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Unidade: IFPE - Reitoria 

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) 

Boas práticas 
(Efeitos 

Positivos) 

Quantificação e 
Registro de 
Benefícios* 

1 CGU ID 808087: 
Caso os estudos na forma 

recomendada e a avaliação da 
comissão competente quanto à 

manutenção das concessões 
existentes não sejam concluídos 
no prazo de 120 dias, cancelar as 

concessões de jornada 
flexibilizada realizadas no IFPE. 

 

Monitorada 
(aguardando 

análise da 
CGU) 

 

 
 
 

- Portaria 0941-
2020-GR Revoga 
a flexibilização da 

jornada de 
trabalho dos 

técnicos- 
administrativos. 

 
 

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 objeto 
da recomendação).  

 
Nesse sentido, convém esclarecer que, em 11/09/2020, o IFPE 

revogou, por meio da Portaria nº 0941-2020-GR, a 
flexibilização da jornada de trabalho dos técnicos- 

administrativos, o que motiva a aplicação da norma da CGU 
referenciada. 

 

Observação: Manifestação do IFPE inserida no sistema 
e-Aud da CGU no dia 30/11/2020. 

 

Não se aplica 
(compete à 

CGU). 

 

Não se aplica 
(compete à 

CGU). 
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2 CGU ID 808066: 
Realizar estudo documentado, 

em prazo não superior a 60 dias, 
acerca da necessidade, 

considerando o interesse 
público, de manutenção da 

jornada flexibilizada quanto a 
servidores lotados em setores 

cuja demanda de trabalho exija o 
cumprimento de jornada acima 

de seis horas diárias, 
considerando também a 

incompatibilidade dessa jornada 
superior com as caraterísticas da 

jornada flexibilizada. 
 

Monitorada 
(aguardando 

análise da 
CGU) 

 

 
 
 

- Portaria 0941-
2020-GR Revoga 
a flexibilização da 

jornada de 
trabalho dos 

técnicos- 
administrativos. 

 
 

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 objeto 
da recomendação).  

 
Nesse sentido, convém esclarecer que, em 11/09/2020, o IFPE 

revogou, por meio da Portaria nº 0941-2020-GR, a 
flexibilização da jornada de trabalho dos técnicos- 

administrativos, o que motiva a aplicação da norma da CGU 
referenciada. 

 

Observação: Manifestação do IFPE inserida no sistema 
e-Aud da CGU no dia 30/11/2020. 

 

Não se aplica 
(compete à 

CGU). 

 

 

Não se aplica 
(compete à 

CGU). 

 

 

3 CGU ID 808065: Expedir novas 
portarias de autorização para 

jornada flexibilizada de 
servidores do IFPE, em prazo 
não superior a 120 dias, cujas 
situações estejam devidamente 
enquadradas nos comandos do 

art. 3º do Decreto nº 1.590/1995, 
respaldadas por estudos de 

demanda objetivos e detalhados, 
com a identificação nominal dos 
servidores com jornada flexível, 

os setores de lotação de cada 
desses servidores, as atividades 

por eles desenvolvidas, e o 
horário de trabalho individual. 

 

Monitorada 
(aguardando 

análise da 
CGU) 

 

 
 
 

- Portaria 0941-
2020-GR Revoga 
a flexibilização da 

jornada de 
trabalho dos 

técnicos- 
administrativos. 

 
 

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 objeto 
da recomendação).  

 
Nesse sentido, convém esclarecer que, em 11/09/2020, o IFPE 

revogou, por meio da Portaria nº 0941-2020-GR, a 
flexibilização da jornada de trabalho dos técnicos- 

administrativos, o que motiva a aplicação da norma da CGU 
referenciada. 

 

Observação: Manifestação do IFPE inserida no sistema 
e-Aud da CGU no dia 30/11/2020. 

 

Não se aplica 
(compete à 

CGU). 

 

 

Não se aplica 
(compete à 

CGU). 
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4 CGU ID 808061: Mesmo após o 
encaminhamento do Memorando 

Circular nº 009/2018-DGCR 
(Campus Recife), de 4 de junho 
de 2018, reavaliar, em prazo não 
superior a 60 dias e por meio de 
competente registro documental 

e de forma devidamente 
justificada, e inclusive quanto 
aos demais campi do IFPE, a 

necessidade de manutenção da 
jornada flexibilizada de 

servidores em cujos setores 
ainda não tenha restado 

garantido o período mínimo de 
doze horas ininterruptas de 

funcionamento (tal como foi 
observado, por exemplo, na 

Secretaria de Registro Escolar - 
DACI, Coordenação de Serviço 
de Psicologia, Coordenação de 
Serviço Social, Secretaria de 
Registro Escolar - DAFG, 
Coordenação do Mestrado 

Profissional em Gestão 
Ambiental, Secretaria de 
Registro Escolar - DAIC, 

Diretoria de Assistência ao 
Estudante - DAE, Coordenação 
Acadêmica de Turismo - CATU 

e Coordenação de Serviço 
Médico-Odontológico - CSMO). 

Caso não reste comprovada 
documentalmente a real 

necessidade de funcionamento 
do setor por pelo menos doze 

horas, suspender a jornada 
flexibilizada, com retorno 

Monitorada 
(aguardando 

análise da 
CGU) 

 

 
 
 

- Portaria 0941-
2020-GR Revoga 
a flexibilização da 

jornada de 
trabalho dos 

técnicos- 
administrativos. 

 
 

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 objeto 
da recomendação).  

 
Nesse sentido, convém esclarecer que, em 11/09/2020, o IFPE 

revogou, por meio da Portaria nº 0941-2020-GR, a 
flexibilização da jornada de trabalho dos técnicos- 

administrativos, o que motiva a aplicação da norma da CGU 
referenciada. 

 

Observação: Manifestação do IFPE inserida no sistema 
e-Aud da CGU no dia 30/11/2020. 

 

Não se aplica 
(compete à 

CGU). 

 

 

Não se aplica 
(compete à 

CGU). 
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imediato dos servidores à regular 
jornada de trabalho de oito horas 
diárias e 40 horas semanais nos 
termos do art. 1º do Decreto nº 

1.590/1995 (exceto para os 
profissionais que possuem 

jornada diferente de 40 horas 
regulamentada em lei 

específica). 
 

 
 

MATRIZ DE ACHADOS - MONITORAMENTO  

Unidade: IFPE - Campus 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) 

Boas práticas 
(Efeitos 

Positivos) 

Quantificação e 
Registro de 
Benefícios* 

1 RA 17/2016; 
Constatação 1.1.1.12; 

Recomendação 02: Afixar, em 
local visível e de grande 

circulação dos usuários dos 
serviços, bem como no sítio da 

Instituição, quadro 

Cancelada 
 

- Relatório de 
Auditoria nº 

12/2020; 
 

- Planilha 
Eletrônica 

“Banco_Dados_R

Conforme Relatório de Auditoria nº 12/2020 e Planilha 
Eletrônica “Banco_Dados_Recom._AUDI”, este último 

arquivo consultado em 11/11/2020, 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 

Não se aplica Não se aplica 
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permanentemente atualizado 
com a escala nominal dos 

servidores contemplados com a 
jornada flexibilizada, constando 

dias e horários dos seus 
expedientes. 

ecom._AUDI”; 
 

- Portaria 0941-
2020-GR Revoga 
a flexibilização da 

jornada de 
trabalho dos 

técnicos- 
administrativos;e 

 
- E-mail da CGPE 
Campus Barreiros, 

de 12.09.20 - 
Término da 
Jornada de 

Trabalho das 06 
horas. 

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

 
Nesse sentido, convém esclarecer que, em 11/09/2020, o 
IFPE revogou, por meio da Portaria nº 0941-2020-GR, a 

flexibilização da jornada de trabalho dos técnicos- 
administrativos, o que motiva a aplicação da norma 

referenciada. 
 

Ainda, conforme e-mail da CGPE Campus Barreiros, de 
12.09.20, cujo trecho destacamos a seguir, confirma-se a 

aplicação da Portaria pela Unidade: 
 

“ Informo que de acordo com a Portaria nº 0941/2020-GR, a 
partir desta data os servidores que trabalhavam em regime 
de 06 horas diárias passaram a trabalhar 08 horas normais 

diárias”.   
 

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

2 RA 17/2016; 
Constatação 1.1.1.1; 

Recomendação 02: Adotar 
mecanismos de controle que 

visem restringir o acesso ao cabo 
conector do leitor biométrico e 
proporcionar segurança física 

dos demais equipamentos 
destinados ao ponto eletrônico 

dos servidores técnico-
administrativos. 

 
 
 

Atendida 
 

-Evidências 
Relatório 
017.2016: 

 
-Memo nº 

33.2017-DGCB - 
Resposta PPP 

Relatório 
Frequências; 

 
-DOC 01-A: E-
mail da CGTI - 
Barreiros, de 
09.03.2017, 

Assunto “Ponto 
Biométrico”; 

 

Em atenção ao disposto no Memorando nº 33/2017 - DGCG, 
de 12/04/2017, em específico, ao que fora apresentado no 

anexo “DOC 01-A”, considera-se a recomendação atendida, 
haja vista as medidas adotadas para restringir a ocorrência  

das fragilidades apontadas no Relatório de Auditoria nº 
17/2016.  

 
A seguir, a manifestação apresentada, por meio do e-mail da 

CGTI, em 09/03/2017 (DOC 01-A): 
 

“Conforme solicitado providências, em relação ao leitor 
biométrico do ponto eletrônico, informamos que a medida 

necessária foi a de colocar o adaptador do leitor para dentro 
da CPU, dificultando a retirada do mesmo. Essa medida foi 

tomada nos 02 (dois) terminais do ponto eletrônico, 
conforme fotos em anexo, a fim de evitar o registro do ponto 
sem o leitor biométrico. Colocamos parafusos com chave de 

Não se aplica Benefício não 
financeiro. 
Dimensão: 
Pessoas. 

Repercussão: 
Tático/Operacio-

nal. 
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-E-mail da CGTI - 
Garanhuns, de 
19.12.2016, 

Assunto: “NOTA 
DE AUDITORIA 

Nº 002-2016”. 

segurança, evitando abrir o gabinete para retirada do 
adaptador.”  

 
Importa ressaltar, no entanto, que as ações implementadas 
pela gestão podem ser aperfeiçoadas, com vistas a garantir 

um nível de segurança mais satisfatório. A título de exemplo, 
sugere-se adotar ações semelhantes às desenvolvidas no 

Campus Garanhuns, que buscou, junto ao Campus Pesqueira 
(que possui marcenaria), a confecção de um “modelo de 
móvel (totem) para acomodar todos os equipamentos, de 

forma a ficar acessível ao usuário, apenas os itens que são 
necessários para o registro biométrico, ou seja, teclado 

numérico, leitor biométrico e o visor do monitor.” (E-mail 
CGTI Garanhuns, 19/12/2016). 
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3 RA 17/2016; 
Constatação 1.1.1.5; 
Recomendação 01: 

Providenciar que os Chefes 
Imediatos encaminhem à 

Coordenação de Gestão de 
Pessoas o Boletim de Frequência 
do mês de competência até o 5º 

(quinto) dia útil do mês 
subsequente, conforme orienta o 
art. 13 da Portaria nº 333/2014-

GR e o subitem nº 2.1.5 do 
Memorando Circular nº 

003/2014-DGPE. Acrescente-se 
que, ao encaminhar o referido 

documento, realizem através de 
Caderno de Protocolo (ou 

instrumento similar), com a 
indicação expressa do nome do 
servidor e do mês de referência 

da frequência. 

Finalizado o 
monitoramento 

-Evidências 
Relatório 
017.2016: 

 
-Memo nº 

33.2017-DGCB - 
Resposta PPP 

Relatório 
Frequências; 

 
 -DOC. 11: 
Portaria nº 

327/2016-DGCB - 
Entrega do 
boletim de 
frequência. 

 
 

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...)”.  
 

Ademais, cabe destacar que por meio do Memorando nº 
33/2017 - DGCG, de 12/04/2017, a Unidade apresentou a 

seguinte manifestação:   
 

“Conforme Portaria nº 327/2016-DGCB foi determinado aos 
Chefes de Seção, Coordenadores e Diretores de 

Departamento a entrega dos Boletins de Frequência, até o 5º 
dia útil do mês subsequente ao trabalho (DOC. 11).” 

 
Assim, tendo em vista o entendimento da CGU e a 
manifestação apresentada pela gestão considera-se 

finalizado o monitoramento da recomendação, deixando 
de ser monitorada pela Auditoria Interna, porém continua 

passível de implementação pela gestão. 

Não se aplica Não se aplica 

4 RA 17/2016; 
Constatação 1.1.1.5; 
Recomendação 02: 

Perseverar na orientação aos 
Chefes Imediatos, através do 

encaminhamento de documentos 

Finalizado o 
monitoramento 

-Evidências 
Relatório 
017.2016: 

 
-Memo nº 

33.2017-DGCB - 

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”.  

Não se aplica Não se aplica 
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oficiais e e-mails, além da 
realização de reuniões periódicas 

(com o registro em Ata). A 
CGPE deve alertar, também, que 
o não encaminhamento mensal 
do Boletim de Frequência, em 

descumprimento ao disposto no 
art. 13 da Portaria GR nº 33-

2014, poderá implicar na 
exclusão do pagamento dos 

servidores no mês subsequente, 
uma vez que a informação da 
frequência é essencial para a 
efetivação do pagamento da 

remuneração. 

Resposta PPP 
Relatório 

Frequências; 
 

-DOC 12: Ata de 
frequência da 

reunião realizada 
no dia 11.04.2017; 

 
-DOC 13: Pauta 
da reunião do dia 

11.04.2017. 

 
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, embora a Unidade auditada tenha se manifestado por 
meio do Memorando nº 33/2017 - DGCG, de 12/04/2017, 

indicando que está “promovendo reuniões com os Diretores, 
Coordenadores e Chefes imediatos com orientações e acertos 
no sistema SUAP, quanto a locação dos servidores no sistema 

e expedição de Boletim de Frequência (DOC. 12 e 13)”, 
considera-se finalizado o monitoramento 

da recomendação, ante o exposto no entendimento da CGU, 
deixando de ser monitorada pela Auditoria Interna, porém 

continua passível de implementação pela gestão. 
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5 RA 17/2016; 
Constatação 1.1.1.6; 
Recomendação 01: 

Realizar o controle da 
frequência dos servidores, no 
que concerne à efetivação dos 
descontos de faltas, atrasos e 

saídas antecipadas sem 
justificativas, em observância ao 

disposto nos subitens 2.2.1 a 
2.2.4 do Memorando Circular nº 
003/2014-DGPE, de 28/02/14, 

se abstendo de efetuar o 
pagamento da remuneração do 
servidor sem a informação da 

sua frequência. E, na ocorrência 
do não encaminhamento das 
informações necessárias para 

amparar o pagamento da 
remuneração, que seja 

promovida a apuração dos fatos 
e responsabilidades, respeitando 
o contraditório e a oportunidade 

de defesa. Em seguida, se 
constatada a falta do servidor, 

que seja efetuado o desconto da 
remuneração, nos termos do art. 

44 da Lei 8.112/90. 

Finalizado o 
monitoramento 

-Evidências 
Relatório 
017.2016: 

 
-Memo nº 

33.2017-DGCB - 
Resposta PPP 

Relatório 
Frequências. 

 

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, embora a Unidade auditada tenha se manifestado por 
meio do Memorando nº 33/2017 - DGCG, de 12/04/2017, 

indicando que “Quanto da entrega dos Boletins de 
Frequência, a CGPE, realiza o mensalmente o rastreamento, 
quanto a inclusão do código de Falta, no B.F. caso ocorra 
será aberto processo administrativo para apurar os fatos, 
observando a ampla defesa do servidor.”, considera-se 

finalizado o monitoramento 
da recomendação, ante o exposto no entendimento da CGU, 

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

Não se aplica Não se aplica 
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6 RA 17/2016; 
Constatação 1.1.1.8; 
Recomendação 01: 

Realizar, mensalmente, o 
acompanhamento da frequência 
e controle das compensações da 

jornada de trabalho dos 
servidores, em observância ao 
disposto nos arts. 7º e 12 da 

Portaria nº 333/2014-GR, c/c, 
subitem nº 2.1 do Memorando 
Circular nº 003/2014 – DGPE. 

Finalizado o 
monitoramento 

-Evidências 
Relatório 
017.2016: 

 
-Memo nº 

33.2017-DGCB - 
Resposta PPP 

Relatório 
Frequências. 

 
 

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, embora a Unidade auditada tenha se manifestado por 
meio do Memorando nº 33/2017 - DGCG, de 12/04/2017, 

indicando o seguinte: “Entendemos ser de praxe, o 
acompanhamento do controle da frequência dos servidores 

Técnicos Administrativos, haja vista uma solução mais 
adequada, junto a DADT/REITORIA, para que disponibilize 

no próprio sistema SUAP, a impressão do Boletim de 
Frequência dos Servidores por Setor.[...]”, considera-se 

finalizado o monitoramento 
da recomendação, ante o exposto no entendimento da CGU, 

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

Não se aplica Não se aplica 

 
 

MATRIZ DE ACHADOS - MONITORAMENTO  

Unidade: IFPE - Campus Belo Jardim 

Objetivo: Validar as providências implementadas pela administração e avaliar a qualidade das ações corretivas implementadas. 
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Nº 
Número do Relatório 

/Recomendação 

Situação da 
Recomendação 
(Resultado da 

análise) 

Evidência 
Informação Extraída da Evidência  

(Análise da Auditoria) 

Boas 
práticas 
(Efeitos 

Positivos) 

Quantificação e 
Registro de 
Benefícios* 

1 RA 15/2016; 
Constatação 1.1.1.1; 

Recomendação 01: Proceder 
com a realização do 

mapeamento de processo, de 
forma que seja possível 

identificar, previamente, o 
fluxo operacional das 

Concessões de Incentivo à 
Qualificação. 

Finalizado o 
monitoramento 

 

Não se aplica 
 

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), haja vista o 
entendimento da necessidade de tratamento sistêmico. 

Não se aplica Não se aplica 
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2 RA 15/2016; 
Constatação 1.1.1.2; 

Recomendação 01: Proceder 
com a elaboração de 

documentos/manuais de 
procedimentos, devidamente 

formalizados, relativos à 
atuação da CGPE na 

Concessão do Incentivo à 
Qualificação. 

Finalizado o 
monitoramento 

- Relatórios de 
Auditoria nº 
03/2019 e nº 

12/2020; 
 

- Planilha 
Eletrônica 

“Banco_Dados_Re
com._AUDI”; 

 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 03/2019 e nº 12/2020 e 
Planilha Eletrônica “Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 12/11/2020, 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), haja vista o 
entendimento da necessidade de tratamento sistêmico. 

Não se aplica Não se aplica 
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3 RA 15/2016; 
Constatação 1.1.1.4; 

Recomendação 01:  Promover 
a capacitação dos servidores 
envolvidos na atividade de 
Concessão do Incentivo à 

Qualificação, atentando para as 
diretrizes prescritas no art. 3º 

do Decreto 5.707/2006. 

Finalizado o 
monitoramento 

- Relatórios de 
Auditoria nº 
03/2019 e nº 

12/2020; 
 

- Planilha 
Eletrônica 

“Banco_Dados_Re
com._AUDI”; 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 03/2019 e nº 12/2020 e 
Planilha Eletrônica “Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 12/11/2020, 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), haja vista o 
entendimento da necessidade de tratamento sistêmico. 

Não se aplica Não se aplica 
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4 RA 15/2016; 
Constatação 1.1.1.6; 

Recomendação 02:  Criar 
rotina capaz de demonstrar o 
efetivo acompanhamento dos 
processos de Concessão de 
Incentivo à Qualificação de 
servidores que apresentaram 
documentos provisórios, de 

forma tal, que o servidor seja 
avisado com antecedência da 
aproximação da expiração dos 
prazos e quando ultrapassados 

possa ser imediatamente 
interrompido o pagamento. 

Finalizado o 
monitoramento 

Não se aplica. 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), haja vista o 
entendimento da necessidade de tratamento sistêmico. 

Não se aplica Não se aplica 
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5 RA 15/2016; 
Constatação 1.1.1.6; 
Recomendação 04: 

Pleitear junto à DGPE, a 
emissão de Portaria, com base 

no § 3º do art. 80 do 
Regimento Geral do IFPE, 

com a finalidade de estabelecer 
regulamento interno com 
procedimentos padrão e 

definições, tais como, conceito 
de ressalva em atas de defesa 

de Monografia, Dissertação ou 
Tese, para fins de Concessão 
do Incentivo à Qualificação.   

Finalizado o 
monitoramento 

- Relatórios de 
Auditoria nº 
03/2019 e nº 

12/2020; 
 

- Planilha 
Eletrônica 

“Banco_Dados_Re
com._AUDI”; 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 03/2019 e nº 12/2020 e 
Planilha Eletrônica “Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 12/11/2020, 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), haja vista o 
entendimento da necessidade de tratamento sistêmico. 

Não se aplica Não se aplica 
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6 RA 15/2016; 
Constatação 1.1.1.9; 
Recomendação 02: 

Proceder com abertura de 
processo administrativo, na 
forma da Lei nº 9.784/1999, 

objetivando apuração e 
ressarcimento dos valores 

recebidos indevidamente pelos 
servidores. 

  

Finalizado o 
monitoramento 

- Relatórios de 
Auditoria nº 
03/2019 e nº 

12/2020; 
 

- Planilha 
Eletrônica 

“Banco_Dados_Re
com._AUDI”; 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 03/2019 e nº 12/2020 e 
Planilha Eletrônica “Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 12/11/2020, 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. 
 

Não se aplica Não se aplica 

 
 
 

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) 

Boas práticas 
(Efeitos 

Positivos) 

Quantificação 
e 

Registro de 
Benefícios* 
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1 RA 06/2015; 
Constatação 1.1.1.5; 

Recomendação 01: Adotar 
mecanismos de 

acompanhamento e avaliação 
dos Programas de Assistência 

Estudantil. 

Finalizado o 
monitoramento 

- Relatórios de 
Auditoria nº 
04/2019 e nº 

12/2020; 
 

- Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._ 
AUDI”. 

 
 
 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 04/2019 e nº 12/2020 e 
Planilha Eletrônica “Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 27/11/2020, 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 Assistência ao Estudante 
(DAE), haja vista o entendimento da necessidade de 

tratamento sistêmico.  
 

Não se aplica Não se aplica 

2 RA 06/2015; 
Constatação 1.1.1.8; 

Recomendação 01: Designar 
nova Portaria de constituição da 

Equipe Multiprofissional, 
constando as atribuições gerais 

e dos respectivos membros, 
conforme prevê o item 6.1 da 

Política de Assistência 
Estudantil do IFPE. 

Finalizado o 
monitoramento 

- Relatórios de 
Auditoria nº 
05/2019 e nº 

12/2020; 
 

- Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._ 
AUDI”; 

 
- Portaria 

IFPE/DGCC nº 102, 
de 2 de julho de 

2019.; 
 

- Proposta de 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 05/2019 e nº 12/2020 e 
Planilha Eletrônica “Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 27/11/2020, considerou-se, para 
esta recomendação,  o estágio “não atendida”. 

 
No entanto, numa nova rodada de acompanhamento das 

recomendações de auditoria, verificou-se, a partir de consulta 
ao endereço “https://portal.ifpe.edu.br/campus/caruaru/o-

campus/atos-administrativos/2019/portarias-publicadas-em-03-
07-2019/portaria-102-2019-equipe-multiprofissional-ifpe-

caruaru.pdf”,que a equipe multiprofissional foi designada por 
meio da Portaria IFPE/DGCC nº 102, de 2 de julho de 2019.  

 
Quanto à menção às atribuições gerais dos membros da 

respectiva equipe, entende-se que seria necessário apenas citar 
o item 6.1 da Política de Assistência Estudantil do IFPE, o que 

Não se aplica Não se aplica 
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Política de 
Assistência 

Estudantil do IFPE. 

não foi identificado na referida Portaria. 
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. 

3 RA 06/2015; 
Constatação 1.1.2.2; 

Recomendação 02: Coibir a 
inclusão de bolsistas após a 

divulgação do resultado final, 
referente ao Programa de Bolsa 

Permanência da Assistência 
Estudantil. 

Finalizado o 
monitoramento 

- Relatórios de 
Auditoria nº 
04/2019 e nº 

12/2020; 
 

- Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._ 
AUDI”. 

 
 
 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 04/2019 e nº 12/2020 e 
Planilha Eletrônica “Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 27/11/2020, 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 Assistência ao Estudante 
(DAE), haja vista o entendimento da necessidade de 

tratamento sistêmico. 

Não se aplica Não se aplica 

4 RA 06/2015; 
Constatação 1.1.2.4; 
Recomendação 01: 

Implementar instrumentos 
eficientes de acompanhamento 

Finalizado o 
monitoramento 

- Relatórios de 
Auditoria nº 
04/2019 e nº 

12/2020; 
 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 04/2019 e nº 12/2020 e 
Planilha Eletrônica “Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 27/11/2020, considerou-se, para 
esta recomendação,  o estágio “não atendida”. 

Todavia, conforme entendimento da CGU descrito na 

Não se aplica Não se aplica 
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e controle para realização dos 
pagamentos de 

bolsas/benefícios, referentes à 
Política de Assistência 

Estudantil. 

- Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._ 
AUDI”. 

 
 
 

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 Assistência ao Estudante 
(DAE), haja vista o entendimento da necessidade de 

tratamento sistêmico. 
 

5 RA 06/2015; 
Constatação 1.1.2.6; 

Recomendação 01: Exigir 
prestação de contas do servidor 
responsável pela visita técnica 
contendo lista de frequência e 

relatório de atividades dos 
discentes participantes de 

visitas técnicas. 

Finalizado o 
monitoramento 

- Relatórios de 
Auditoria nº 
04/2019 e nº 

12/2020; 
 

- Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._ 
AUDI”. 

 
- Proposta de 
Política de 
Assistência 

Estudantil do IFPE-  
 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 04/2019 e nº 12/2020 e 
Planilha Eletrônica “Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 27/11/2020, considerou-se, para 
esta recomendação,  o estágio “não atendida”. 

 
No entanto, numa nova rodada de acompanhamento das 
recomendações de auditoria, verificou-se que não cabe 

requerer a apresentação de relatórios por parte dos discentes, 
mas, apenas, a prestação de contas elaborada pelo servidor 
responsável pela visita, contendo a lista de frequência dos 

estudantes de acordo com o registro acadêmico e relato das 
atividades realizadas no decorrer da visita, conforme dispõe o 
item 7.2.8 da Resolução CONSUP nº 21/2012, que trata da 

Política de Assistência Estudantil do IFPE. 
Assim, conforme o entendimento da CGU descrito na 

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

monitoramento de “recomendações relacionadas ao mero 
cumprimento de normas ou melhorias excessivamente 

genéricas” e “cujo teor [...] tenha caráter de alerta, tais como 
recomendações para evitar que se cometa a 

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

Não se aplica Não se aplica 
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Desta feita,  considera-se finalizado o monitoramento da 
recomendação, deixando de ser monitorada pela Auditoria 

Interna, porém continua passível de implementação pela 
gestão. 

 

6 RA 21/2015; 
Constatação 1.1.1.2; 
Recomendação 01: 

Implementar instrumentos que 
demonstrem o 

acompanhamento e controle do 
limite da carga horária anual, 

por servidor, referente a 
pagamentos de encargos de 

curso e concurso. 

 
 

 

Finalizado o 
monitoramento 

- Relatórios de 
Auditoria nº 
04/2019 e nº 

12/2020; 
 

- Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._ 
AUDI”. 

 
 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 04/2019 e nº 12/2020 e 
Planilha Eletrônica “Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 27/11/2020, 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), 
haja vista o entendimento da necessidade de tratamento 

sistêmico. 

Não se aplica Não se aplica 



 

  
25 

7 RA 21/2015; 
Constatação 1.1.1.3; 
Recomendação 01: 

Implementar instrumentos que 
demonstrem a compensação de 
carga horária, por servidores 
que receberam na rubrica de 
gratificação por encargos de 
curso e concurso, quando as 
atividades desempenhadas 
foram executadas durante a 

jornada de trabalho. 
 

 

Finalizado o 
monitoramento 

- Relatórios de 
Auditoria nº 
04/2019 e nº 

12/2020; 
 

- Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._ 
AUDI”. 

 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 04/2019 e nº 12/2020 e 
Planilha Eletrônica “Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 27/11/2020, 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), 
haja vista o entendimento da necessidade de tratamento 

sistêmico.  

Não se aplica Não se aplica 

8 RA 1/2016; 
Constatação 1.1.1.3; 

Recomendação 01: Publicar os 
atos de concessão de diárias no 
Boletim Interno ou de Pessoal 

do Órgão ou Entidade 
concedente. 

 
 

 
 
 

 

Finalizado o 
monitoramento 

- Relatórios de 
Auditoria nº 
03/2019 e nº 

12/2020; 
 

- 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 27/11/2020, considerou-se, para 
esta recomendação,  o estágio “não atendida”. 

 
Entretanto, 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...)”. 

Diante do exposto, considera-se finalizado o monitoramento 

Não se aplica Não se aplica 
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da recomendação, ante o exposto no entendimento da CGU, 
deixando de ser monitorada pela Auditoria Interna, porém 

continua passível de implementação pela gestão. 
 

9 RA 1/2016; 
Constatação 1.1.1.6; 

Recomendação 01 Fazer 
cumprir o prazo para execução 

da prestação de contas de 
diárias. 

 
 

 
 
 

 

Finalizado o 
monitoramento 

- Relatórios de 
Auditoria nº 
03/2019 e nº 

12/2020; 
 

- 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 27/11/2020, considerou-se, para 
esta recomendação,  o estágio “não atendida”. 

 
Entretanto, 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...)”.  

 
Diante do exposto, considera-se finalizado o monitoramento 
da recomendação, ante o exposto no entendimento da CGU, 

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

Não se aplica Não se aplica 

10 RA 1/2016; 
Constatação 1.1.1.6; 
Recomendação 03: 

Implementar rotina de 
acompanhamento e cobrança de 

prestação de contas e 
restituição de diárias. 

 

Finalizado o 
monitoramento 

 

- Relatórios de 
Auditoria nº 
03/2019 e nº 

12/2020; 
 

- 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 27/11/2020, considerou-se, para 
esta recomendação,  o estágio “não atendida”. 

 
Entretanto, 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”.  

 

Não se aplica Não se aplica 
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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...)”.  

 
Diante do exposto, considera-se finalizado o monitoramento 
da recomendação, ante o exposto no entendimento da CGU, 

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

11 RA 1/2016; 
Constatação 1.1.1.6; 

Recomendação 05: Fazer 
constar no devido formulário de 

solicitação de concessão de 
diárias e passagens, todas as 

informações necessárias, 
incluindo assinaturas, datas, 

locais e os horários dos 
compromissos assumidos, 

como também, os documentos 
que justifiquem o 

deslocamento, com o fim de 
comprovar  a motivação da 

viagem, conforme descrito na 
Portaria nº. 964/2009-GR, de 

25/11/2009. 

Finalizado o 
monitoramento 

- Relatórios de 
Auditoria nº 
07/2019 e nº 

12/2020; 
 

- 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 29/11/2020, 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 o entendimento da CGU e a 

manifestação apresentada pela gestão considera-se finalizado 
o monitoramento da recomendação, deixando de ser 

monitorada pela Auditoria Interna, porém continua passível de 
implementação pela gestão. 

Não se aplica Não se aplica 

12 RA 4/2016; 
Constatação 1.1.1.1; 
Recomendação 01: 

Desenvolver, promover 
campanhas educativas e de 

Finalizado o 
monitoramento 

- Relatórios de 
Auditoria nº 
07/2019 e nº 

12/2020; 
 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 07/2019 e nº 12/2020 e 
Planilha Eletrônica “Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 29/11/2020, considerou-se, para 
esta recomendação,  o estágio “não atendida”. 

 

Não se aplica Não se aplica 
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conscientização acerca da 
sustentabilidade ambiental 

junto aos servidores, alunos e 
terceirizados, adotando critérios 

para cumprimento das boas 
práticas de sustentabilidade e 

de redução dos impactos 
ambientais, estabelecendo 

metas com índices de redução 
de consumo de energia, água, 

papel, tinta/tonner, copo 
descartável, mediante 

controle/acompanhamento em 
planilhas formalizadas, 

automatizadas de 
preenchimento contínuo, em 

conformidade com o Plano de 
Logística Sustentável do IFPE 

(PLS);  

- Planilha Eletrônica 
“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 à Pró-Reitoria de Administração 
(PROAD), haja vista o entendimento da necessidade de 

tratamento sistêmico. 
 
 

13 RA 4/2016; 
Constatação 1.1.1.1; 

Recomendação 02: Elaborar 
ou adequar o Projeto Elétrico 
do Campus para proporcionar 
um novo dimensionamento de 

tomadas de uso geral (TUG'S) e 
tomadas de uso específico 

(TUE'S) que atenda as 
necessidades de cada setor/sala, 

com intuito de não utilizar 
equipamentos que possam 

causar danos patrimoniais e 
aumento do consumo de 

energia (extensões, 
beijamins...). Bem como, 
adequar a iluminação do 

Campus em conformidade com 

Finalizado o 
monitoramento 

- Relatórios de 
Auditoria nº 
07/2019 e nº 

12/2020; 
 

- 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 30/11/2020, 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 Departamento de Obras e Projetos 

Não se aplica Não se aplica 
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Parecer Técnico de Iluminância 
– 2016, apresentado à gestão 
pelo servidor Raphael Costa 

Dos Santos. 

(DOPE), haja vista o entendimento da necessidade de 
tratamento sistêmico. 

 

14 RA 4/2016; 
Constatação 1.1.1.1; 
Recomendação 03: 

Desenvolver e implantar um 
plano de gestão para resíduos 

sólidos verificando a legislação 
vigente, em consonância com 

Plano de Logística e 
Sustentabilidade do IFPE (PLS) 

(exemplo: entrar em contato 
com catadores de lixo que são 

autônomos para que estes 
recolham os resíduos reciclados 

e reutilizados; verificar se na 
associação de moradores do 
Alto do Moura tem algum 

artesão que recolha resíduos 
para trabalhos de artesanato; 
ver com o grêmio do Campus 
se há interesse para fazer esse 
recolhimento e venda, com 

intuito de gerar uma fonte de 
renda) 

Finalizado o 
monitoramento 

- Relatórios de 
Auditoria nº 
07/2019 e nº 

12/2020; 
 

- 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 30/11/2020, 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), haja vista o entendimento da necessidade de 

tratamento sistêmico. 
 
 

Não se aplica Não se aplica 

15 RA 4/2016; 
Constatação 1.1.1.1; 

Recomendação 04: Instituir 
controles efetivos para registro 

das vistorias, em livro ou 
planilhas automatizadas, 

contendo todas as informações 
relacionadas ao sistema elétrico 

e hidráulico, contendo: data, 
horário, servidor ou 

Finalizado o 
monitoramento 

- Relatórios de 
Auditoria nº 
07/2019 e nº 

12/2020; 
 

- 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 30/11/2020, 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 

Não se aplica Não se aplica 
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terceirizado, observações; em 
conformidade com a Portaria 

MP nº 23/2015, Anexo II 
(exemplo: implantar meios 
alternativos de redução do 

consumo de água nas bacias 
sanitárias com caixas 

acopladas, através do uso da 
garrafa pet de um litro) 

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), haja vista o entendimento da necessidade de 
tratamento sistêmico. 

16 RA 4/2016; 
Constatação 1.1.1.1; 
Recomendação 05:  

Instituir o controle de 
verificação e acompanhamento 
dos consumos de papel, tonner, 

copo descartável, água e 
energia pela fatura da 

operadora, com objetivo de 
atingir uma meta pré 

estabelecida pela gestão para 
redução e/ou controle do 

consumo. 

Finalizado o 
monitoramento 

- Relatórios de 
Auditoria nº 
07/2019 e nº 

12/2020; 
 

- 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 30/11/2020, 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), haja vista o entendimento da necessidade de 

tratamento sistêmico. 

Não se aplica Não se aplica 

17 RA 4/2016; 
Constatação 1.1.1.7; 
Recomendação 01:  

Realizar vistoria/limpeza 
programada, registrada em livro 
ou formulário de inspeção, para 

retirada de lixo/eventuais 

Finalizado o 
monitoramento 

- Relatórios de 
Auditoria nº 
07/2019 e nº 

12/2020; 
 

- Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

Conforme Relatórios de Auditoria nº 07/2019 e nº 12/2020 e 
Planilha Eletrônica “Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 30/11/2020, considerou-se, para 
esta recomendação,  o estágio “não atendida”. 

 
Entretanto, conforme entendimento da CGU, descrito na 

Orientação SFC nº 2/2015/ DC/SFC/CGU-PR, de 25/05/2015, 

Não se aplica Não se aplica 
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criadouros do mosquito Aedes 
aegypti, nas canaletas de 

escoamento de água, refletores 
e jardins (Por exemplo: Dia da 

Faxina – servidores 
inspecionam pelos arredores do 

prédio e eliminam possíveis 
focos do mosquito, observando 

calhas, árvores que possuem 
folhas que podem cair e 
acumular água, furos nas 
lixeiras da área externa, 

qualquer objeto que possa 
acumular água). 

 

om._ 
AUDI”. 

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. 

 

18 RA 4/2016; 
Constatação 1.1.1.8; 
Recomendação 01:  

Promover orientação aos 
membros da equipe de licitação 
para que seja incluído no Plano 
Anual de Capacitação (PAC), 
capacitações que permitam a 

adesão nos editais aos critérios 
de sustentabilidade, em 
observância ao Plano de 

Logística Sustentável do IFPE 
(PLS). 

Finalizado o 
monitoramento 

- Relatórios de 
Auditoria nº 
07/2019 e nº 

12/2020; 
 

- 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 30/11/2020, 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), haja vista o entendimento da necessidade de 

tratamento sistêmico. 
 

Não se aplica Não se aplica 
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Ainda, propõe-se, de maneira complementar, o 
encaminhamento à Diretoria de Gestão de Pessoas (DGPE), 

haja vista que à unidade de gestão de pessoas compete a 
elaboração, implementação e monitoramento do Plano de  

Desenvolvimento de Pessoas da organização, conforme dispõe 
o Art. 7º do Decreto nº  9.991/2019. 

19 RA 16/2016; 
Constatação 1.1.1.5; 
Recomendação 01:  

Promover o devido 
acompanhamento e controle da 
frequência dos servidores sob 

sua responsabilidade, 
observando a Portaria nº 

333/2014-GR e as orientações 
contidas no Memorando 

Circular nº 003/2014-DGPE 

Finalizado o 
monitoramento 

- Relatórios de 
Auditoria nº 
04/2019 e nº 

12/2020; 
 

- Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._ 
AUDI”. 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 04/2019 e nº 12/2020 e 
Planilha Eletrônica “Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 30/11/2020, 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 esses entendimentos da CGU e a 

manifestação apresentada pela gestão considera-se finalizado 
o monitoramento da recomendação, deixando de ser 

monitorada pela Auditoria Interna, porém continua passível de 
implementação pela gestão. 

Não se aplica Não se aplica 

20 RA 16/2016; 
Constatação 1.1.1.5; 
Recomendação 02:  

Exigir, nos casos de faltas 
justificadas, atrasos e saídas 
antecipadas, bem como de 

participação no Programa de 
Qualidade de Vida no Trabalho, 

que os servidores anexem ao 

Finalizado o 
monitoramento 

- Relatórios de 
Auditoria nº 
07/2019 e nº 

12/2020; 
 

- 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 30/11/2020, 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 

Não se aplica Não se aplica 
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relatório de frequências as 
devidas comprovações, quando 

couber, sob pena de não 
homologação da falta pela 

chefia imediata. 

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 esses entendimentos da CGU e a 

manifestação apresentada pela gestão considera-se finalizado 
o monitoramento da recomendação, deixando de ser 

monitorada pela Auditoria Interna, porém continua passível de 
implementação pela gestão. 

21 RA 16/2016; 
Constatação 1.1.1.6; 
Recomendação 01:  

Cumprir o item 2.2 do 
Memorando Circular nº 
003/2014-DGPE, do dia 

28/02/14, que determina: 2.2. À 
Unidade de Gestão de Pessoas 
dos campi e da Reitoria cabe: 
2.2.1. Analisar e legitimar os 

códigos de ocorrências 
registrados no Boletim de 

Frequência referentes a faltas 
justificadas, nos termos do 
artigo 97, da Lei 8. 112/90, 

assim como a afastamentos e 
licenças previstos na legislação 

vigente. 
2.2.2. Retornar o Boletim de 

Frequência ao setor de origem, 
para as devidas 

alterações/registros, em caso de 
divergências de informações; 

2.2.3. Efetivar o(s) desconto(s) 

Finalizado o 
monitoramento 

- Relatórios de 
Auditoria nº 
07/2019 e nº 

12/2020; 
 

- 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 30/11/2020, 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 esses entendimentos da CGU e a 

manifestação apresentada pela gestão considera-se finalizado 
o monitoramento da recomendação, deixando de ser 

monitorada pela Auditoria Interna, porém continua passível de 
implementação pela gestão. 

Não se aplica Não se aplica 
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de faltas, atrasos e saídas 
antecipadas sem justificativas; 
2.2.4. Arquivar o Boletim de 

Frequência. 

22 RA 16/2016; 
Constatação 1.1.1.7; 
Recomendação 02:  

Averiguar os casos dos 
servidores ocupantes de função 
gratificada e de seus eventuais 
substitutos em exercício que 

não estejam cumprindo a 
jornada de trabalho de 08(oito) 
horas diárias, com intervalo de, 
no mínimo, 01(uma) hora e, no 

máximo, 3(três) horas para 
alimentação e repouso. 

Finalizado o 
monitoramento 

- Relatórios de 
Auditoria nº 
07/2019 e nº 

12/2020; 
 

- 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 27/11/2020, 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), 
para que sejam realizadas ações sistêmicas a respeito.  

Não se aplica Não se aplica 

23 RA 16/2016; 
Constatação 1.1.1.9; 
Recomendação 01:  

Formalizar e implementar um 
procedimento operacional para 
concessão de horário especial a 

servidor estudante. 

Finalizado o 
monitoramento 

- Relatórios de 
Auditoria nº 
04/2019 e nº 

12/2020; 
 

- Planilha Eletrônica 
“Banco_Dados_Rec

om._ 
AUDI”. 

 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 04/2019 e nº 12/2020 e 
Planilha Eletrônica “Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 30/11/2020, 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 [...]”. 

Não se aplica Não se aplica 



 

  
35 

 
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), 

haja vista o entendimento da necessidade de tratamento 
sistêmico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRIZ DE ACHADOS - MONITORAMENTO  

Unidade: IFPE - Campus 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) 

Boas práticas 
(Efeitos 

Positivos) 

Quantificação 
e 

Registro de 
Benefícios* 

1 RA 11/2016; 
Constatação 1.1.1.3; 

Recomendação 01: Proceder 
com maior acuro a instrução 

processual, a fim de evitar atos 

 
Finalizado o 

monitoramento 

- Relatórios de 
Auditoria nº 
04/2019 e nº 

12/2020; 
 

Conforme Relatórios de Auditoria nº 04/2019 e nº 12/2020 e 
Planilha Eletrônica “Banco_Dados_Recom._AUDI”, este 

último arquivo consultado em 23/11/2020, considerou-se, para 
esta recomendação,  o estágio “não atendida”. 

 

Não se aplica Não se aplica 
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em desacordo com a Lei 
9.784/1999 (art. 22, §4o), lei no 

8.666/1993 (art. 38), 
Acórdão/TCU 400/2010 – 

Plenário (item 9.4.1) e Manual 
de Normas Processuais e 
Procedimentos Gerais de 
utilização dos Serviços de 

Protocolo do IFPE (subitem 
5.1, letra “c”). 

- Planilha 
Eletrônica 

“Banco_Dados_Rec
om._ 

AUDI”. 
 
 
 

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. 

2 RA 3/2016; 
Constatação 1.1.1.1; 
Recomendação 01: 

Desenvolver ações/ boas 
práticas de sustentabilidade e 

de redução dos impactos 
ambientais, no que concerne a 
realização de campanhas de 
conscientização sobre o uso 
racional de energia, água, 

papel, etc (conforme preconiza 
a recomendação nº 01 do item 

nº 1.1.1.4 do Relatório de 
Auditoria Interna nº 004-2013) 
e a promoção de procedimentos 
que visem a melhoria da gestão 

ambiental (dentre eles, o 
recomendado para o item nº 

1.1.1.5 do Relatório de 

Finalizado o 
monitoramento 

- Relatório de 
Auditoria nº 

12/2020; 
 

- Planilha 
Eletrônica 

“Banco_Dados_Rec
om._ 

AUDI”. 

Conforme Relatório de Auditoria nº 12/2020 e Planilha 
Eletrônica “Banco_Dados_Recom._AUDI”, este último 

arquivo consultado em 10/12/2020, 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 Administração (PROAD), haja vista o 
entendimento da necessidade de tratamento sistêmico. 

Não se aplica Não se aplica 
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Auditoria Interna nº 004-2013) 
e, também, a racionalização do 

gasto público. 
 

Considerando a citação do item 
nº 1.1.1.5 do Relatório de 

Auditoria Interna nº 004-2013, 
faz-se necessário, para um 

melhor entendimento, trazer à 
tona o texto da recomendação 

supracitada, ipsis litteris: 
 

Recomendação 01: Observar a 
recomendação nº 4 do item 

2.1.10.2 do relatório CGU nº 
201203357, que descreve: 

“Instituir e manter atualizado 
um plano de gestão responsável 

de resíduos sólidos.” 

 
 

3 RA 11/2016; 
Constatação 1.1.1.1; 

Recomendação 01: Aprimorar 
os procedimentos adotados para 

promover as 
aquisições/contratações através 
de Dispensa de Licitação, no 
que se refere ao planejamento 
da contratação, observando:  

a. Existência do Projeto Básico, 
de forma prévia;  

b. Formalização do Projeto 
Básico com data, rubrica de 

todas as folhas e assinatura, do 
setor requisitante do objeto e da 

autoridade competente;  
c. Formalização do Projeto 

Básico com conteúdo suficiente 

Finalizado o 
monitoramento 

- Relatório de 
Auditoria nº 

12/2020; 
 

- Planilha 
Eletrônica 

“Banco_Dados_Rec
om._ 

AUDI”. 

Conforme Relatório de Auditoria nº 12/2020 e Planilha 
Eletrônica “Banco_Dados_Recom._AUDI”, este último 

arquivo consultado em 10/12/2020, 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 Administração (PROAD), haja vista o 

Não se aplica Não se aplica 
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e preciso, de modo a 
demonstrar a viabilidade do 

empreendimento examinado e 
coibir a aquisição/contratação 

de objeto que não fora 
previamente 

descrito/especificado. 
Acrescente-se, ainda, a 

utilização, de forma obrigatória, 
do modelo de Projeto Básico 
adotado pela Procuradoria do 

IFPE;  
57  

d. Publicidade do Projeto 
Básico na íntegra, com vistas a 

assegurar aos interessados a 
possibilidade de preparação 
adequada. Acrescente-se, 
também, a importância de 

receber a “ciência” dos termos 
do documento, por parte do 
interessado na contratação;  

e. Fundamentação adequada da 
necessidade da contratação 

(amparada em estudos de suas 
reais necessidades). 

Acrescente-se, ainda, em sinal 
de fortalecimento dos controles 

internos, a adoção de 
mecanismos/procedimentos de 

revisão e validação das 
memórias de cálculo, aliada a 

mecanismos/procedimentos que 
vinculem a requisição de 

compras/serviços à necessidade 
e obrigatoriedade da elaboração 

de uma memória de cálculo 
(devidamente fundamentada), 

entendimento da necessidade de tratamento sistêmico. 
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nos termos da Orientação 
Normativa NAJ-MG no 52, de 

22 de julho de 2009.  

4 RA 11/2016; 
Constatação 1.1.1.1; 

Recomendação 02: Aprimorar 
os procedimentos adotados para 

promover as 
aquisições/contratações através 
de Dispensa de Licitação, no 
que se refere a execução da 

pesquisa de preços, 
observando:  

a. Realização das consultas nos 
moldes do Projeto Básico, 

considerando todas as variáveis 
correlacionadas, tais como as 
especificações, quantidades 

pretendidas, prazos, forma de 
entrega etc;  

b. Realização das consultas 
mediante a utilização de um dos 
parâmetros definidos no art. 2o 

da Instrução Normativa 
SLTI/MP no 05/2014 (alterado 

pela Instrução Normativa 
SLTI/MP no 07/2014). 
Acrescente-se, ainda, a 

necessidade de priorizar os 
parâmetros previstos nos 

incisos I e III do art. 2o da IN 
SLTI/MP no 05/2014, em 
detrimento dos parâmetros 
contidos nos incisos II e IV 

daquele mesmo art. 2o, 
conforme orienta o Tribunal de 
Contas da União (Acórdão no 

Finalizado o 
monitoramento 

- Relatório de 
Auditoria nº 

12/2020; 
 

- Planilha 
Eletrônica 

“Banco_Dados_Rec
om._ 

AUDI”. 

Conforme Relatório de Auditoria nº 12/2020 e Planilha 
Eletrônica “Banco_Dados_Recom._AUDI”, este último 

arquivo consultado em 10/12/2020, 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 Administração (PROAD), haja vista o 
entendimento da necessidade de tratamento sistêmico. 

 
 

Não se aplica Não se aplica 
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1.542/2016 – Plenário);  
c. Amplitude/generalidade nas 
consultas, ou seja, a realização 
de três orçamentos distintos, e a 

consignação dos resultados 
alcançados em mapa 

comparativo de preços. 
Acrescente-se, ainda, a 

importância de fazer constar 
nos autos a justificativa da 

autoridade competente para as 
situações excepcionais em que 

não se alcance a 
amplitude/generalidade das 

consultas, isto é, o mínimo de 
três preços, conforme orienta o 
§ 5o do art. 2o da IN SLTI/MP 

no 05/2014;  
d. Obtenção do resultado das 
consultas (valor de referência) 

em função da média ou do 
menor dos preços coletados, 
conforme disciplina o art. 2o, 
§2o da Instrução Normativa 
SLTI/MP no 05/2014. Neste 
caso, o gestor deve adotar de 
pronto a forma que melhor 

atenda ao objeto a ser 
contratado e à realidade local 

(Caderno de Logística de 
Pesquisa de Preços da 

SLTI/MP, de 2014, p. 32). 
Acrescente-se, ainda, que, 

quando ocorrer a utilização de 
outro método para a obtenção 
do resultado da pesquisa de 

preços, que não o disposto no § 
2o, deve ser apresentada a 
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justificativa pela autoridade 
competente, conforme 

disciplina o art. 2o, §3o da 
Instrução Normativa SLTI/MP 

no 05/2014;  
e. Aplicação de técnicas que 

verifiquem a razoabilidade dos 
preços coletados na pesquisa de 

mercado, de modo a não 
considerar os preços 
inexequíveis ou os 

excessivamente elevados, 
conforme dispõe o §6o do art. 

2o da Instrução Normativa 
SLTI/MP no 05/2014;  

f. Formalização da pesquisa de 
preços, conforme orienta o art. 

2o, inciso II, da Instrução 
Normativa SLTI/MP no 
05/2014, e o Caderno de 

Logística de Pesquisa de Preços 
da SLTI/MP, de 2014, p. 7;  

g. Atualidade das consultas em 
relação à celebração do 

contrato e contemporaneidade 
das fontes consultadas entre si;  

h. O encaminhamento de 
solicitação formal para 

apresentação de cotação, no 
caso de consulta realizada com 

os fornecedores, conforme 
orienta o art. 3o da Instrução58  

Normativa SLTI/MP no 
05/2014. Nesse sentido, deve-se 
lembrar de acostar aos autos a 

prova documental que 
demonstre que o fornecedor 

recebeu a referida solicitação. 
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Além disso, deverá ser 
conferido aos fornecedores 

prazo de resposta compatível 
com a complexidade do objeto 
a ser licitado, o qual não será 

inferior a cinco dias úteis, 
conforme orienta o art. 3o, 

parágrafo único, da Instrução 
Normativa SLTI/MP no 

05/2014;  
i. Verificação da 

compatibilidade do ramo das 
empresas com relação ao objeto 
da contratação desejada, antes 

de formalizar a consulta de 
preços, com o fito de evitar a 

contratação de fornecedor com 
a atividade diversa do objeto. 
Acrescente-se, ainda, em vista 
do fortalecimento dos controles 
internos, a inclusão, nos autos, 

dos demonstrativos de 
verificação, por parte da 

Administração, do ramo de 
atividade das empresas 

consultadas;  
j. Identificação, junto aos 
sistemas SICAF, SIASG e 

CNPJ/CPF, do quadro 
societário e o endereço das 

empresas consultadas, a fim de 
evitar que as estimativas de 

preços não sejam elaboradas a 
partir de propostas de empresas 
relacionadas comercialmente 

entre si, garantindo, dessa 
forma, a competitividade e a 

lisura do processo. Acrescente- 
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se, ainda, em vista do 
fortalecimento dos controles 

internos, a inclusão, nos autos, 
dos demonstrativos de 

verificação, por parte da 
Administração, dos dados 
consultados em relação às 

empresas;  
k. Promoção de ações de 

treinamento junto aos 
potenciais setores requisitantes, 

em sinal de boa praxe 
administrativa, visando orientar 
acerca do modo adequado de 
como proceder à consulta dos 
preços praticados no mercado;  

l. Adoção do sistema de 
cotação eletrônica 

(preferencialmente) na hipótese 
de aquisições fundamentadas 

no inciso II do art. 24 da Lei no 
8.666/93, conforme dispõe o 
art. 4o, §2o, do Decreto no 
5.450/2005. Acrescente-se, 
ainda, na impossibilidade de 
adotar o referido sistema, a 

necessidade de fazer a inclusão, 
nos autos, da justificativa da 
não utilização, em vista do 

fortalecimento dos controles 
internos.  

 
 
 
 


