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1 - Introdução 

O presente relatório foi elaborado para auxiliar os gestores do IFPE no enfrentamento às              
consequências causadas pelo novo Coronavírus (COVID-19). 

Com a chegada do Coronavírus ao Brasil, o Ministério da Saúde estabeleceu uma série              
medidas de proteção que devem ser observadas pelos órgãos e entidades da Administração             
Pública Federal para o enfrentamento da emergência de saúde decorrente dessa pandemia. 

Nesse sentido, a gestão do IFPE elaborou o Plano de Contingência do IFPE, aprovado pela               
Portaria nº 571 de 22 de maio de 2020, que tem por finalidade assegurar a implementação                
de ações para enfrentamento e combate ao novo Coronavírus (COVID-19) e à redução do              
impacto originado pela suspensão das suas atividades acadêmicas e administrativas          
presenciais para estudantes, servidores e sociedade. 

Vale ressaltar que as diretrizes apresentadas no Plano de Contingência do IFPE são             
dinâmicas, em razão do surgimento de novas informações e orientações dos órgãos            
sanitários federais, estaduais e municipais. 

O art. 18 do Decreto nº 9.203 de 22 de novembro de 2017, dispõe que a auditoria interna                  
governamental deverá adicionar valor e melhorar as operações das organizações para o            
alcance de seus objetivos, mediante abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e            
melhorar a eficácia dos processos da Instituição. 
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Dessa forma, foram estabelecidos os seguintes objetivos: 

1. Promover avaliação da adequação e suficiência das ações estabelecidas no Plano de            
Contingência do IFPE, observando os eixos propostos por cada macroprocesso; 

2. Verificar se as iniciativas, estabelecidas por eixo, estão sendo executadas, sugerindo,           
no que couber, orientações e/ou recomendações para o aperfeiçoamento do Plano           
de Contingência do IFPE. 

A definição do escopo dos trabalhos ocorreu a partir do resultado da análise do nível de                
riscos realizada pela Controladoria do IFPE, conforme previsto no Plano de Contingência do             
IFPE, que classificou o eixo “Realização de reuniões do Comitê Emergencial de            
Enfrentamento ao Coronavírus” como “crítico”. 

Importa mencionar que o referido eixo está relacionado ao “Objetivo nº 1” do Plano de               
Contingência do IFPE, qual seja, “Definir as diretrizes de isolamento e proteção para a              
comunidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, em            
consonância com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e das autoridades             
sanitárias federais (Ministério da Saúde), estadual (Governo de Pernambuco) e municipais           
(cidades em que há Campi/Polos EaD), proporcionando um ambiente institucional mais           
seguro e saudável, com vistas a minimizar os efeitos negativos da pandemia na             
comunidade”. 

O desenvolvimento dos trabalhos ocorreu no período de 08 a 19 de junho de 2020, por meio                 
de análises documentais 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 – Resultados dos exames 
 
2.1 Informação 
Informações a respeito do desenvolvimento da iniciativa relacionada ao eixo “Realização de            
reuniões do Comitê Emergencial de Enfrentamento ao Coronavírus”. 
 
Fato:  
Por meio de Solicitação de Auditoria nº 009-01/2020, encaminhada em 09/06/2020,           
requisitou-se ao Gabinete da Reitoria do IFPE informações acerca do eixo “Realização de             
reuniões do Comitê Emergencial de Enfrentamento ao Coronavírus”. 
 
Para tal, buscou-se informações sobre a desenvolvimento da iniciativa “Realizar reuniões           
periódicas do Comitê Emergencial de Enfrentamento do Coronavírus para, de forma           
participativa e democrática, proceder a tomada de decisões para adoção de medidas            
imediatas e de curto prazo com vistas ao funcionamento da instituição em atividades             
remotas, a atenção aos estudantes no período de suspensão de atividades acadêmicas,            
proteção à saúde de servidores e estudantes, e à preparação da instituição para o retorno às                
atividades presenciais”, a qual está vinculada ao referido eixo. 
 
O Gabinete da Reitoria, em 15/06/2020, informou que a iniciativa se encontra “em             
andamento”. Além disso, foram disponibilizados os documentos relacionados no Quadro 1: 
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Quadro 1 - Documentação disponibilizada pelo Gabinete da Reitoria do IFPE 

Documentos Assunto Observações 

Portaria Nº 357, de 23     
de março de 2020 

Institui o Comitê Emergencial de     
enfrentamento do Coronavírus (COVID 19)     
e as Comissões Locais de Enfrentamento      
do Coronavírus (COVID 19). 

- 

Portaria Nº 377, de 30     
de março de 2020 

Altera a Portaria nº 357/2020 GR. 
- 

E-mail: “Convoca para   
reunião em  
01/04/2020” 

Convoca membros do Comitê Emergencial     
de Enfrentamento do Coronavírus    
(COVID-19) para reunião no dia     
01/04/2020. 

A pauta não consta no e-mail. 
 

Portaria Nº 400, de 02     
de abril de 2020 

Institui temporariamente a realização, por     
meio de trabalho remoto, das atividades      
inadiáveis e/ou outras que forem julgadas      
necessárias fora das dependências do     
IFPE. 

- 

Portaria Nº 401, de 02     
de abril de 2020 

Dispõe sobre a frequência dos/as     
servidores/as técnico-administrativos/as  
que não puderem exercer as atividades      
remotamente. 

- 

Portaria Nº 402, de 02     
de abril de 2020 

Orienta os/as docentes do Instituto     
Federal de Pernambuco quanto à     
realização e ao registro das atividades      
remotas durante o período de suspensão      
do Calendário Acadêmico, em decorrência     
da pandemia de coronavírus (COVID-19). 

- 

E-mail: “Fwd: Convoca   
para reunião em   
23/04/2020” 

Convoca membros do Comitê Emergencial     
de Enfrentamento do Coronavírus    
(COVID-19) para reunião no dia     
23/04/2020. 

Pauta não disponibilizada. 

E-mail: “Convoca para   
reunião em  
07/05/2020” 

Convoca membros do Comitê Emergencial     
de Enfrentamento do Coronavírus    
(COVID-19) para reunião no dia     
07/05/2020. 

Pauta da Reunião:  
 
"Apreciação do Plano de    
Contingenciamento do IFPE". 

Portaria Nº 571, de 22     
de maio de 2020 
 

Aprova o Plano de Contingência do IFPE       
frente à pandemia da doença pelo      
SARS-COV-2 (COVID-19). 

- 

E-mail: “Convoca  
reunião do Comitê   
Emergencial - 27/05” 

Convoca membros do Comitê Emergencial     
de Enfrentamento do Coronavírus    
(COVID-19) para reunião no dia     
27/05/2020. 

Pauta da Reunião:  
 
1 - Retorno da avaliação das      
informações coletadas por meio dos     
formulários 
2 - Definição de GT para proposta       
de ajustes nos formulários 
3 - Apresentação da Gestão de      
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Riscos do Plano de Contingência 
4 - Retorno dos GTs - Revisão das        
Portarias GR no 400, no 401 e no        
402 
5 - Apresentação do Plano de Ação; 
6 - Revisão/reorganização dos    
subgrupos do Comitê Emergencial 

E-mail: “Material  
protocolos” 

Compartilhamento de arquivos (via    
Google Drive) conforme acordado em     
reunião do reunião do Comitê     
Emergencial. 

Arquivos compartilhados, conforme   
e-mail: 
  

● O plano de ação atualizado; 
● Documentos de referência para    

auxiliar na construção dos    
protocolos; 

● Sugestões de modelos de    
protocolos proposto pelo SIASS. 

E-mail: “Convoca  
reunião do Comitê   
Emergencial -  
10.06.2020” 

Convoca membros do Comitê Emergencial     
de Enfrentamento do Coronavírus    
(COVID-19) para reunião no dia     
10/06/2020. 

Pauta da Reunião: 
 
- Avaliação das respostas dos     
voluntários para criação dos    
protocolos 
- Aquisições voltadas aos protocolos     
de segurança 
- Minuta com as alterações para as       
Portaria GR Nº 400, 401 e 402 
- Resultado do acompanhamento da     
planilha relativa à situação dos     
servidores 
- Resultado do acompanhamento    
quinzenal do Plano de Contingência 
- Avaliar a atualização do Plano de       
Contingência 

Tabela “Reuniões do   
Comitê Emergencial de   
Enfrentamento ao  
Coronavírus (Covid-19)” 

Relação das datas das reuniões do Comitê       
Emergencial de Enfrentamento do    
Coronavírus (COVID-19). 

- 

Documento: 
“Solicitação de  
Auditoria nº  
009-01_2020” 

Manifestação da Gestão à demanda da      
Auditoria Interna. 

- 

Fonte: Elaborado pela AUDI a partir da manifestação do Auditado. 

 
Sobre a realização de reuniões, o art 6º da Portaria nº 357/2020-GR dispõe que: 
 

O Comitê Emergencial de Enfrentamento do Coronavírus (COVID-19) e as          
Comissões Locais de Enfrentamento do Coronavírus (COVID-19) terão duração         
enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância           
internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19), e se reunirão semanalmente,         
em caráter ordinário, e extraordinário, sempre que necessário, devendo, nesse          
caso, a reunião ser requerida pela respectiva Presidência. (grifo nosso) 

 
De acordo com as documentações apresentadas pela gestão, no período de 01/04/2020 a             
15/06/2020, foi informado que houve 06 (seis) reuniões do Comitê Emergencial de            
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Enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19), sendo 05 (cinco) delas acompanhadas de e-mail           
de convocação. 
 
Considerando o período mencionado acima e a frequência estabelecida na portaria, deveria            
ter ocorrido 11 (onze) reuniões, porém, como já mencionado, a documentação apresentada            
pela gestão indica que ocorreram 06 (seis) reuniões, o que representa 54,54% do previsto,              
conforme Figura 1. 
 

Figura 1 - Reuniões Comitê Emergencial de Enfrentamento do Coronavírus (COVID-19) 

ocorridas no período de 01/04/1010 a 15/06/2020 

 
Fonte: Elaborado pela AUDI a partir da manifestação do Auditado. 

 
Vale salientar que a gestão informou que o eixo/iniciativa se encontra no “Cenário             
Intermediário”. Isso significa, de acordo com Plano de Contingência do IFPE, um contexto de              
“Reuniões escassas e com pouca participação provocando acúmulo de pauta e consequente            
descontinuidade de ações”. Apesar disso, a gestão não indicou situações que possam            
dificultar, ou dificultaram, a desenvolvimento da iniciativa. Apenas foi informado que a “[...]             
ação encontra-se em andamento, tendo em vista a permanência da pandemia”. 
 
O Relatório dos Riscos do Plano de Contingência do IFPE informa que a causa para a não                 
realização de reuniões periódicas do Comitê Emergencial de Enfrentamento do Coronavírus           
seria a não observação da portaria por parte dos responsáveis. Apesar de não esclarecer              
sobre qual portaria a que se refere, entende-se, por todo contexto, que se trata da Portaria                
nº 357/2020-GR. 
 
Como consequência da não realização de reuniões periódicas, o mesmo relatório informou            
que a gestão poderá deixar de “definir as diretrizes de isolamento e proteção para a               
comunidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, em            
consonância com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e das autoridades             
sanitárias federais (Ministério da Saúde), estadual (Governo de Pernambuco) e municipais           
(cidades em que há Campi/Polos EaD), não proporcionando um ambiente institucional           
seguro e saudável, com os efeitos negativos da pandemia na comunidade”. Nesse caso, a              
gestão deixaria de cumprir o “Objetivo nº 1” do Plano de Contingência do IFPE. 
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Por outro lado, verificou-se a produção dos seguintes documentos: as Portarias GR nos 400,              
401 e 402; o Plano de Contingência do IFPE; e o Relatório dos Riscos do Plano de                 
Contingência do IFPE (diagnóstico de riscos). Além disso, em 18/06/2020, a partir de             
consulta aos arquivos compartilhados no Google Drive, identificou-se a existência de 11            
(onze) minutas de protocolos de saúde e segurança, as quais visam a redução da              
possibilidade de transmissão da COVID-19. 
 
O Plano de Contingência do IFPE prevê que a gestão, ao se situar em um cenário                
intermediário para a iniciativa em questão, promova a ação de “intensificação da agenda de              
reuniões com vistas à superação da pauta acumulada”. Nesse sentido, sugere-se à gestão             
que avalie se a frequência em que ocorreram as reuniões satisfez as necessidades,             
traduzindo, em tempo hábil, em atos administrativos as decisões do Comitê, de modo a              
evitar a produção de diretrizes obsoletas, bem como a falta de amparo normativo às ações               
da gestão. 
 
3 – Considerações Finais 
 
Esta ação de auditoria teve como objetivo de promover avaliação da adequação e suficiência              
das ações estabelecidas no Plano de Contingência do IFPE, observando o eixo “Realização de              
reuniões do Comitê Emergencial de Enfrentamento ao Coronavírus”, bem como verificar se a             
iniciativa “Realizar reuniões periódicas do Comitê Emergencial de Enfrentamento do          
Coronavírus para, de forma participativa e democrática, proceder a tomada de decisões para             
adoção de medidas imediatas e de curto prazo com vistas ao funcionamento da instituição              
em atividades remotas, a atenção aos estudantes no período de suspensão de atividades             
acadêmicas, proteção à saúde de servidores e estudantes, e à preparação da instituição para              
o retorno às atividades presenciais”, vinculada àquele eixo, está sendo executada,           
sugerindo, no que couber, orientações e/ou recomendações para o aperfeiçoamento do           
Plano de Contingência do IFPE. 
 
Dessa forma, em decorrência dos trabalhos realizados, conclui-se que é conveniente que a             
administração avalie se a frequência de reuniões realizadas imprimiu velocidade suficiente           
para que as decisões do comitê fossem materializadas em atos administrativos de forma             
tempestiva, a ponto de evitar a produção de diretrizes desatualizadas e a falta de suporte               
normativo às ações da gestão. 
 

4 – Síntese da adequação e suficiência das ações estabelecidas no Plano de Contingência              
do IFPE 
 
Quadro 2 - Adequação e Suficiência das ações estabelecidas no Plano de Contingência do 

IFPE 

Eixo de atuação: Realização de reuniões do Comitê Emergencial de Enfrentamento ao Coronavírus. 

Iniciativa: Realizar reuniões periódicas do Comitê Emergencial de Enfrentamento do Coronavírus para, de             
forma participativa e democrática, proceder a tomada de decisões para adoção de medidas imediatas e de                
curto prazo com vistas ao funcionamento da instituição em atividades remotas, a atenção aos estudantes no                
período de suspensão de atividades acadêmicas, proteção à saúde de servidores e estudantes, e à               
preparação da instituição para o retorno às atividades presenciais. 

Evidência Análise da Adequação Análise da Suficiência 

 
Avenida Professor Luiz Freire, nº 500 – Cidade Universitária – Recife – CEP: 50.540-740 

(81) 2125-1647 – audi@reitoria.ifpe.edu.br 
6 



 

Conforme Quadro 1 - 
Documentação disponibilizada 

pelo Gabinete da Reitoria do IFPE 

Verificou-se que as ações 
desenvolvidas pela gestão têm 
sido coerentes com iniciativa, o 

que tem possibilitado, até então, 
a materialização do Plano de 

Contingência do IFPE. 

A partir dos produtos/evidências 
apresentadas, verificou-se, no 
momento, que a iniciativa tem 

sido materializada. 

Fonte: Elaborado pela AUDI a partir da manifestação do Auditado. 

 
 
 

Recife, 19 de junho de 2020. 

 
 
 

Emerson da Costa Melo 
Auditor  

SIAPE 2868378 

Wenia Ventura de Farias Caldas 
Auditora 

SIAPE 1746091 

 
 
 

Relatório visto e aprovado. Encaminhe-se ao Magnífico Reitor do IFPE e a Pró-Reitora de              

Integração e Desenvolvimento Institucional. 

 

 

 

Recife, 25 de junho de 2020.  

 

 

 

David Lima Vilela 

Titular da Unidade de Auditoria Interna 

SIAPE 1867177 
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