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MATRIZ DE ACHADOS - MONITORAMENTO 

Unidade: IFPE - Campi da III Expansão: Abreu e Lima, Cabo de Santo Agostinho, Igarassu, Jaboatão dos                 
Guararapes, Olinda, Palmares e Paulista. 

Objetivo: Validar as providências implementadas pela administração e avaliar a qualidade das ações             
corretivas implementadas. 

Nº Número do Relatório 
/Recomendação 

Situação da 
Recomendação 
(Resultado da 

análise) 

Evidência Informação Extraída da Evidência  
(Análise da Auditoria) 

1 RA 25/2015; 
Constatação 1.1.1.11; 

Recomendação 01:  
Aos Campi Cabo de 

Santo Agostinho, 
Jaboatão dos 

Guararapes, Abreu e 
Lima, Olinda, 

Finalizado o 
monitoramento 

 

Nota Técnica nº 
07/2017; 

 
Relatório de 
Auditoria nº 
12/2020; e 

 
 Planilha Eletrônica 

Conforme Nota Técnica nº 07/2017, 
Relatório de Auditoria nº 12/2020 e 

Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
23/09/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 
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Paulista, Palmares e 
Igarassu: Realizar 

levantamento com o 
objetivo de produzir 

diagnóstico 
das condições atuais dos 

requisitos básicos de 
acessibilidade no 
Campus, com a 

definição de 
metas progressivas para 

sanar as carências 
existentes. 

 
 

“Banco_Dados_Re
com._AUDI”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “h”, 

deve ser finalizado o 
monitoramento para 

“recomendações [...] com mais de três 
anos de emitidas, [...], sendo 

prioritárias/relevantes (que não se 
enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de 

monitoramento indicadas 
anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, 
ainda de acordo com a supracitada 

Orientação, deve-se “finalizar 
Monitoramento e encaminhar a outras 

instâncias [...]”. 
 

Desta feita, considera-se finalizado o 
monitoramento, mas em razão do teor 

da recomendação, propõe-se o 
encaminhamento ao Departamento 

de Obras e Projetos (DOPE) do 
IFPE. 

MATRIZ DE ACHADOS - MONITORAMENTO 

Unidade: IFPE - Campus Afogados da Ingazeira. 

Objetivo: Validar as providências implementadas pela administração e avaliar a qualidade das ações             
corretivas implementadas. 

Nº Número do Relatório 
/Recomendação 

Situação da 
Recomendação 
(Resultado da 

análise) 

Evidência Informação Extraída da Evidência  
(Análise da Auditoria) 

1 RA 4/2015; 
Constatação 1.1.1.2; 
Recomendação 02: 
Elaborar e aprovar a 

Política de Prevenção de 
Acidente de Trabalho.  

 
 
 

Finalizado o 
monitoramento 

 

Nota Técnica nº 
05/2017; 

 
Relatório de 
Auditoria nº 
12/2020; e 

 
 Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Nota Técnica nº 05/2017, 
Relatório de Auditoria nº 12/2020 e 

Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
09/10/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “h”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
para “recomendações [...] com mais de 

três anos de emitidas, [...], sendo 
prioritárias/relevantes (que não se 

enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de 
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monitoramento indicadas 
anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, 
ainda de acordo com a supracitada 

Orientação, deve-se “finalizar 
Monitoramento e encaminhar a outras 

instâncias [...]”. 
 

Desta feita, considera-se finalizado o 
monitoramento, mas em razão do teor 

da recomendação, propõe-se o 
encaminhamento à Diretoria de 

Gestão de Pessoas (DGPE), de modo 
específico, à Unidade do Subsistema 

Integrado de Atenção à Saúde do 
Servidor Público Federal (SIASS) 

do IFPE, haja vista o entendimento da 
necessidade de tratamento sistêmico. 

2 RA 4/2015; 
Constatação 1.1.1.2; 
Recomendação 03: 

Promover a adequação 
dos extintores de 

incêndio, tendo em vista 
colocá-los em condições 

de operação. 

Finalizado o 
monitoramento 

 

Relatórios de 
Auditoria nº 
06/2019 e nº 
12/2020; e 

 
 Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
06/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
09/10/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “h”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
para “recomendações [...] com mais de 

três anos de emitidas, [...], sendo 
prioritárias/relevantes (que não se 

enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de 

monitoramento indicadas 
anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, 
ainda de acordo com a supracitada 

Orientação, deve-se “finalizar 
Monitoramento e encaminhar a outras 

instâncias [...]”. 
 

Desta feita, considera-se finalizado o 
monitoramento, mas em razão do teor 

da recomendação, propõe-se o 
encaminhamento ao Comitê de 
Governança, Riscos e Controles 
(CGRC) do IFPE,  uma vez que 

embora a recomendação seja 
específica para o Campus Afogados da 

Ingazeira, a promoção da adequação 
dos extintores de incêndio também se 

aplica aos demais Campi.  
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3 RA 4/2015; 
Constatação 1.1.1.4; 
Recomendação 02: 

Promover a capacitação 
e treinamento dos 

servidores da CGTI – 
Campus Afogados da 
Ingazeira – na área de 

Segurança da 
Informação e ações de 
conscientização dos 

usuários quanto ao tema; 

Finalizado o 
monitoramento 

 

 Relatórios de 
Auditoria nº 
06/2019 e nº 
12/2020; e 

 
 Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
06/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
09/10/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “h”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
para “recomendações [...] com mais de 

três anos de emitidas, [...], sendo 
prioritárias/relevantes (que não se 

enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de 

monitoramento indicadas 
anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, 
ainda de acordo com a supracitada 

Orientação, deve-se “finalizar 
Monitoramento e encaminhar a outras 

instâncias [...]”. 
 

Desta feita, considera-se finalizado o 
monitoramento, mas em razão do teor 

da recomendação, propõe-se o 
encaminhamento à Diretoria de 

Avaliação e Desenvolvimento de 
Tecnologias (DADT) do IFPE, haja 
vista o entendimento da necessidade 

de tratamento sistêmico. 
 

4 RA 4/2015; 
Constatação 1.1.1.4; 
Recomendação 04: 

Promover a adequação 
do ambiente físico, além 
de outros procedimentos 

de segurança física 
efetivos com vistas à 
formação de barreiras 
físicas suficientes para 
prevenir o acesso físico 
não autorizado, danos às 

instalações, fraude ou 
sabotagem entre outras 

ameaças. 

Finalizado o 
monitoramento 

 

Relatórios de 
Auditoria nº 
06/2019 e nº 
12/2020; e  

 
Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
06/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
09/10/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “h”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
para “recomendações [...] com mais de 

três anos de emitidas, [...], sendo 
prioritárias/relevantes (que não se 

enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de 

monitoramento indicadas 
anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, 
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ainda de acordo com a supracitada 
Orientação, deve-se “finalizar 

Monitoramento e encaminhar a outras 
instâncias [...]”. 

 
Desta feita, considera-se finalizado o 
monitoramento, mas em razão do teor 

da recomendação, propõe-se o 
encaminhamento ao Comitê de 
Governança, Riscos e Controles 
(CGRC) do IFPE,  uma vez que 

embora a recomendação seja 
específica para o Campus Afogados da 

Ingazeira, também se aplica aos 
demais Campi. 

 

5 RA 4/2015; 
Constatação 1.1.1.5; 
Recomendação 01: 

Promover a adequação 
da estrutura do Campus 
Afogados da Ingazeira 

às leis e normas da 
ABNT relativas à 
acessibilidade a 

edificações, mobiliário, 
espaços e equipamentos 
urbanos e implementar 

políticas de 
acessibilidade em 

relação à comunicação 
na prestação de serviço 

através da 
disponibilização de 

material em braile e em 
fonte ampliada; 

Finalizado o 
monitoramento 

 

 Relatórios de 
Auditoria nº 
06/2019 e nº 
12/2020; e 

 
 Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
06/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
13/10/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “h”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
para “recomendações [...] com mais de 

três anos de emitidas, [...], sendo 
prioritárias/relevantes (que não se 

enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de 

monitoramento indicadas 
anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, 
ainda de acordo com a supracitada 

Orientação, deve-se “finalizar 
Monitoramento e encaminhar a outras 

instâncias [...]”. 
 

Desta feita, considera-se finalizado o 
monitoramento, mas em razão do teor 

da recomendação, propõe-se o 
encaminhamento, no que lhes cabe, 

ao Departamento de Obras e 
Projetos (DOPE) e ao Núcleo de 
Apoio à Pessoa com Deficiência 

(Napne) do IFPE. 

6 RA 4/2015; 
Constatação 1.1.1.5; 
Recomendação 02: 

Promover a capacitação 
de Servidores para o uso 

e interpretação da 

Finalizado o 
monitoramento 

 

Relatórios de 
Auditoria nº 
06/2019 e nº 
12/2020; e  

 
Planilha Eletrônica 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
06/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
13/10/2020, considerou-se, para esta 
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Libras, em sintonia com 
o Decreto 5.626/2005, § 

1º, Art. 26. 

“Banco_Dados_Rec
om._AUDI 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “h”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
para “recomendações [...] com mais de 

três anos de emitidas, [...], sendo 
prioritárias/relevantes (que não se 

enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de 

monitoramento indicadas 
anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, 
ainda de acordo com a supracitada 

Orientação, deve-se “finalizar 
Monitoramento e encaminhar a outras 

instâncias [...]”. 
 

Desta feita, considera-se finalizado o 
monitoramento, mas em razão do teor 

da recomendação, propõe-se o 
encaminhamento à Diretoria de 

Gestão de Pessoas (DGPE) do IFPE, 
haja vista o entendimento da 

necessidade de tratamento sistêmico 
desta recomendação. 

 

7 RA 4/2015; 
Constatação 1.1.1.6; 
Recomendação 02: 

Realizar os registros de 
entrada e saída de 

materiais no SUAP na 
ocasião da 

movimentação de 
entrada e de saída, 

mesmo quando os itens 
foram encaminhados 
para outros setores; 

Finalizado o 
monitoramento 

 

Nota Técnica nº 
05/2017; 

 
Relatório de 
Auditoria nº 
12/2020; e  

 
Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Nota Técnica nº 05/2017, 
Relatório de Auditoria nº 12/2020 e 

Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
13/10/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, de acordo com o 

entendimento da CGU, descrito na 
Orientação SFC nº 2/2015/ 

DC/SFC/CGU-PR, de 25/05/2015, 
item “d”, subitem “a”, deve ser 
finalizado o monitoramento de 

“recomendações relacionadas ao mero 
cumprimento de normas ou melhorias 

excessivamente genéricas”.  
 

Além disso, ainda de acordo com a 
supracitada Orientação, item “d”, 

subitem “b”, deve ser finalizado o 
monitoramento de “recomendações 
cujo teor [...] tenha caráter de alerta, 
tais como recomendações para evitar 

que se cometa a 
impropriedade/irregularidade 
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novamente (doravante...)”.  
 

Assim, tendo em vista esse 
entendimento, 

considera-se finalizado o 
monitoramento 

da recomendação, deixando de ser 
monitorada pela Auditoria Interna, 

porém continua passível de 
implementação pela gestão. 

 

8 RA 4/2015; 
Constatação 1.1.1.7; 
Recomendação 01: 

Promover a divulgação 
do Plano de Logística 
Sustentável do IFPE, 

bem como a criação de 
Comissão responsável 
pelo acompanhamento 

da execução do Plano de 
Logística Sustentável, 

possibilitando a inserção 
de dados sobre o tema 
no Relatório de Gestão.  

Finalizado o 
monitoramento 

 

 Relatórios de 
Auditoria nº 
06/2019 e nº 
12/2020; e  

 
Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
06/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
13/10/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “h”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
para “recomendações [...] com mais de 

três anos de emitidas, [...], sendo 
prioritárias/relevantes (que não se 

enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de 

monitoramento indicadas 
anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, 
ainda de acordo com a supracitada 

Orientação, deve-se “finalizar 
Monitoramento e encaminhar a outras 

instâncias [...]”. 
 

Desta feita, considera-se finalizado o 
monitoramento, mas em razão do teor 

da recomendação, propõe-se o 
encaminhamento ao Comitê de 
Governança, Riscos e Controles 

(CGRC) do IFPE, haja vista o 
entendimento da necessidade de 

tratamento sistêmico desta 
recomendação. 

 

9 RA 4/2015; 
Constatação 1.1.1.7; 
Recomendação 02: 
Avaliar e publicar os 
resultados alcançados 

pelo Campus no tocante 
ao Plano de Logística 
Sustentável do IFPE. 

Finalizado o 
monitoramento 

 

Relatórios de 
Auditoria nº 
06/2019 e nº 
12/2020; e  

 
Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
06/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
13/10/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 
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Todavia, de acordo com o 
entendimento da CGU, descrito na 

Orientação SFC nº 2/2015/ 
DC/SFC/CGU-PR, de 25/05/2015, 
item “d”, subitem “a”, deve ser 
finalizado o monitoramento de 

“recomendações relacionadas ao mero 
cumprimento de normas ou melhorias 

excessivamente genéricas”.  
 

Assim, tendo em vista esse 
entendimento, 

considera-se finalizado o 
monitoramento 

da recomendação, deixando de ser 
monitorada pela Auditoria Interna, 

porém continua passível de 
implementação pela gestão. 

 

10 RA 8/2015; 
Constatação 1.1.1.3; 
Recomendação 01: 

Atender a 
Recomendação 002, da 

Constatação 008 do 
Relatório 224774 da 

CGU, qual seja: “Que as 
aquisições realizadas 
pela Entidade, sejam 

precedidas de 
justificativas da sua real 

necessidade. Fazendo 
constar nos Projetos 

Básicos o que se 
recomenda.”  

Finalizado o 
monitoramento 

 

Relatórios de 
Auditoria nº 
01/2019 e nº 
12/2020; e  

 
Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
01/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
13/10/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, de acordo com o 

entendimento da CGU, descrito na 
Orientação SFC nº 2/2015/ 

DC/SFC/CGU-PR, de 25/05/2015, 
item “d”, subitem “a”, deve ser 
finalizado o monitoramento de 

“recomendações relacionadas ao mero 
cumprimento de normas ou melhorias 

excessivamente genéricas”.  
 

Além disso, ainda de acordo com a 
supracitada Orientação, item “d”, 

subitem “b”, deve ser finalizado o 
monitoramento de “recomendações 
cujo teor [...] tenha caráter de alerta, 
tais como recomendações para evitar 

que se cometa a 
impropriedade/irregularidade 

novamente (doravante...)”.  
 

Assim, tendo em vista esse 
entendimento, 

considera-se finalizado o 
monitoramento 

da recomendação, deixando de ser 
monitorada pela Auditoria Interna, 

porém continua passível de 
implementação pela gestão. 
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11 RA 8/2015; 
Constatação 1.2.1.1; 
Recomendação 01: 
Conferir, antes de 
encaminhar para 

pagamento, se os bens e 
serviços estão 

devidamente detalhados, 
de acordo com firmado 

em contrato. 

Finalizado o 
monitoramento 

 

Nota Técnica nº 
05/2017; 

 
Relatório de 
Auditoria nº 
12/2020; e 

 
 Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Nota Técnica nº 05/2017, 
Relatório de Auditoria nº 12/2020 e 

Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
13/10/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, de acordo com o 

entendimento da CGU, descrito na 
Orientação SFC nº 2/2015/ 

DC/SFC/CGU-PR, de 25/05/2015, 
item “d”, subitem “a”, deve ser 
finalizado o monitoramento de 

“recomendações relacionadas ao mero 
cumprimento de normas ou melhorias 

excessivamente genéricas”.  
 

Além disso, ainda de acordo com a 
supracitada Orientação, item “d”, 

subitem “b”, deve ser finalizado o 
monitoramento de “recomendações 
cujo teor [...] tenha caráter de alerta, 
tais como recomendações para evitar 

que se cometa a 
impropriedade/irregularidade 

novamente (doravante...)”.  
 

Assim, tendo em vista esse 
entendimento, 

considera-se finalizado o 
monitoramento 

da recomendação, deixando de ser 
monitorada pela Auditoria Interna, 

porém continua passível de 
implementação pela gestão. 

 

12 RA 8/2015; 
Constatação 1.2.1.3; 
Recomendação 01: 
Acostar aos autos 

processuais todos os 
atos, devidamente 

justificados quando for 
caso, que ocorreram até 

o arquivamento do 
mesmo ou encerramento 

do contrato. 

Finalizado o 
monitoramento 

 

Nota Técnica nº 
05/2017; 

 
Relatório de 
Auditoria nº 
12/2020; e 

 
 Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Nota Técnica nº 05/2017, 
Relatório de Auditoria nº 12/2020 e 

Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
13/10/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, de acordo com o 

entendimento da CGU, descrito na 
Orientação SFC nº 2/2015/ 

DC/SFC/CGU-PR, de 25/05/2015, 
item “d”, subitem “a”, deve ser 
finalizado o monitoramento de 

“recomendações relacionadas ao mero 
cumprimento de normas ou melhorias 
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excessivamente genéricas”.  
 

Além disso, ainda de acordo com a 
supracitada Orientação, item “d”, 

subitem “b”, deve ser finalizado o 
monitoramento de “recomendações 
cujo teor [...] tenha caráter de alerta, 
tais como recomendações para evitar 

que se cometa a 
impropriedade/irregularidade 

novamente (doravante...)”.  
 

Assim, tendo em vista esse 
entendimento, 

considera-se finalizado o 
monitoramento 

da recomendação, deixando de ser 
monitorada pela Auditoria Interna, 

porém continua passível de 
implementação pela gestão. 

 

13 RA 15/2015; 
Constatação 1.1.1.6; 
Recomendação 02: 

Apurar 
administrativamente se 
houve dano ao erário 

com a pesquisa de preço 
realizada para o Pregão 

002/2014, especialmente 
quanto à realização de 
pesquisa com empresas 
com o mesmo endereço. 

Finalizado o 
monitoramento 

 

Relatórios de 
Auditoria nº 
07/2019 e nº 
12/2020; e  

 
Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
07/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
13/10/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “h”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
para “recomendações [...] com mais de 

três anos de emitidas, [...], sendo 
prioritárias/relevantes (que não se 

enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de 

monitoramento indicadas 
anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, 
ainda de acordo com a supracitada 

Orientação, deve-se “finalizar 
Monitoramento e encaminhar a outras 

instâncias [...]”. 
 

Desta feita, considera-se finalizado o 
monitoramento, mas em razão do teor 

da recomendação, propõe-se o 
encaminhamento 

Assessoria de Assuntos 
Correicionais do IFPE. 
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MATRIZ DE ACHADOS - MONITORAMENTO 

Unidade: IFPE - Barreiros 

Objetivo: Validar as providências implementadas pela administração e avaliar a qualidade das ações             
corretivas implementadas. 

Nº Número do Relatório 
/Recomendação 

Situação da 
Recomendação 
(Resultado da 

análise) 

Evidência Informação Extraída da Evidência  
(Análise da Auditoria) 

1 RA 09/2015; 
Constatação 1.1.1.6; 
Recomendação 04: 
Advertir as chefias 

imediatas à necessidade 
de comunicar a unidade 
de gestão de pessoas do 

campus quaisquer 
alterações nos horários 
dos servidores sob sua 

responsabilidade. 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

 Nota Técnica nº 
25/2015; 

 
Relatório de 
Auditoria nº 
12/2020; e  

 
Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Nota Técnica nº 25/2015, 
Relatório de Auditoria nº 12/2020 e 

Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
03/08/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “b”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
de “recomendações cujo teor [...] tenha 

caráter de alerta, tais como 
recomendações para evitar que se 

cometa a impropriedade/irregularidade 
novamente (doravante...)”.  

 
Além disso, ainda de acordo com a 
supracitada Orientação, item “d”, 
subitem “i”, deve ser finalizado o 
monitoramento de “recomendação 

com classificação diferente de apuração 
de responsabilidade e 

reposição de bens ou valores, cujo 
último tratamento[...] tenha ocorrido a 

mais de quatro anos.” 
 

Assim, tendo em vista esse 
entendimento, 

considera-se finalizado o 
monitoramento 

da recomendação, deixando de ser 
monitorada pela Auditoria Interna, 

porém continua passível de 
implementação pela gestão. 

2 RA 09/2015; 
Constatação 1.1.1.5; 
Recomendação 01: 

Promover, juntamente 
com as chefias 

imediatas, medidas de 
controle e 

acompanhamento dos 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

 Nota Técnica nº 
25/2015; 

 
Relatório de 
Auditoria nº 
12/2020; e 

 
 Planilha Eletrônica 

Conforme Nota Técnica nº 25/2015, 
Relatório de Auditoria nº 12/2020 e 

Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
03/08/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 
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registros de frequência 
dos servidores, 

especialmente dos 
beneficiários do 

auxílio-transporte, sob 
pena de 

responsabilização 
administrativa. 

 

“Banco_Dados_Rec
om._AUDI”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “h”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
para “recomendações [...] com mais de 

três anos de emitidas, [...], sendo 
prioritárias/relevantes (que não se 

enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de 

monitoramento indicadas 
anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, 
ainda de acordo com a supracitada 

Orientação, deve-se “finalizar 
Monitoramento e encaminhar a outras 

instâncias [...]”. 
 

Desta feita, considera-se finalizado o 
monitoramento, mas em razão do teor 

da recomendação, propõe-se o 
encaminhamento ao Comitê de 
Governança, Riscos e Controles 

(CGRC) do IFPE, haja vista o 
entendimento da necessidade de 

tratamento sistêmico. 
 

3 RA 20/2015; 
Constatação 1.1.1.2; 
Recomendação 01: 

Certificar, na condição 
de órgão gerenciador de 

SRP, que as 
manifestações de 

interesse encaminhadas 
por parte dos órgãos 
Participantes estejam 
padronizadas e em 

observância ao disposto 
no art. 6º do Decreto nº 

7.892/13. 
 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Nota Técnica nº 
09/2016; 

 
Relatório de 
Auditoria nº 
12/2020; e 

 
 Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Nota Técnica nº 09/2016, 
Relatório de Auditoria nº 12/2020 e 

Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
21/09/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “i”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
de “recomendação com classificação 

diferente de apuração de 
responsabilidade e reposição de bens 
ou valores, cujo último tratamento[...] 
tenha ocorrido a mais de quatro anos.” 

 
Assim, tendo em vista esse 

entendimento, 
considera-se finalizado o 

monitoramento 
da recomendação, deixando de ser 
monitorada pela Auditoria Interna, 

porém continua passível de 
implementação pela gestão. 
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4 RA 20/2015; 
Constatação 1.1.1.4; 
Recomendação 01: 

Utilizar, na realização de 
pesquisa de preços, os 

métodos previstos na IN 
SLTI/MPOG nº 05/2014, 

alterada pela IN 
SLTI/MPOG nº 07/2014, 

e apresentar a devida 
justificativa da 

autoridade competente 
caso utilize métodos 

diferentes. 
 
 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

 Nota Técnica nº 
09/2016; 

 
 Relatório de 
Auditoria nº 
12/2020; e  

 
Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Nota Técnica nº 09/2016, 
Relatório de Auditoria nº 12/2020 e 

Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
21/09/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “b”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
de “recomendações cujo teor [...] tenha 

caráter de alerta, tais como 
recomendações para evitar que se 

cometa a impropriedade/irregularidade 
novamente (doravante...)”.  

 
Além disso, ainda de acordo com a 
supracitada Orientação, item “d”, 
subitem “i”, deve ser finalizado o 
monitoramento de “recomendação 

com classificação diferente de apuração 
de responsabilidade e 

reposição de bens ou valores, cujo 
último tratamento[...] tenha ocorrido a 

mais de quatro anos.” 
 

Assim, tendo em vista esse 
entendimento, 

considera-se finalizado o 
monitoramento 

da recomendação, deixando de ser 
monitorada pela Auditoria Interna, 

porém continua passível de 
implementação pela gestão. 

 

5 RA 20/2015; 
Constatação 1.1.1.5; 
Recomendação 01: 
Fazer constar nos 

processos licitatórios, 
para contratação de 

serviços, as análises das 
planilhas encaminhadas 
nas pesquisas de preços, 

verificando a 
consistência dos valores 

levantados. 
 
 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Nota Técnica nº 
09/2016; 

 
Relatório de 
Auditoria nº 
12/2020; e 

 
Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Nota Técnica nº 09/2016, 
Relatório de Auditoria nº 12/2020 e 

Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
21/09/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “b”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
de “recomendações cujo teor [...] tenha 

caráter de alerta, tais como 
recomendações para evitar que se 
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cometa a impropriedade/irregularidade 
novamente (doravante...)”.  

 
Além disso, ainda de acordo com a 
supracitada Orientação, item “d”, 
subitem “i”, deve ser finalizado o 
monitoramento de “recomendação 

com classificação diferente de apuração 
de responsabilidade e 

reposição de bens ou valores, cujo 
último tratamento[...] tenha ocorrido a 

mais de quatro anos.” 
 

Assim, tendo em vista esse 
entendimento, 

considera-se finalizado o 
monitoramento 

da recomendação, deixando de ser 
monitorada pela Auditoria Interna, 

porém continua passível de 
implementação pela gestão. 

 

6 RA 20/2015; 
Constatação 1.1.1.7; 
Recomendação 02: 
Observar, em futuras 

contratações, a 
necessidade de 

elaboração de estimativa 
própria de custos, 

realizando análise crítica 
da consistência dos 

valores encaminhados 
nas planilhas das 

empresas vencedoras da 
licitação. 

 
 
 
 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Nota Técnica nº 
09/2016; 

 
Relatório de 
Auditoria nº 
12/2020; e 

 
 Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Nota Técnica nº 09/2016, 
Relatório de Auditoria nº 12/2020 e 

Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
21/09/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “h”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
para “recomendações [...] com mais de 

três anos de emitidas, [...], sendo 
prioritárias/relevantes (que não se 

enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de 

monitoramento indicadas 
anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, 
ainda de acordo com a supracitada 

Orientação, deve-se “finalizar 
Monitoramento e encaminhar a outras 

instâncias [...]”. 
 

Desta feita, considera-se finalizado o 
monitoramento, mas em razão do teor 

da recomendação, propõe-se o 
encaminhamento à Pró-Reitoria de 
Administração (PROAD) do IFPE, 

haja vista o entendimento da 
necessidade de tratamento sistêmico. 
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MATRIZ DE ACHADOS - MONITORAMENTO 

Unidade: IFPE - Belo Jardim 

Objetivo: Validar as providências implementadas pela administração e avaliar a qualidade das ações             
corretivas implementadas. 

Nº Número do Relatório 
/Recomendação 

Situação da 
Recomendação 
(Resultado da 

análise) 

Evidência Informação Extraída da Evidência  
(Análise da Auditoria) 

1 RA 09/2014; 
Constatação 1.1.1.1; 
Recomendação 04: 

Manter atualizados os 
dados funcionais dos 

servidores nos sistemas 
cadastrais da unidade. 

 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Nota Técnica nº 
11/2015; 

 
 Relatório de 
Auditoria nº 
12/2020; e  

 
Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Nota Técnica nº 11/2015, 
Relatório de Auditoria nº 12/2020 e 

Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
03/08/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “a”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
de “recomendações relacionadas ao 
mero cumprimento de normas ou 

melhorias excessivamente genéricas”.  
 

Além disso, ainda de acordo com a 
supracitada Orientação, item “d”, 
subitem “i”, deve ser finalizado o 
monitoramento de “recomendação 

com classificação diferente de 
apuração de responsabilidade e 

reposição de bens ou valores, cujo 
último tratamento[...] tenha ocorrido a 

mais de quatro anos.” 
 

Assim, tendo em vista esse 
entendimento, 

considera-se finalizado o 
monitoramento 

da recomendação, deixando de ser 
monitorada pela Auditoria Interna, 

porém continua passível de 
implementação pela gestão. 

2 RA 04/2014; 
Constatação 1.1.1.2; 
Recomendação 03: 

Recomenda-se acostar 
nos autos dos respectivos 
processos de pagamento, 

a formalização da 
justificativa, com a 

devida documentação 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Relatórios de 
Auditoria nº 
02/2019 e nº 
12/2020; e 

 
 Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
02/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
22/09/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 
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comprobatória da 
ausência de recursos, 

bem como do pedido, e 
da sistemática adotada 

pela Reitoria. 
 
 

Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “a”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
de “recomendações relacionadas ao 
mero cumprimento de normas ou 

melhorias excessivamente genéricas”.  
 

Além disso, ainda de acordo com a 
supracitada Orientação, item “d”, 

subitem “b”, deve ser finalizado o 
monitoramento de “recomendações 
cujo teor [...] tenha caráter de alerta, 
tais como recomendações para evitar 

que se cometa a 
impropriedade/irregularidade 

novamente (doravante...)”.  
 

Assim, tendo em vista esse 
entendimento, 

considera-se finalizado o 
monitoramento 

da recomendação, deixando de ser 
monitorada pela Auditoria Interna, 

porém continua passível de 
implementação pela gestão. 

3 RA 09/2014; 
Constatação 1.1.1.1; 
Recomendação 03: 

Elaborar e aprovar os 
manuais que descrevam 
as rotinas dos setores da 

unidade e criar 
mecanismos para que 

esses manuais se tornem 
conhecidos, acessíveis e 
observados por todos os 
servidores e prestadores 
de serviço ao Campus 

Belo Jardim. 
 
 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Relatórios de 
Auditoria nº 
02/2019 e nº 
12/2020; e 

 
 Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
02/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
22/09/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “h”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
para “recomendações [...] com mais de 

três anos de emitidas, [...], sendo 
prioritárias/relevantes (que não se 

enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de 

monitoramento indicadas 
anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, 
ainda de acordo com a supracitada 

Orientação, deve-se “finalizar 
Monitoramento e encaminhar a outras 

instâncias [...]”. 
 

Desta feita, considera-se finalizado o 
monitoramento, mas em razão do teor 

da recomendação, propõe-se o 
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encaminhamento ao Comitê de 
Governança, Riscos e Controles 

(CGRC) do IFPE, haja vista o 
entendimento da necessidade de 

tratamento sistêmico. 
 

4 RA 09/2014; 
Constatação 1.1.1.2; 
Recomendação 02: 

Realizar estudos quanto a 
viabilidade de 
monitoramento 

eletrônico de segurança, 
alarmes de incêndio e 

saídas de emergência em 
posições estratégicas. 

  
 
 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Relatórios de 
Auditoria nº 
02/2019 e nº 

12/2020;e 
 

 Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
02/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
22/09/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “h”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
para “recomendações [...] com mais de 

três anos de emitidas, [...], sendo 
prioritárias/relevantes (que não se 

enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de 

monitoramento indicadas 
anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, 
ainda de acordo com a supracitada 

Orientação, deve-se “finalizar 
Monitoramento e encaminhar a outras 

instâncias [...]”. 
 

Desta feita, considera-se finalizado o 
monitoramento, mas em razão do teor 

da recomendação, propõe-se o 
encaminhamento ao Comitê de 
Governança, Riscos e Controles 

(CGRC) do IFPE, haja vista o 
entendimento da necessidade de 

tratamento sistêmico. 
 

5 RA 09/2014; 
Constatação 1.1.1.2; 
Recomendação 03:  

Elaborar e implementar o 
projeto de rede elétrica 

para a unidade. 
 
 
 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Relatórios de 
Auditoria nº 
02/2019 e nº 
12/2020; e 

 
 Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
02/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
22/09/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “h”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
para “recomendações [...] com mais de 
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três anos de emitidas, [...], sendo 
prioritárias/relevantes (que não se 

enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de 

monitoramento indicadas 
anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, 
ainda de acordo com a supracitada 

Orientação, deve-se “finalizar 
Monitoramento e encaminhar a outras 

instâncias [...]”. 
 

Desta feita, considera-se finalizado o 
monitoramento, mas em razão do teor 

da recomendação, propõe-se o 
encaminhamento ao Departamento 

de Obras e Projetos (DOPE) do 
IFPE. 

6 RA 09/2014; 
Constatação 1.1.1.3; 
Recomendação 01:  

Realizar levantamento 
com o objetivo de 

produzir diagnóstico do 
estado de conservação 

das salas de aulas, com a 
definição de metas 

progressivas para sanar 
as carências existentes. 

 
 
 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Relatórios de 
Auditoria nº 
03/2019 e nº 
12/2020; e 

 
 Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
03/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
22/09/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “a”, 

deve ser finalizado o monitoramento de 
“recomendações relacionadas ao mero 
cumprimento de normas ou melhorias 

excessivamente genéricas”.  
 

Assim, tendo em vista esse 
entendimento, 

considera-se finalizado o 
monitoramento 

da recomendação, deixando de ser 
monitorada pela Auditoria Interna, 

porém continua passível de 
implementação pela gestão. 

 

7 RA 09/2014; 
Constatação 1.1.1.4; 
Recomendação 02:  

Reiterar as 
recomendações 

constantes no relatório 
001/2013 de 02 de julho 
de 2013, sobre o Campus 

Belo Jardim, no que 
concerne a:  

“Orientar aos 
departamentos da 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Relatórios de 
Auditoria nº 
02/2019 e nº 
12/2020; e 

 
 Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
02/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
22/09/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
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organização da 
obrigatoriedade da 
apresentação dos 

documentos/informações 
solicitados pela Unidade 
de Auditoria Interna, de 

forma tempestiva e 
completa, consoante o 

disposto no item 
9.2.1.2.2 do Acórdão nº 

577/2010 – Plenário 
TCU.” 

25/05/2015, item “d”, subitem “b”, 
deve ser finalizado o monitoramento 
de “recomendações cujo teor [...] tenha 

caráter de alerta, tais como 
recomendações para evitar que se 

cometa a impropriedade/irregularidade 
novamente (doravante...)”.  

 
Assim, tendo em vista esse 

entendimento, 
considera-se finalizado o 

monitoramento 
da recomendação, deixando de ser 
monitorada pela Auditoria Interna, 

porém continua passível de 
implementação pela gestão. 

8 RA 09/2014; 
Constatação 1.1.1.5; 
Recomendação 02:  
Criar mecanismos de 
controle para que o 

repasse à Coordenação 
de Gestão em Tecnologia 

da Informação das 
informações sobre o 

encerramento de vínculo 
ou mudança de lotação 

do usuário seja imediato. 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Relatórios de 
Auditoria nº 
02/2019 e nº 
12/2020; e  

 
Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
02/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
22/09/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “h”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
para “recomendações [...] com mais de 

três anos de emitidas, [...], sendo 
prioritárias/relevantes (que não se 

enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de 

monitoramento indicadas 
anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, 
ainda de acordo com a supracitada 

Orientação, deve-se “finalizar 
Monitoramento e encaminhar a outras 

instâncias [...]”. 
 

Desta feita, considera-se finalizado o 
monitoramento, mas em razão do teor 

da recomendação, propõe-se o 
encaminhamento à Diretoria de 

Gestão de Pessoas (DGPE) do IFPE, 
haja vista o entendimento da 

necessidade de tratamento sistêmico. 
 

9 RA 09/2014; 
Constatação 1.1.1.5; 
Recomendação 03:  
Elaborar o termo de 

responsabilidade 
referente ao acesso para 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Relatórios de 
Auditoria nº 
02/2019 e nº 
12/2020; e  

 
Planilha Eletrônica 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
02/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
22/09/2020, considerou-se, para esta 
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o sistema operacional 
dos computadores, à rede 

sem fio e ao correio 
eletrônico institucional, 

estabelecendo que os 
usuários acessem 

aplicações, arquivos e 
utilitários de forma 

consciente para o bom 
desempenho de suas 

funções na organização. 

“Banco_Dados_Rec
om._AUDI”. 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “h”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
para “recomendações [...] com mais de 

três anos de emitidas, [...], sendo 
prioritárias/relevantes (que não se 

enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de 

monitoramento indicadas 
anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, 
ainda de acordo com a supracitada 

Orientação, deve-se “finalizar 
Monitoramento e encaminhar a outras 

instâncias [...]”. 
 

Desta feita, considera-se finalizado o 
monitoramento, mas em razão do teor 

da recomendação, propõe-se o 
encaminhamento à Diretoria de 

Avaliação e Desenvolvimento de 
Tecnologias (DADT) do IFPE, haja 

vista o entendimento da necessidade de 
tratamento sistêmico. 

 

10 RA 16/2015; 
Constatação 1.1.1.7; 
Recomendação 01:  
Dar publicidade, no 
boletim interno da 

instituição, aos atos de 
concessões de diárias, 

conforme determina art. 
6º do Decreto 5.992/2006 
e o art. 12§ 2º da Portaria 

nº 964/2009-GR. 
 
 
  
 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Relatórios de 
Auditoria nº 
03/2019 e nº 
12/2020; e  

 
Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
03/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
22/09/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, de acordo com o 

entendimento da CGU, descrito na 
Orientação SFC nº 2/2015/ 

DC/SFC/CGU-PR, de 25/05/2015, 
item “d”, subitem “a”, deve ser 
finalizado o monitoramento de 

“recomendações relacionadas ao mero 
cumprimento de normas ou melhorias 

excessivamente genéricas”.  
 

Assim, tendo em vista esse 
entendimento, 

considera-se finalizado o 
monitoramento 

da recomendação, deixando de ser 
monitorada pela Auditoria Interna, 

porém continua passível de 
implementação pela gestão. 
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11 RA 24/2015; 
Constatação 1.1.1.7; 
Recomendação 03: 
Estabelecer, para os 

Coordenadores de Curso 
e/ou Diretoria do 

Departamento de Ensino, 
rotina de 

encaminhamento para a 
Coordenação de Gestão 
de Pessoas do IFPE – 

Campus Belo Jardim, das 
frequências e/ou 

documentos 
comprobatórios do 

cumprimento da carga 
horária, com as 

respectivas ocorrências, 
até o 5º (quinto) dia útil 

do mês subsequente, 
conforme determina o 
art. 8º do Decreto no 

1.590/95.  

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

 Relatórios de 
Auditoria nº 
03/2019 e nº 
12/2020; e 

 
 Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
03/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
22/09/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, de acordo com o 

entendimento da CGU, descrito na 
Orientação SFC nº 2/2015/ 

DC/SFC/CGU-PR, de 25/05/2015, 
item “d”, subitem “a”, deve ser 
finalizado o monitoramento de 

“recomendações relacionadas ao mero 
cumprimento de normas ou melhorias 

excessivamente genéricas”.  
 

Assim, tendo em vista esse 
entendimento, 

considera-se finalizado o 
monitoramento 

da recomendação, deixando de ser 
monitorada pela Auditoria Interna, 

porém continua passível de 
implementação pela gestão. 

 

MATRIZ DE ACHADOS - MONITORAMENTO 

Unidade: IFPE- Caruaru 

Objetivo: Validar as providências implementadas pela administração e avaliar a qualidade das ações             
corretivas implementadas. 

Nº Número do Relatório 
/Recomendação 

Situação da 
Recomendação 
(Resultado da 

análise) 

Evidência Informação Extraída da Evidência  
(Análise da Auditoria) 

1 

RA 02/2014; 
Constatação 1.1.1.5; 
Recomendação 01:  

Atender às orientações 
contidas no parecer 
jurídico e, havendo 

discordância, acostar aos 
autos do processo, 

manifestação formal e 
fundamentada pelo não 

atendimento. 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Relatórios de 
Auditoria nº 
02/2019 e nº 
12/2020; e 

 
 Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
02/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
30/09/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, de acordo com o 

entendimento da CGU, descrito na 
Orientação SFC nº 2/2015/ 

DC/SFC/CGU-PR, de 25/05/2015, 
item “d”, subitem “a”, deve ser 
finalizado o monitoramento de 
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“recomendações relacionadas ao mero 
cumprimento de normas ou melhorias 

excessivamente genéricas”.  
 

Além disso, ainda de acordo com a 
supracitada Orientação, item “d”, 

subitem “b”, deve ser finalizado o 
monitoramento de “recomendações 
cujo teor [...] tenha caráter de alerta, 
tais como recomendações para evitar 

que se cometa a 
impropriedade/irregularidade 

novamente (doravante...)”.  
 

Assim, tendo em vista esse 
entendimento, 

considera-se finalizado o 
monitoramento 

da recomendação, deixando de ser 
monitorada pela Auditoria Interna, 

porém continua passível de 
implementação pela gestão. 

 

2 

RA 02/2014; 
Constatação 1.1.1.7; 
Recomendação 01:  

Numerar os contratos em 
observância à ordem 

cronológica das datas de 
assinaturas. 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Relatórios de 
Auditoria nº 
02/2019 e nº 
12/2020; e 

 
 Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
02/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
30/09/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida” 

 
Todavia, de acordo com o 

entendimento da CGU, descrito na 
Orientação SFC nº 2/2015/ 

DC/SFC/CGU-PR, de 25/05/2015, 
item “d”, subitem “a”, deve ser 
finalizado o monitoramento de 

“recomendações relacionadas ao mero 
cumprimento de normas ou melhorias 

excessivamente genéricas”.  
 

Além disso, ainda de acordo com a 
supracitada Orientação, item “d”, 

subitem “b”, deve ser finalizado o 
monitoramento de “recomendações 
cujo teor [...] tenha caráter de alerta, 
tais como recomendações para evitar 

que se cometa a 
impropriedade/irregularidade 

novamente (doravante...)”. 
 

Assim, tendo em vista esse 
entendimento, 

considera-se finalizado o 
monitoramento 
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da recomendação, deixando de ser 
monitorada pela Auditoria Interna, 

porém continua passível de 
implementação pela gestão. 

 

3 

RA 02/2014; 
Constatação 1.1.1.9; 
Recomendação 01:  

Atentar para a validade 
do registro cadastral no 

SICAF, quando da 
formalização do 

instrumento de contrato. 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Relatórios de 
Auditoria nº 
02/2019 e nº 
12/2020; e 

 
 Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
02/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
30/09/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

Todavia, de acordo com o 
entendimento da CGU, descrito na 

Orientação SFC nº 2/2015/ 
DC/SFC/CGU-PR, de 25/05/2015, 
item “d”, subitem “a”, deve ser 
finalizado o monitoramento de 

“recomendações relacionadas ao mero 
cumprimento de normas ou melhorias 

excessivamente genéricas”.  
 

Além disso, ainda de acordo com a 
supracitada Orientação, item “d”, 

subitem “b”, deve ser finalizado o 
monitoramento de “recomendações 
cujo teor [...] tenha caráter de alerta, 
tais como recomendações para evitar 

que se cometa a 
impropriedade/irregularidade 

novamente (doravante...)”.  
 

Assim, tendo em vista esse 
entendimento, 

considera-se finalizado o 
monitoramento 

da recomendação, deixando de ser 
monitorada pela Auditoria Interna, 

porém continua passível de 
implementação pela gestão. 

 

4 

RA 02/2014; 
Constatação 1.1.1.12; 

Recomendação 01: 
Realizar a convocação 
formal da empresa com 
preço registrado em ata 
para assinar o termo de 

contrato, aceitar ou retirar 
o instrumento 

equivalente, dentro do 
prazo e condições 

estabelecidos, conforme 
disciplina o art. 64, da 

Lei nº 8.666/93, fazendo 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Relatórios de 
Auditoria nº 
02/2019 e nº 
12/2020; e 

 
 Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
02/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
30/09/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, de acordo com o 

entendimento da CGU, descrito na 
Orientação SFC nº 2/2015/ 

DC/SFC/CGU-PR, de 25/05/2015, 
item “d”, subitem “a”, deve ser 



 

  
27 

constar no processo 
correspondente os 

documentos 
comprobatórios dessa 

prática. 

finalizado o monitoramento de 
“recomendações relacionadas ao mero 
cumprimento de normas ou melhorias 

excessivamente genéricas”.  
 

Além disso, ainda de acordo com a 
supracitada Orientação, item “d”, 

subitem “b”, deve ser finalizado o 
monitoramento de “recomendações 
cujo teor [...] tenha caráter de alerta, 
tais como recomendações para evitar 

que se cometa a 
impropriedade/irregularidade. 

 
Assim, tendo em vista esse 

entendimento, 
considera-se finalizado o 

monitoramento 
da recomendação, deixando de ser 
monitorada pela Auditoria Interna, 

porém continua passível de 
implementação pela gestão. 

 

5 

RA 02/2014; 
Constatação 1.1.1.14; 

Recomendação 02: 
Providenciar a publicação 
resumida do instrumento 

de contrato ou de seus 
aditamentos na imprensa 
oficial, até o quinto dia 

útil do mês seguinte ao de 
sua assinatura, para 

ocorrer no prazo de vinte 
dias daquela data. 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Relatórios de 
Auditoria nº 
02/2019 e nº 
12/2020; e 

 
 Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
02/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
30/09/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, de acordo com o 

entendimento da CGU, descrito na 
Orientação SFC nº 2/2015/ 

DC/SFC/CGU-PR, de 25/05/2015, 
item “d”, subitem “a”, deve ser 
finalizado o monitoramento de 

“recomendações relacionadas ao mero 
cumprimento de normas ou melhorias 

excessivamente genéricas”.  
 

Além disso, ainda de acordo com a 
supracitada Orientação, item “d”, 

subitem “b”, deve ser finalizado o 
monitoramento de “recomendações 
cujo teor [...] tenha caráter de alerta, 
tais como recomendações para evitar 

que se cometa a 
impropriedade/irregularidade 

 
Assim, tendo em vista esse 

entendimento, 
considera-se finalizado o 

monitoramento 
da recomendação, deixando de ser 
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monitorada pela Auditoria Interna, 
porém continua passível de 
implementação pela gestão. 

 

6 

RA 02/2014; 
Constatação 1.1.1.15; 

Recomendação 02: 
Designar um 

representante da 
Administração para 

acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato, 

durante toda a sua 
vigência. 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Relatórios de 
Auditoria nº 
02/2019 e nº 
12/2020; e 

 
 Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
02/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
30/09/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, de acordo com o 

entendimento da CGU, descrito na 
Orientação SFC nº 2/2015/ 

DC/SFC/CGU-PR, de 25/05/2015, 
item “d”, subitem “a”, deve ser 
finalizado o monitoramento de 

“recomendações relacionadas ao mero 
cumprimento de normas ou melhorias 

excessivamente genéricas”.  
 

Além disso, ainda de acordo com a 
supracitada Orientação, item “d”, 

subitem “b”, deve ser finalizado o 
monitoramento de “recomendações 
cujo teor [...] tenha caráter de alerta, 
tais como recomendações para evitar 

que se cometa a 
impropriedade/irregularidade 

 
Assim, tendo em vista esse 

entendimento, 
considera-se finalizado o 

monitoramento 
da recomendação, deixando de ser 
monitorada pela Auditoria Interna, 

porém continua passível de 
implementação pela gestão. 

MATRIZ DE ACHADOS - MONITORAMENTO 

Unidade: IFPE - Garanhuns 

Objetivo: Validar as providências implementadas pela administração e avaliar a qualidade das ações             
corretivas implementadas. 

Nº Número do Relatório 
/Recomendação 

Situação da 
Recomendação 
(Resultado da 

análise) 

Evidência Informação Extraída da Evidência  
(Análise da Auditoria) 

1 RA 03/2014; 
Constatação 1.1.1.1; 
Recomendação 01: 

Aperfeiçoar os controles 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Nota Técnica nº 
16/2016; 

 
 Relatório de 

Primeiramente, destaca-se que a 
recomendação inicial abordou a 
estrutura de controles internos 

relativos à área de contratos do IFPE – 
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internos relativos à área 
de contratos, no que 

concerne à: 
concluir a formalização 

do Manual de 
Procedimentos do IFPE; 

adotar uma 
sistemática/rotina de 

acompanhamento 
permanente das alterações 

na legislação vigente; 
observar o princípio da 

segregação de funções em 
todas as fases da área de 

contratos; 
promover ações de 

capacitação na área de 
fiscalização de contratos, 

de modo a garantir o 
acompanhamento e 
controle de todos os 

contratos firmados pela 
Administração; 

divulgar/manter, em local 
visível e acessível ao 

público, listagem 
mensalmente atualizada 
dos contratos firmados, 

indicando a contratada, o 
objeto, valor mensal e 

quantitativo de 
empregados envolvidos 

em cada contrato de 
prestação de serviços; 

divulgar e atualizar 
quadrimestralmente, na 

internet, para cada 
contrato de prestação de 
serviços, a relação dos 

empregados da 
contratada, contendo 
nome completo, CPF, 

cargo ou atividade 
exercida, lotação e local 

de exercício.  

Auditoria nº 
03/2019; 

 
Relatório de 
Auditoria nº 
12/2020; e  

 
Planilha Eletrônica 

“Banco_Dados_Rec
om._AUDI”. 

Campus Garanhuns sob 6 (seis) 
aspectos. Conforme histórico de 

monitoramento da recomendação, na 
Nota Técnica nº 16/2016, somente 2 
(dois) aspectos foram considerados 

atendidos. Posteriormente, de acordo 
com o Relatório de Auditoria nº 

03/2019, na nova rodada de avaliação, 
realizada no período de 25/04 a 

02/05/2019, mais 2 (dois) aspectos 
foram considerados “atendidos” e 

também foi promovido o 
“cancelamento” de 01 (um) item. Por 

fim, foi verificado o “não 
atendimento” de apenas 01 (um) item, 

qual seja: 
 

* Divulgar e atualizar 
quadrimestralmente, na internet, para 

cada contrato de prestação de serviços, 
a relação dos empregados da 

contratada, contendo nome completo, 
CPF, cargo ou atividade exercida, 

lotação e local de exercício. 
Diante disso, conforme Relatório de 

Auditoria nº 12/2020 e Planilha 
Eletrônica 

“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 
último arquivo consultado em 

03/08/2020, considerou-se, para esta 
recomendação,  o estágio “não 

atendida”. 
 

Todavia, de acordo com o 
entendimento da CGU, descrito na 

Orientação SFC nº 2/2015/ 
DC/SFC/CGU-PR, de 25/05/2015, 
item “d”, subitem “a”, deve ser 
finalizado o monitoramento de 

“recomendações relacionadas ao mero 
cumprimento de normas ou melhorias 

excessivamente genéricas”.  
 

Assim, tendo em vista esse 
entendimento, 

considera-se finalizado o 
monitoramento 

da recomendação, deixando de ser 
monitorada pela Auditoria Interna, 

porém continua passível de 
implementação pela gestão.  
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2 RA 03/2014; 
Constatação 1.1.1.6; 
Recomendação 01: 

Numerar os contratos em 
observância à ordem 

cronológica das datas de 
assinaturas. 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Nota Técnica nº 
16/2016; 

 
 Relatórios de 
Auditoria nº 
02/2019 e nº 
12/2020; e  

 
Planilha Eletrônica 

“Banco_Dados_Rec
om._AUDI”. 

Conforme Nota Técnica nº 16/2016, 
Relatórios de Auditoria nº 02/2019 e nº 

12/2020 e Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
03/08/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, de acordo com o 

entendimento da CGU, descrito na 
Orientação SFC nº 2/2015/ 

DC/SFC/CGU-PR, de 25/05/2015, 
item “d”, subitem “a”, deve ser 
finalizado o monitoramento de 

“recomendações relacionadas ao mero 
cumprimento de normas ou melhorias 

excessivamente genéricas”.  
 

Além disso, ainda de acordo com a 
supracitada Orientação, item “d”, 

subitem “b”, deve ser finalizado o 
monitoramento de “recomendações 
cujo teor [...] tenha caráter de alerta, 
tais como recomendações para evitar 

que se cometa a 
impropriedade/irregularidade 

novamente (doravante...)”. 
 

Assim, tendo em vista esse 
entendimento, 

considera-se finalizado o 
monitoramento 

da recomendação, deixando de ser 
monitorada pela Auditoria Interna, 

porém continua passível de 
implementação pela gestão. 

 

3 RA 03/2014; 
Constatação 1.1.1.8; 
Recomendação 01: 

Aperfeiçoar os controles 
internos relativos à área 

de contratos, no que 
concerne à: 
adotar uma 

sistemática/rotina de 
verificar a regularidade 

fiscal e trabalhista, 
previamente à emissão de 

nota de empenho e à 
contratação, fazendo 
constar no processo 
correspondente os 

documentos 
comprobatórios dessa 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Nota Técnica nº 
16/2016; 

 
 Relatórios de 
Auditoria nº 
02/2019 e nº 
12/2020; e  

 
Planilha Eletrônica 

“Banco_Dados_Rec
om._AUDI”. 

Conforme Nota Técnica nº 16/2016, 
Relatórios de Auditoria nº 02/2019 e nº 

12/2020 e Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
03/08/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “h”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
para “recomendações [...] com mais de 

três anos de emitidas, [...], sendo 
prioritárias/relevantes (que não se 

enquadram nas diretrizes para 
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prática. 
 

cancelamento/finalização de 
monitoramento indicadas 

anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, 
ainda de acordo com a supracitada 

Orientação, deve-se “finalizar 
Monitoramento e encaminhar a outras 

instâncias [...]”. 
 

Desta feita, considera-se finalizado o 
monitoramento, mas em razão do teor 

da recomendação, propõe-se o 
encaminhamento à Pró-Reitoria de 
Administração (PROAD) do IFPE, 

haja vista o entendimento da 
necessidade de tratamento sistêmico.  

4 RA 03/2014; 
Constatação 1.1.1.9; 
Recomendação 01: 

Aperfeiçoar os controles 
internos relativos à área 

de contratos, no que 
concerne à: 
adotar uma 

sistemática/rotina de 
realizar consulta, 

previamente à contratação 
pela Administração, ao 

Cadastro Informativo de 
Créditos não Quitados – 
CADIN, fazendo constar 

no processo 
correspondente os 

documentos 
comprobatórios dessa 

prática. 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Nota Técnica nº 
16/2016; 

 
 Relatórios de 
Auditoria nº 
02/2019 e nº 
12/2020; e  

 
Planilha Eletrônica 

“Banco_Dados_Rec
om._AUDI”. 

Conforme Nota Técnica nº 16/2016, 
Relatórios de Auditoria nº 02/2019 e nº 

12/2020 e Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
03/08/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “h”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
para “recomendações [...] com mais de 

três anos de emitidas, [...], sendo 
prioritárias/relevantes (que não se 

enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de 

monitoramento indicadas 
anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, 
ainda de acordo com a supracitada 

Orientação, deve-se “finalizar 
Monitoramento e encaminhar a outras 

instâncias [...]”. 
 

Desta feita, considera-se finalizado o 
monitoramento, mas em razão do teor 

da recomendação, propõe-se o 
encaminhamento à Pró-Reitoria de 
Administração (PROAD) do IFPE, 

haja vista o entendimento da 
necessidade de tratamento sistêmico.  

 

5 RA 03/2014; 
Constatação 1.1.2.3; 
Recomendação 02: 
Adotar medidas que 

visem mitigar a situação 
de irregularidade da 
contratada junto ao 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Nota Técnica nº 
16/2016; 

 
 Relatórios de 
Auditoria nº 
02/2019 e nº 
12/2020; e  

Conforme Nota Técnica nº 16/2016, 
Relatórios de Auditoria nº 02/2019 e nº 

12/2020 e Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
03/08/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 



 

  
32 

SICAF. 
 
 
 
 

 
Planilha Eletrônica 

“Banco_Dados_Rec
om._AUDI”. 

atendida”.  
 

Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “h”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
para “recomendações [...] com mais de 

três anos de emitidas, [...], sendo 
prioritárias/relevantes (que não se 

enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de 

monitoramento indicadas 
anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, 
ainda de acordo com a supracitada 

Orientação, deve-se “finalizar 
Monitoramento e encaminhar a outras 

instâncias [...]”. 
 

Desta feita, considera-se finalizado o 
monitoramento, mas em razão do teor 

da recomendação, propõe-se o 
encaminhamento à Pró-Reitoria de 
Administração (PROAD) do IFPE, 

haja vista o entendimento da 
necessidade de tratamento sistêmico.  

  

6 RA 19/2014; 
Constatação 1.1.1.8; 
Recomendação 01: 

Assegurar que o período 
de vigência da cobertura 
do seguro seja o mesmo 
da vigência do estágio.  

 
 
 
 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Nota Técnica nº 
20/2015; 

 
Relatórios de 
Auditoria nº 
04/2019 e nº 
12/2020; e  

 
Planilha Eletrônica 

“Banco_Dados_Rec
om._AUDI”. 

Conforme Nota Técnica nº 20/2015, 
Relatórios de Auditoria nº 04/2019 e nº 

12/2020 e Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
21/09/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”.  

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “b”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
de “recomendações cujo teor [...] tenha 

caráter de alerta, tais como 
recomendações para evitar que se 

cometa a impropriedade/irregularidade 
novamente (doravante...)”.  

 
Assim, tendo em vista esse 

entendimento, 
considera-se finalizado o 

monitoramento 
da recomendação, deixando de ser 
monitorada pela Auditoria Interna, 

porém continua passível de 
implementação pela gestão. 
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7 RA 5/2015; 
Constatação 1.1.1.1; 
Recomendação 01: 
Proceder a adequada 

fundamentação da 
necessidade dos 

bens/serviços a serem 
adquiridos, mediante a 

realização de 
estudos/levantamentos de 
suas reais necessidades.  

 
 
 
 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Relatórios de 
Auditoria nº 
03/2019 e nº 
12/2020; e  

 
Planilha Eletrônica 

“Banco_Dados_Rec
om._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
03/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
21/09/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”.  

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “h”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
para “recomendações [...] com mais de 

três anos de emitidas, [...], sendo 
prioritárias/relevantes (que não se 

enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de 

monitoramento indicadas 
anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, 
ainda de acordo com a supracitada 

Orientação, deve-se “finalizar 
Monitoramento e encaminhar a outras 

instâncias [...]”. 
 

Desta feita, considera-se finalizado o 
monitoramento, mas em razão do teor 

da recomendação, propõe-se o 
encaminhamento à Pró-Reitoria de 
Administração (PROAD) do IFPE, 

haja vista o entendimento da 
necessidade de tratamento sistêmico.  

  

8 RA 12/2015; 
Constatação 1.1.1.4; 
Recomendação 02:  
Realizar os próximos 
Inventários em tempo 
hábil de conciliar os 

saldos das rubricas com a 
contabilidade, quando do 

encerramento do 
exercício. 

 
 
 
 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Relatórios de 
Auditoria nº 
03/2019 e nº 
12/2020; e  

 
Planilha Eletrônica 

“Banco_Dados_Rec
om._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
03/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
21/09/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”.  

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “a”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
de “recomendações relacionadas ao 
mero cumprimento de normas ou 

melhorias excessivamente genéricas”.  
 

Além disso, ainda de acordo com a 
supracitada Orientação, item “d”, 

subitem “b”, deve ser finalizado o 
monitoramento de “recomendações 
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cujo teor [...] tenha caráter de alerta, 
tais como recomendações para evitar 

que se cometa a 
impropriedade/irregularidade 

novamente (doravante...)”.  
 

Assim, tendo em vista esse 
entendimento, 

considera-se finalizado o 
monitoramento 

da recomendação, deixando de ser 
monitorada pela Auditoria Interna, 

porém continua passível de 
implementação pela gestão. 

 

9 RA 12/2015; 
Constatação 1.1.1.4; 
Recomendação 04:  

Autuar o Inventário em 
conformidade com o art. 
22 da Lei nº 9.784/99, 

desde o início das 
atividades das Comissões 

designadas para a sua 
realização. 

 
 
 
 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Relatórios de 
Auditoria nº 
03/2019 e nº 
12/2020; e  

 
Planilha Eletrônica 

“Banco_Dados_Rec
om._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
03/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
21/09/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”.  

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “a”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
de “recomendações relacionadas ao 
mero cumprimento de normas ou 

melhorias excessivamente genéricas”.  
 

Além disso, ainda de acordo com a 
supracitada Orientação, item “d”, 

subitem “b”, deve ser finalizado o 
monitoramento de “recomendações 
cujo teor [...] tenha caráter de alerta, 
tais como recomendações para evitar 

que se cometa a 
impropriedade/irregularidade 

novamente (doravante...)”.  
 

Assim, tendo em vista esse 
entendimento, 

considera-se finalizado o 
monitoramento 

da recomendação, deixando de ser 
monitorada pela Auditoria Interna, 

porém continua passível de 
implementação pela gestão. 

 

10 RA 12/2015; 
Constatação 1.1.2.1; 
Recomendação 01:  

Providenciar a 

Cancelada 
 

Relatórios de 
Auditoria nº 
03/2019 e nº 
12/2020; e  

Conforme Relatórios de Auditoria de 
nº 03/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 
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regularização dos 
registros cartoriais do 

patrimônio imobiliário do 
Campus Garanhuns. 

 
 
 
 

 
Planilha Eletrônica 

“Banco_Dados_Rec
om._AUDI”. 

último arquivo consultado em 
22/09/2020, considerou-se, para esta 

recomendação, o estágio “não 
atendida”.  

 
Todavia, considerando que o Relatório 

de Auditoria nº 004/2018, p. 42, por 
meio da Recomendação nº 05, item 
“e”, trata de assunto semelhante, a 

recomendação em análise passa a ser 
consolidada à emitida no ano de 2018, 

a fim de racionalizar as ações de 
controle, consoante o exposto no item 
“d”, subitem “e”, da Orientação SFC 

nº 2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, que diz: “Verificar se 
existe alguma recomendação mais 
recente que abrange uma eventual 

recomendação anterior. Ação: 
Consolidar recomendação”. 

 
Assim, tendo em vista esse 

entendimento, 
considera-se cancelada a 

recomendação. 

11 RA 12/2015; 
Constatação 1.1.2.2; 
Recomendação 01:  

Providenciar a emissão 
do “Habite-se” do imóvel 

utilizado pelo Campus 
Garanhuns. 

 
 
 
 

Cancelada 
 

Relatórios de 
Auditoria nº 
03/2019 e nº 
12/2020; e  

 
Planilha Eletrônica 

“Banco_Dados_Rec
om._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria de 
nº 03/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
22/09/2020, considerou-se, para esta 

recomendação, o estágio “não 
atendida”.  

 
Todavia, considerando que o Relatório 

de Auditoria nº 004/2018, p. 42, por 
meio da Recomendação nº 05, item 
“e”, trata de assunto semelhante, a 

recomendação em análise passa a ser 
consolidada à emitida no ano de 2018, 

a fim de racionalizar as ações de 
controle, consoante o exposto no item 
“d”, subitem “e”, da Orientação SFC 

nº 2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, que diz: “Verificar se 
existe alguma recomendação mais 
recente que abrange uma eventual 

recomendação anterior. Ação: 
Consolidar recomendação”. 

 
Assim, tendo em vista esse 

entendimento, 
considera-se cancelada a 

recomendação. 
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12 RA 12/2015; 
Constatação 1.1.2.3; 
Recomendação 01:  

Promover o 
cadastro/registro do 

patrimônio imobiliário do 
Campus Garanhuns no 

SPIUnet. 
 
 
 
 
 

Cancelada 
 

Relatórios de 
Auditoria nº 
03/2019 e nº 
12/2020; e  

 
Planilha Eletrônica 

“Banco_Dados_Rec
om._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria de 
nº 03/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
22/09/2020, considerou-se, para esta 

recomendação, o estágio “não 
atendida”.  

 
Todavia, considerando que o Relatório 

de Auditoria nº 004/2018, p. 42, por 
meio da Recomendação nº 05, item 
“e”, trata de assunto semelhante, a 

recomendação em análise passa a ser 
consolidada à emitida no ano de 2018, 

a fim de racionalizar as ações de 
controle, consoante o exposto no item 
“d”, subitem “e”, da Orientação SFC 

nº 2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, que diz: “Verificar se 
existe alguma recomendação mais 
recente que abrange uma eventual 

recomendação anterior. Ação: 
Consolidar recomendação”. 

 
Assim, tendo em vista esse 

entendimento, 
considera-se cancelada a 

recomendação. 

MATRIZ DE ACHADOS - MONITORAMENTO 

Unidade: IFPE - Ipojuca 

Objetivo: Validar as providências implementadas pela administração e avaliar a qualidade das ações             
corretivas implementadas. 

Nº Número do Relatório 
/Recomendação 

Situação da 
Recomendação 
(Resultado da 

análise) 

Evidência Informação Extraída da Evidência  
(Análise da Auditoria) 

1 RA 08/2014; 
Constatação 1.1.1.9; 
Recomendação 01: 

Aperfeiçoar os controles 
internos relativos à área 

de contratos, no que 
concerne à realização de 
convocação formal da 

empresa a ser contratada, 
para a assinatura do 
respectivo contrato, 

conforme determina o art. 
64 da Lei nº 8.666/93, 

fazendo constar no 
processo correspondente 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Nota Técnica nº 
06/2017;  

 
 Relatório de 
Auditoria nº 
12/2020; e  

 
Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Nota Técnica nº 06/2017 e 
Relatório de Auditoria nº 12/2020 e 

Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
03/08/2020, considerou-se, para esta 

recomendação, o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “a”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
de “recomendações relacionadas ao 
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os documentos 
comprobatórios dessa 

prática. 

mero cumprimento de normas ou 
melhorias excessivamente genéricas”.  

 
Além disso, ainda de acordo com a 
supracitada Orientação, item “d”, 

subitem “b”, deve ser finalizado o 
monitoramento de “recomendações 
cujo teor [...] tenha caráter de alerta, 
tais como recomendações para evitar 

que se cometa a 
impropriedade/irregularidade 

novamente (doravante...)”.  
 

Assim, tendo em vista esse 
entendimento, 

considera-se finalizado o 
monitoramento 

da recomendação, deixando de ser 
monitorada pela Auditoria Interna, 

porém continua passível de 
implementação pela gestão. 

 

2 RA 08/2014; 
Constatação 1.1.3.1; 
Recomendação 03:  

Acompanhar 
tempestivamente o 
cumprimento das 

obrigações da contratada, 
em especial no que 

concerne a manter seu 
pessoal uniformizado, 

identificando-os através 
de crachás, com 

fotografia recente, e 
provendo-os dos 
Equipamentos de 

Proteção Individual. 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Nota Técnica nº 
06/2017;  

 
 Relatório de 
Auditoria nº 
12/2020; e  

 
Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Nota Técnica nº 06/2017 e 
Relatório de Auditoria nº 12/2020 e 

Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
03/08/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “a”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
de “recomendações relacionadas ao 

mero cumprimento de normas ou 
melhorias excessivamente genéricas”.  

 
Além disso, ainda de acordo com a 
supracitada Orientação, item “d”, 

subitem “b”, deve ser finalizado o 
monitoramento de “recomendações 
cujo teor [...] tenha caráter de alerta, 
tais como recomendações para evitar 

que se cometa a 
impropriedade/irregularidade 

novamente (doravante...)”.  
 

Assim, tendo em vista esse 
entendimento, 

considera-se finalizado o 
monitoramento 

da recomendação, deixando de ser 
monitorada pela Auditoria Interna, 
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porém continua passível de 
implementação pela gestão. 

 

3 RA 08/2014; 
Constatação 1.1.3.1; 
Recomendação 04:  
Criar mecanismos de 
acompanhamento e 
monitoramento do 

registro das atividades do 
fiscal do contrato. 

 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Nota Técnica nº 
06/2017;  

 
 Relatório de 
Auditoria nº 
12/2020; e  

 
Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Nota Técnica nº 06/2017 e 
Relatório de Auditoria nº 12/2020 e 

Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
03/08/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “h”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
para “recomendações [...] com mais de 

três anos de emitidas, [...], sendo 
prioritárias/relevantes (que não se 

enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de 

monitoramento indicadas 
anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, 
ainda de acordo com a supracitada 

Orientação, deve-se “finalizar 
Monitoramento e encaminhar a outras 

instâncias [...]”. 
 

Desta feita, considera-se finalizado o 
monitoramento, mas em razão do teor 

da recomendação, propõe-se o 
encaminhamento à Pró-Reitoria de 
Administração (PROAD) do IFPE, 

haja vista o entendimento da 
necessidade de tratamento sistêmico.  

  

4 RA 22/2015; 
Constatação 1.1.1.1; 
Recomendação 01:  

Acostar aos autos dos 
processos de pagamentos 
os ritos e/ou documentos 

que comprovem a 
solicitação de orçamento 

para reforço dos 
empenhos. 

 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Nota Técnica nº 
06/2017;  

 
 Relatório de 
Auditoria nº 
12/2020; e  

 
Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Nota Técnica nº 06/2017 e 
Relatório de Auditoria nº 12/2020 e 

Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
22/09/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “a”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
de “recomendações relacionadas ao 

mero cumprimento de normas ou 
melhorias excessivamente genéricas”.  

 
Além disso, ainda de acordo com a 
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supracitada Orientação, item “d”, 
subitem “b”, deve ser finalizado o 
monitoramento de “recomendações 
cujo teor [...] tenha caráter de alerta, 
tais como recomendações para evitar 

que se cometa a 
impropriedade/irregularidade 

novamente (doravante...)”.  
 

Assim, tendo em vista esse 
entendimento, 

considera-se finalizado o 
monitoramento 

da recomendação, deixando de ser 
monitorada pela Auditoria Interna, 

porém continua passível de 
implementação pela gestão. 

 

5 RA 22/2015; 
Constatação 1.1.1.4; 
Recomendação 01:  

Instruir as informações 
processuais 

comprobatórias, 
necessárias aos processos 

de pagamentos que 
justifiquem a ausência de 

recursos financeiros. 
 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Nota Técnica nº 
06/2017;  

 
 Relatório de 
Auditoria nº 
12/2020; e  

 
Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Nota Técnica nº 06/2017 e 
Relatório de Auditoria nº 12/2020 e 

Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
22/09/2020, considerou-se, para esta 

recomendação,  o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “a”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
de “recomendações relacionadas ao 

mero cumprimento de normas ou 
melhorias excessivamente genéricas”.  

 
Além disso, ainda de acordo com a 
supracitada Orientação, item “d”, 

subitem “b”, deve ser finalizado o 
monitoramento de “recomendações 
cujo teor [...] tenha caráter de alerta, 
tais como recomendações para evitar 

que se cometa a 
impropriedade/irregularidade 

novamente (doravante...)”.  
 

Assim, tendo em vista esse 
entendimento, 

considera-se finalizado o 
monitoramento 

da recomendação, deixando de ser 
monitorada pela Auditoria Interna, 

porém continua passível de 
implementação pela gestão. 
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MATRIZ DE ACHADOS - MONITORAMENTO 

Unidade: IFPE - Recife 

Objetivo: Validar as providências implementadas pela administração e avaliar a qualidade das ações             
corretivas implementadas. 

Nº Número do Relatório 
/Recomendação 

Situação da 
Recomendação 
(Resultado da 

análise) 

Evidência Informação Extraída da Evidência  
(Análise da Auditoria) 

1 RA 23/2015; 
Constatação 1.1.1.2; 
Recomendação 01: 

Promover a apuração/ 
responsabilização dos 

condutores dos veículos 
que deram causa às 

multas de trânsito, nos 
termos do art. 257, §3º, da 
Lei nº 9.503/97 (Código 
de Trânsito Brasileiro). 

Posteriormente, assegurar 
o pagamento das multas 

junto aos 
responsabilizados. 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Relatórios de 
Auditoria nº 05/2019 

e nº 12/2020; e  
 

Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
05/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
23/09/2020, considerou-se, para esta 

recomendação, o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “h”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
para “recomendações [...] com mais de 

três anos de emitidas, [...], sendo 
prioritárias/relevantes (que não se 

enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de 

monitoramento indicadas 
anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, 
ainda de acordo com a supracitada 

Orientação, deve-se “finalizar 
Monitoramento e encaminhar a outras 

instâncias [...]”. 
 

Desta feita, considera-se finalizado o 
monitoramento, mas em razão do teor 

da recomendação, propõe-se o 
encaminhamento 

Assessoria de Assuntos 
Correicionais do IFPE. 

2 RA 23/2015; 
Constatação 1.1.2.4; 
Recomendação 02:  

Promover, para o servidor 
M. G. C. C., SIAPE 

1514196, procedimento 
administrativo de 

ressarcimento ao erário 
das despesas com a 

concessão de 3,5 diárias, 
no valor total de R$ 
619,50 (seiscentos e 

dezenove reais e 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Relatórios de 
Auditoria nº 05/2019 

e nº 12/2020; e  
 

Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
05/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
23/09/2020, considerou-se, para esta 

recomendação, o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “h”, 
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cinquenta centavos), bem 
como os custos com 

combustível, desgaste do 
veículo, diárias com o 

motorista, etc., referentes 
à viagem no veículo 
oficial de placa KKE 
9425, período de 13 a 
16/07/2015, que teve 
intuito particular do 

servidor em requerer no 
Instituto Federal Baiano 

(IFBA) para o 
Reconhecimento de 

Saberes e Competências 
(RSC), assim como 

apurar a responsabilidade 
pela autorização. 

deve ser finalizado o monitoramento 
para “recomendações [...] com mais de 

três anos de emitidas, [...], sendo 
prioritárias/relevantes (que não se 

enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de 

monitoramento indicadas 
anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, 
ainda de acordo com a supracitada 

Orientação, deve-se “finalizar 
Monitoramento e encaminhar a outras 

instâncias [...]”. 
 

Desta feita, considera-se finalizado o 
monitoramento, mas em razão do teor 

da recomendação, propõe-se o 
encaminhamento 

Assessoria de Assuntos 
Correicionais do IFPE. 

 

3 RA 23/2015; 
Constatação 1.1.2.8; 
Recomendação 01:  

Apurar a responsabilidade 
do(s) servidor(es) que 

causou(aram) obstáculo à 
atuação da Auditoria 
Interna, em virtude do 

não atendimento da 
Solicitação de Auditoria 

nº 020-03/2015, de 
28/10/2015, reiterada 

através da Solicitação de 
Auditoria nº 020-05/2015, 
de 11/11/2015, bem como 

da Solicitação de 
Auditoria nº 020-04, de 
04/11/2015, reiterada 

através da Solicitação de 
Auditoria n.o e 020-06, de 

11/11/2015, sem 
apresentação de 

justificativas, nem pleito 
de prorrogação de prazo 

devidamente 
fundamentado. 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Relatórios de 
Auditoria nº 05/2019 

e nº 12/2020; e  
 

Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
05/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
23/09/2020, considerou-se, para esta 

recomendação, o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “h”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
para “recomendações [...] com mais de 

três anos de emitidas, [...], sendo 
prioritárias/relevantes (que não se 

enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de 

monitoramento indicadas 
anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, 
ainda de acordo com a supracitada 

Orientação, deve-se “finalizar 
Monitoramento e encaminhar a outras 

instâncias [...]”. 
 

Desta feita, considera-se finalizado o 
monitoramento, mas em razão do teor 

da recomendação, propõe-se o 
encaminhamento 

Assessoria de Assuntos 
Correicionais do IFPE. 
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MATRIZ DE ACHADOS - MONITORAMENTO 

Unidade: IFPE - Vitória de Santo Antão 

Objetivo: Validar as providências implementadas pela administração e avaliar a qualidade das ações             
corretivas implementadas. 

Nº Número do Relatório 
/Recomendação 

Situação da 
Recomendação 
(Resultado da 

análise) 

Evidência Informação Extraída da Evidência  
(Análise da Auditoria) 

1 RA 01/2014; 
Constatação 1.1.1.8; 
Recomendação 01: 

Realizar a convocação 
formal da empresa, com 
preço registrado em ata, 
para assinar o termo de 

contrato, aceitar ou retirar 
o instrumento equivalente, 

dentro do prazo e 
condições estabelecidos, 
conforme disciplina o art. 

64 da Lei nº 8.666/93, 
fazendo constar no 

processo correspondente 
os documentos 

comprobatórios dessa 
prática.   

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Relatórios de 
Auditoria nº 04/2019 

e nº 12/2020; e 
 

 Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_ 
Recom._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
04/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
07/10/2020, considerou-se, para esta 

recomendação, o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, de acordo com o 

entendimento da CGU, descrito na 
Orientação SFC nº 2/2015/ 

DC/SFC/CGU-PR, de 25/05/2015, 
item “d”, subitem “a”, deve ser 
finalizado o monitoramento de 

“recomendações relacionadas ao mero 
cumprimento de normas ou melhorias 

excessivamente genéricas”.  
 

Além disso, ainda de acordo com a 
supracitada Orientação, item “d”, 

subitem “b”, deve ser finalizado o 
monitoramento de “recomendações 
cujo teor [...] tenha caráter de alerta, 
tais como recomendações para evitar 

que se cometa a 
impropriedade/irregularidade 

 
Assim, tendo em vista esse 

entendimento, 
considera-se finalizado o 

monitoramento 
da recomendação, deixando de ser 
monitorada pela Auditoria Interna, 

porém continua passível de 
implementação pela gestão. 

2 RA 02/2015; 
Constatação 1.1.1.2; 
Recomendação 03: 
Promover a devida 

apuração acerca dos furtos 
dos bens, registrados no 
SUAP, sob patrimônio nº 

123890 e nº 80221. 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Relatórios de 
Auditoria nº 04/2019 

e nº 12/2020; e 
 

 Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_ 
Recom._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
04/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
07/10/2020, considerou-se, para esta 

recomendação, o estágio “não 
atendida”, haja vista que, no caso do 

furto do bem de patrimônio no 
123890, apurado a partir do Processo 
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no 23298.002928.2015-21, a gestão da 
Unidade entendeu que caberia a 
restituição ao erário por parte da 

empresa responsável, à época, pelos 
serviços de vigilância do Campus 

Vitória de Santo Antão. Apesar disso, 
não se identificou, nos autos e nas 

demais documentações 
disponibilizadas, a efetiva reposição 

ao erário.  
 

Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “h”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
para “recomendações [...] com mais 
de três anos de emitidas, [...], sendo 
prioritárias/relevantes (que não se 

enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de 

monitoramento indicadas 
anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, 
ainda de acordo com a supracitada 

Orientação, deve-se “finalizar 
Monitoramento e encaminhar a outras 

instâncias [...]”. 
 

Desta feita, considera-se finalizado o 
monitoramento, mas em razão do teor 

da recomendação, propõe-se o 
encaminhamento 

Assessoria de Assuntos 
Correicionais do IFPE. 

3 RA 02/2015; 
Constatação 1.1.1.3; 
Recomendação 01: 

Promover a divulgação do 
Plano de Logística 

Sustentável do IFPE, bem 
como a criação de 

Comissão responsável 
pelo acompanhamento da 

execução do Plano de 
Logística Sustentável, no 
âmbito do Campus Vitória 

de Santo Antão, 
possibilitando a inserção 

de dados, sobre o tema, no 
Relatório de Gestão. 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Relatórios de 
Auditoria nº 04/2019 

e nº 12/2020; e 
 

 Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_ 
Recom._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
04/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
08/10/2020, considerou-se, para esta 

recomendação, o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “h”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
para “recomendações [...] com mais 
de três anos de emitidas, [...], sendo 
prioritárias/relevantes (que não se 

enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de 

monitoramento indicadas 
anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, 
ainda de acordo com a supracitada 
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Orientação, deve-se “finalizar 
Monitoramento e encaminhar a outras 

instâncias [...]”. 
 

Desta feita, considera-se finalizado o 
monitoramento, mas em razão do teor 

da recomendação, propõe-se o 
encaminhamento ao Comitê de 
Governança, Riscos e Controles 

(CGRC) do IFPE, haja vista o 
entendimento da necessidade de 

tratamento sistêmico. 
 

4 RA 02/2015; 
Constatação 1.1.1.4; 
Recomendação 02: 

Promover a capacitação e 
treinamento dos 

servidores da CGTI - 
Campus Vitória de Santo 

Antão - na área de 
Segurança da Informação 

e ações de 
conscientização dos 

usuários quanto ao tema; 
 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Relatórios de 
Auditoria nº 04/2019 

e nº 12/2020; e 
 

 Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_ 
Recom._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
04/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
08/10/2020, considerou-se, para esta 

recomendação, o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “h”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
para “recomendações [...] com mais 
de três anos de emitidas, [...], sendo 
prioritárias/relevantes (que não se 

enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de 

monitoramento indicadas 
anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, 
ainda de acordo com a supracitada 

Orientação, deve-se “finalizar 
Monitoramento e encaminhar a outras 

instâncias [...]”. 
 

Desta feita, considera-se finalizado o 
monitoramento, mas em razão do 
teor da recomendação, propõe-se o 

encaminhamento à Diretoria de 
Avaliação e Desenvolvimento de 

Tecnologias (DADT) do IFPE, haja 
vista o entendimento da necessidade 

de tratamento sistêmico. 

5 RA 02/2015; 
Constatação 1.1.1.7; 
Recomendação 01: 

Atender a recomendação 
01, constatação 04, do 

Relatório de Auditoria nº 
001.2013 - Campus 

Vitória de Santo Antão, 
que descreve: 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Nota Técnica nº 
23/2015; 

 
  Relatório de 
Auditoria nº 
12/2020; e  

 
Planilha Eletrônica 

“Banco_Dados_ 

Conforme Nota Técnica nº 23/2015, 
Relatório de Auditoria nº 12/2020 e 

Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
08/10/2020, considerou-se, para esta 

recomendação, o estágio “não 
atendida”. 
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“Recomenda-se ao 
Campus Vitória que 

proceda à avaliação dos 
mecanismos de controle 

do Setor de Almoxarifado 
do Campus Vitória, 

principalmente em relação 
à manipulação, 
movimentação e 

armazenamento dos 
alimentos e dos produtos 

químicos”; 
 

Recom._AUDI. Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “h”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
para “recomendações [...] com mais 
de três anos de emitidas, [...], sendo 
prioritárias/relevantes (que não se 

enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de 

monitoramento indicadas 
anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, 
ainda de acordo com a supracitada 

Orientação, deve-se “finalizar 
Monitoramento e encaminhar a outras 

instâncias [...]”. 
 

Desta feita, considera-se finalizado o 
monitoramento, mas em razão do teor 

da recomendação, propõe-se o 
encaminhamento à Pró-Reitoria de 
Administração (PROAD) do IFPE, 

haja vista o entendimento da 
necessidade de tratamento sistêmico. 

 

6 RA 19/2015; 
Constatação 1.1.1.3; 
Recomendação 01: 
Incluir nos autos do 

processo os documentos 
que demonstrem que os 
materiais empregados 

e/ou serviços executados 
pelas oficinas 

credenciadas foram 
realizados após aprovação 

do orçamento e 
autorização pelas áreas 

competentes, em especial 
a cotação realizada em 

estabelecimento alheio à 
Rede Credenciada da 

Contratada. 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Relatórios de 
Auditoria nº 03/2019 

e nº 12/2020; e 
 

 Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_ 
Recom._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
03/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
08/10/2020, considerou-se, para esta 

recomendação, o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “h”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
para “recomendações [...] com mais 
de três anos de emitidas, [...], sendo 
prioritárias/relevantes (que não se 

enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de 

monitoramento indicadas 
anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, 
ainda de acordo com a supracitada 

Orientação, deve-se “finalizar 
Monitoramento e encaminhar a outras 

instâncias [...]”. 
 

Desta feita, considera-se finalizado o 
monitoramento, mas em razão do teor 

da recomendação, propõe-se o 
encaminhamento à Pró-Reitoria de 
Administração (PROAD) do IFPE, 
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haja vista o entendimento da 
necessidade de tratamento sistêmico. 

 

7 RA 19/2015; 
Constatação 1.1.1.4; 
Recomendação 01: 

Incluir nos autos, 
observando a cronologia 

dos eventos, a 
documentação relativa ao 

processo de cotação de 
preços, demonstrando a 

completa composição dos 
custos envolvidos dos 

itens a serem adquiridos e 
o estabelecimento 

selecionado em função da 
melhor proposta/cotação, 

considerando, em 
especial, a cotação 

realizada em 
estabelecimento alheio à 

Rede Credenciada da 
Contratada. 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Relatórios de 
Auditoria nº 03/2019 

e nº 12/2020; e 
 

 Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_ 
Recom._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
03/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
08/10/2020, considerou-se, para esta 

recomendação, o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “h”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
para “recomendações [...] com mais 
de três anos de emitidas, [...], sendo 
prioritárias/relevantes (que não se 

enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de 

monitoramento indicadas 
anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, 
ainda de acordo com a supracitada 

Orientação, deve-se “finalizar 
Monitoramento e encaminhar a outras 

instâncias [...]”. 
 

Desta feita, considera-se finalizado o 
monitoramento, mas em razão do teor 

da recomendação, propõe-se o 
encaminhamento à Pró-Reitoria de 
Administração (PROAD) do IFPE, 

haja vista o entendimento da 
necessidade de tratamento sistêmico. 

 

8 RA 19/2015; 
Constatação 1.1.1.7; 
Recomendação 01:  

Proceder com a 
atualização dos Mapas de 
Controle do Desempenho 
e Manutenção do Veículo 

Oficial, nos termos do 
Art. 24, §1º da IN SLTI nº 

03/2008, inclusive, 
fazendo constar os 

referidos mapas nos 
respectivos processos de 
pagamento, de forma que 
se evidencie ou justifique 

a necessidade de 
manutenção ou reparos. 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Relatórios de 
Auditoria nº 03/2019 

e nº 12/2020; e 
 

 Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_ 
Recom._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
03/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
08/10/2020, considerou-se, para esta 

recomendação, o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “h”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
para “recomendações [...] com mais 
de três anos de emitidas, [...], sendo 
prioritárias/relevantes (que não se 

enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de 
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monitoramento indicadas 
anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, 
ainda de acordo com a supracitada 

Orientação, deve-se “finalizar 
Monitoramento e encaminhar a outras 

instâncias [...]”. 
 

Desta feita, considera-se finalizado o 
monitoramento, mas em razão do teor 

da recomendação, propõe-se o 
encaminhamento à Pró-Reitoria de 
Administração (PROAD) do IFPE, 

haja vista o entendimento da 
necessidade de tratamento sistêmico.  

 

9 RA 19/2015; 
Constatação 1.1.2.1; 
Recomendação 01: 

Atender a Recomendação 
002, Constatação nº 

1.1.2.1 do Relatório de 
Auditoria nº 001/2014, 

que descreve: “Criar 
mecanismos de 

acompanhamento das 
atividades relacionadas à 

fiscalização dos contratos, 
em especial, os critérios 

utilizados pelos fiscais no 
ateste das Notas Fiscais”. 

 
 
 
 
 
 
 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Relatórios de 
Auditoria nº 03/2019 

e nº 12/2020; e 
 

 Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_ 
Recom._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
03/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
08/10/2020, considerou-se, para esta 

recomendação, o estágio “não 
atendida”. 

 
Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “h”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
para “recomendações [...] com mais 
de três anos de emitidas, [...], sendo 
prioritárias/relevantes (que não se 

enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de 

monitoramento indicadas 
anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, 
ainda de acordo com a supracitada 

Orientação, deve-se “finalizar 
Monitoramento e encaminhar a outras 

instâncias [...]”. 
 

Desta feita, considera-se finalizado o 
monitoramento, mas em razão do teor 

da recomendação, propõe-se o 
encaminhamento à Pró-Reitoria de 
Administração (PROAD) do IFPE, 

haja vista o entendimento da 
necessidade de tratamento sistêmico. 

 

10 RA 19/2015; 
Constatação 1.1.2.6; 
Recomendação 01: 

Criar mecanismos que 
visem acompanhar a 

realização dos 
pagamentos efetuados 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Relatórios de 
Auditoria nº 04/2019 

e nº 12/2020; e 
 

 Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_ 
Recom._AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 
04/2019 e nº 12/2020 e Planilha 

Eletrônica 
“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 
08/10/2020, considerou-se, para esta 

recomendação, o estágio “não 
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para todos os contratos do 
Campus Vitória de Santo 

Antão, em especial, 
aqueles com base em 
valores estimativos. 

 
 
 
 
 

atendida”. 
 

Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “h”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
para “recomendações [...] com mais 
de três anos de emitidas, [...], sendo 
prioritárias/relevantes (que não se 

enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de 

monitoramento indicadas 
anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, 
ainda de acordo com a supracitada 

Orientação, deve-se “finalizar 
Monitoramento e encaminhar a outras 

instâncias [...]”. 
 

Desta feita, considera-se finalizado o 
monitoramento, mas em razão do teor 

da recomendação, propõe-se o 
encaminhamento à Pró-Reitoria de 
Administração (PROAD) do IFPE, 

haja vista o entendimento da 
necessidade de tratamento sistêmico. 

 

11 RA 27/2015; 
Constatação 1.1.1.2; 
Recomendação 01: 

Atender a Recomendação 
001 da Constatação 

1.1.1.11 do Relatório de 
Auditoria nº 005/2013, 
nessas palavras: “Criar 
mecanismos de controle 

para verificação das 
possíveis relações de 

parentesco entre os sócios 
das empresas vencedoras 

com os servidores do 
IFPE Campus Vitória de 
Santo Antão, bem como 

relação entre os sócios das 
empresas participantes da 

dispensa de licitação”. 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Relatório de 
Auditoria nº 
12/2020; e 

 
 Planilha Eletrônica 

“Banco_Dados_ 
Recom._AUDI”. 

Conforme Relatório de Auditoria  nº 
12/2020 e Planilha Eletrônica 

“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 
último arquivo consultado em 

09/10/2020, considerou-se, para esta 
recomendação, o estágio “não 

monitorada”. 
 

Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “h”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
para “recomendações [...] com mais 
de três anos de emitidas, [...], sendo 
prioritárias/relevantes (que não se 

enquadram nas diretrizes para 
cancelamento/finalização de 

monitoramento indicadas 
anteriormente) [...]”.  Nesse sentido, 
ainda de acordo com a supracitada 

Orientação, deve-se “finalizar 
Monitoramento e encaminhar a outras 

instâncias [...]”. 
 

Desta feita, considera-se finalizado o 
monitoramento, mas em razão do teor 

da recomendação, propõe-se o 
encaminhamento à Pró-Reitoria de 
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Administração (PROAD) do IFPE, 
haja vista o entendimento da 

necessidade de tratamento sistêmico. 
 

12 RA 27/2015; 
Constatação 1.1.1.3; 
Recomendação 01: 

Abster de realizar cotação 
com empresas que não 
apresentem código de 
atividades compatível 

com o objeto a ser 
contratado. 

Finalizado o 
monitora- 

mento 
 

Relatório de 
Auditoria nº 
12/2020; e 

 
 Planilha Eletrônica 

“Banco_Dados_ 
Recom._AUDI”. 

Conforme Relatório de Auditoria  nº 
12/2020 e Planilha Eletrônica 

Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 
último arquivo consultado em 

09/10/2020, considerou-se, para esta 
recomendação, o estágio “não 

monitorada”. 
 

Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “b”, 

deve ser finalizado o monitoramento 
de “recomendações cujo teor [...] 
tenha caráter de alerta, tais como 
recomendações para evitar que se 

cometa a 
impropriedade/irregularidade 

 
Além disso, ainda de acordo com a 
supracitada Orientação, item “d”, 
subitem “i”, deve ser finalizado o 
monitoramento de “recomendação 

com classificação diferente de 
apuração de responsabilidade e 

reposição de bens ou valores, cujo 
último tratamento[...] tenha ocorrido a 

mais de quatro anos.” 
 

Assim, tendo em vista esse 
entendimento, 

considera-se finalizado o 
monitoramento 

da recomendação, deixando de ser 
monitorada pela Auditoria Interna, 

porém continua passível de 
implementação pela gestão. 

13 RA 27/2015; 
Constatação 1.1.1.4; 
Recomendação 02: 

Proceder a formalização 
contratual com as 

empresas, sob CNPJ nº 
11.389.239/0001-11 e 

CNPJ nº 
08.469.888/0001-18, 

respectivamente 
vinculadas aos Processos 

de Dispensa nº 
23298.002756.2015-95 e 
23298.007012.2015-67. 

 

Cancelada 
 

Relatório de 
Auditoria nº 
12/2020; e 

 
 Planilha Eletrônica 

“Banco_Dados_ 
Recom._AUDI”. 

Conforme Relatório de Auditoria  nº 
12/2020 e Planilha Eletrônica 

“Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 
último arquivo consultado em 

09/10/2020, considerou-se, para esta 
recomendação, o estágio “não 

monitorada”. 
 

Todavia, conforme entendimento da 
CGU, descrito na Orientação SFC nº 

2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 
25/05/2015, item “d”, subitem “c”, 

devem ser canceladas as 
“Recomendações relacionadas a um 
objeto que não existe mais (perda do 
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objeto da 
recomendação).  

 
Nesse sentido, convém esclarecer que, 
em 09/10/2020, por meio de consulta 
ao sistema SUAP, verificou-se que 

ambos os processos mencionados na 
recomendação foram finalizados ainda 

no ano de 2015, o que motiva a 
aplicação da norma referenciada. A 

seguir, os links das consultas:  
https://suap.ifpe.edu.br/protocolo/proc

esso/60535/ 
https://suap.ifpe.edu.br/protocolo/proc

esso/64822/ 
 

Assim, em decorrência do exposto, 
considera-se cancelada a 

recomendação. 
 

https://suap.ifpe.edu.br/protocolo/processo/60535/
https://suap.ifpe.edu.br/protocolo/processo/60535/
https://suap.ifpe.edu.br/protocolo/processo/64822/
https://suap.ifpe.edu.br/protocolo/processo/64822/

