotou-se como
referência a Orientação SFC nº 2/2015/DC/SFC/CGU-PR, de 25 de maio de 2015, e a
própria formatação do sistema e-Aud, de modo particular, as definições de “Providência”
e “Tipo de posicionamento”. Com base em tais instrumentos norteadores, foram obtidos
os seguintes resultados:

Tabela 3 - Síntese dos resultados do monitoramento

Providência Tipo de posicionamento Quantidade

Recomendação implementada Conclusão do monitoramento 37

Recomendação implementada parcialmente Reiteração 44

Recomendação não implementada: ação
inadequada ou insuficiente

Reiteração 21

Não houve providência Reiteração 21

Recomendação consolidada em
outra recomendação similar

Outros 38

Total 161

Fonte: Elaboração Própria.

Importante ressaltar, a grande evolução no percentual de atendimento das
recomendações monitoradas no decorrer do atual exercício. Conforme exposto na Tabela
3, a Unidade de Auditoria Interna avaliou 37 (trinta e sete) recomendações como
“implementadas”, ou seja, um percentual de 22,98% de atendimento, valor acima dos
13,25% apurados nos anos anteriores, conforme informações trazidas pelo Relatório de
Auditoria nº 002/2021, que tratou, na época, da situação das recomendações emitidas
pela Auditoria Interna.

Esclarecemos que os dados apresentados neste documento retratam o posicionamento
da Auditoria Interna, a partir da análise das informações e/ou evidências coletadas, ou
ausência delas. Eventuais documentos e/ou informações que tenham surgido após análise
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da equipe de auditoria interna, e que poderiam impactar diretamente no status de
alguma recomendação, e não foram avaliadas durante o monitoramento, serão avaliados
em momento futuro, quando da realização de novas ações para monitoramento.

3.5 - Informações acerca do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário

Em atendimento ao item nº 4 do Anexo I do Plano Anual de Atividades de Auditoria
Interna (PAINT) do exercício 2022, combinado com o disposto na Ordem de Serviço nº
012/2022 - AUDI/CONSUP/IFPE, a Unidade de Auditoria Interna 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.

Como resultado da ação desenvolvida 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, a Unidade de Auditoria Interna,
através do Relatório de Auditoria nº 006/2022, concluiu que o IFPE atendeu às
supracitadas determinações do TCU.

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

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 as
ações de avaliação e consultoria, materializadas por meio de relatórios, notas de
auditoria, notas técnicas e elaboração do parecer sobre a prestação de contas anual da
entidade, conforme resultados dos trabalhos realizados até 25/08/2022.

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.

Destacamos que a comunicação final sobre a execução do PAINT e a análise dos
resultados decorrentes dos trabalhos de auditoria serão apresentadas no Relatório Anual
de Atividades de Auditoria Interna (RAINT), em observância ao disposto no art. 10, da
Instrução Normativa CGU nº 05/2021.

O presente relatório foi elaborado pelo auditor David Lima Vilela, SIAPE nº 1867177 e

revisado pelo auditor Alexandre José Cunha da Silva, SIAPE nº 1804255.

Recife, 29 de agosto de 2022

David Lima Vilela
Titular da Unidade de Auditoria Interna Geral

SIAPE 1867177
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