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1 – Introdução 
 
Em atendimento aos itens nº 01 e 02 do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna 
(PAINT) do exercício 2020, à demanda prevista na Ordem de Serviço nº 019/2020 da 
Auditoria-Geral e consoante o estabelecido na Instrução Normativa – Secretaria Federal de 
Controle (IN/SFC) nº 03, de 09/06/2017, apresentamos os resultados dos exames que tiveram 
como objetivo avaliar os mecanismos de Governança (liderança, estratégia e controle) da 
Diretoria de Gestão de Pessoas (DGPE), detentora do Processo de Trabalho “Pagamento de 
Pessoal”.  
 
Para determinar o nível de governança da Auditoria Interna foi adotado como parâmetro o 
Referencial Básico de Governança do TCU, documento que reúne as boas práticas que devem 
ser observadas pelas organizações públicas para melhoria do desempenho. Baseado nesse 
referencial, o TCU realizou levantamentos nas instituições nos exercícios 2014, 2017 e 2018, 
assim como, estava prevista a realização de novo levantamento no exercício 2020 sobre as 
rotinas administrativas das organizações públicas federais. Porém, o  levantamento foi para 
o exercício 2021, em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19).  
 
Fundamentalmente, a governança pública tem como “propósitos conquistar e preservar a 
confiança da sociedade, por meio do conjunto eficiente de mecanismos, a fim de assegurar 
que as ações executadas estejam sempre alinhadas ao interesse público”1. Nesta perspectiva, 
aplicados os procedimentos de auditoria, conforme descrito na metodologia (item 2) deste 
relatório, verificou-se que o Macroprocesso “Pessoas” apresenta Nível de Governança “inicial 
(iniciando)”, conforme escala de avaliação do Referencial Básico de Governança do TCU.   
 
Diante das informações coletadas durante esta avaliação, destacamos que a direção atual  da 
Diretoria de Gestão de Pessoas (DGPE) iniciou o seu trabalho em outubro do corrente ano, e 
que foi possível observar o início de algumas ações com objetivo de implementar melhorias 
nos seus processos de trabalho.  
 
Por outro lado, a aplicação do instrumento de avaliação da governança evidenciou a ausência 
de Plano de Ação, Regimento Interno, mapeamento de processos e gestão de riscos no 
âmbito da DGPE. 
 
O desenvolvimento dos trabalhos ocorreu no período de 09 de setembro de 2020 a 30  de 
novembro de 2020, por meio de análise documental e consolidação de informações, em 
estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 
 
Nenhuma limitação foi imposta à realização dos exames de Auditoria, exceto quanto à 
incompletude e falta de tempestividade na apresentação das informações disponibilizadas.  
 
 
 

 
1  TCU. Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da administração pública / Tribunal 
de Contas da União. Versão 2 - Brasília: TCU, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, 2014, p. 17. 
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2 – Metodologia de Avaliação 
 

Segundo o Referencial Básico de Governança do TCU, governança pública abrange os 
“mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e 
monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de 
serviços de interesse da sociedade”.2 Estes mecanismos são definidos conforme Quadro 1: 
 

Quadro 1 – Mecanismos para o exercício da governança 

Mecanismos Definição 

Liderança  

Conjunto de práticas, de natureza humana ou comportamental, que assegura a existência 
das condições mínimas para o exercício da boa governança, quais sejam: pessoas íntegras, 
capacitadas, competentes, responsáveis e motivadas ocupando os principais cargos das 
organizações e liderando os processos de trabalho. 

Estratégia 

Envolve aspectos como: escuta ativa de demandas, necessidades e expectativas das partes 
interessadas; avaliação do ambiente interno e externo da organização; avaliação e 
prospecção de cenários; definição e alcance da estratégia; definição e monitoramento de 
objetivos de curto, médio e longo prazo; alinhamento de estratégias e operações das 
unidades de negócio e organizações envolvidas ou afetadas.  

Controle 
Estão relacionados à transparência e accountability, envolve, entre outras coisas, a prestação 
de contas das ações e a responsabilização pelos atos praticados.  

Elaborado pela AUDI - IFPE, adaptado do Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da 
administração pública / TCU. 

 
Para cada um dos mecanismos de governança, o TCU associou um conjunto de componentes 
que contribuem para o alcance dos objetivos, conforme Figura 1. 
 

Figura 1 - Componentes dos mecanismos de governança adotados pelo TCU  

 

 
2 TCU. Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da administração pública / Tribunal 
de Contas da União. Versão 2 - Brasília: TCU, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, 2014, p. 26. 

Fonte: Referencial Básico de Governança do 

TCU 
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Dessa forma, tomando por base os mecanismos estabelecidos no Referencial de Governança 
do TCU, foi elaborado e enviado à DGPE, por meio da Solicitação de Auditoria nº 019.01/2020, 
em 14/09/2020, um questionário contendo perguntas relacionadas aos mecanismos e 
componentes de governança. 
 
O questionário utilizado é composto por trinta e três questões, todas relacionadas aos 
mecanismos liderança, estratégia e controle (APÊNDICE A), distribuídas conforme quadro a 
seguir: 
 

Quadro 2 - Componentes avaliados 

Mecanismos 
para o 

exercício da 
governança 

Práticas relativas Contextualização da prática Questões 

Liderança 

Componente L1 –  
Pessoas e 
competências 

Os resultados de qualquer organização dependem, 
fundamentalmente, das pessoas que nela trabalham. Por 
essa razão, a organização deve contar com profissionais 
que possuam as competências necessárias 

1; 2 ;4 -7 

Componente L2 –  
Princípios e 
comportamentos 

No empenho pela excelência na prestação de serviços, as 
organizações devem contar, em seu quadro, com pessoas 
que possuam as competências (conhecimentos, 
habilidades e atitudes) necessárias e que demonstrem 
elevados padrões de conduta ética. 

8 - 11 

Componente L3 –  
Liderança 
organizacional 

A alta administração estabelece uma estrutura de 
unidades e subunidades funcionais, nomeia gestores para 
chefiá-las e a eles delega autoridade (mandato legal e 
poder sobre os recursos alocados) para executar os planos 
em direção ao cumprimento dos objetivos e das metas 
institucionais 

12 e 13 

Componente L4 –  
Sistema de 
governança 

Refere-se ao modo como os diversos atores se organizam, 
interagem e procedem para obter boa governança. 
Engloba as instâncias internas e externas de governança, 
fluxo de informações, processos de trabalho e atividades 
relacionadas a avaliação, direcionamento e 
monitoramento da organização 

3; 14 e 15 

Estratégia 
Componente E2 –  
Estratégia 
organizacional 

Para cumprir bem sua função, a administração pública 
deve possuir os recursos adequados e o capital humano 
necessário de modo a atuar com eficácia, eficiência, 
efetividade e economicidade em benefício da sociedade. 
Para isso é importante traçar claramente seus objetivos, 
definir sua estratégia de atuação e adotar ferramentas 
capazes de orientar as ações de melhoria. 

16 - 20 

Controle 
Componente C1 –  
Gestão de riscos e 
controle interno 

O desafio da governança nas organizações do setor público 
é determinar quanto risco aceitar na busca do melhor valor 
para os cidadãos e demais partes interessadas, o que 
significa prestar serviço de interesse público da melhor 
maneira possível. 

21 - 29 
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Componente C3 –  
Accountability e 
transparência 

Os membros da alta administração e dos conselhos de 
administração ou equivalente são os responsáveis por 
prestar contas de sua atuação e devem assumir, 
integralmente, as consequências de seus atos e omissões 

30 - 33 

Fonte: Elaborado pela AUDI - IFPE, adaptado do Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades 
da administração pública / TCU. 

 
Observa-se, a partir comparação entre o Quadro 2 e a Figura 1, que três dos componentes 
referenciados pelo TCU não foram objeto de avaliação nesta ação de auditoria, quais sejam: 
componente E1 – Relacionamento com partes interessadas; componente E3 – Alinhamento 
transorganizacional e; componente C2 – Auditoria interna. Tal fato é decorrente de que esses 
componentes estão relacionados à uma análise macro da Instituição, conforme 
entendimento da Auditoria Interna do IFPE. Seguindo este mesmo entendimento, os 
Componentes utilizados em referência ao documento do TCU tiveram suas questões 
(práticas) adaptadas ao nível de Unidade Sistêmica, de modo que fosse possível aferir a 
Governança desse patamar organizacional. 
 
Ainda sobre a estrutura do questionário, esclarecemos que, para cada pergunta o havia 
quatro alternativas de resposta, conforme demonstrado no quadro a seguir: 

 
Quadro 3 - Alternativas de respostas  

Pontuação Descrição 

0 
[Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la. 

1 
[Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc). 

2 
[Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que ainda não está completamente 
implementada, conforme planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda unidade. 

3 
[Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática apresentada, de modo uniforme, o 
que se evidencia em documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 

Fonte: Elaborado pela AUDI - IFPE. Adaptado da AUDIN - UNIPAMPA. 

 

Além de selecionar a alternativa que melhor retratasse a situação da unidade, conforme 
descrito no Quadro 3, foi solicitado que o gestor encaminhasse, na ocasião de envio das 
respostas ao questionário, observações e/ou documentos que justificassem/explicassem o 
seu posicionamento (Apêndice A). 
 
De posse das respostas e das evidências encaminhadas, a equipe de auditoria realizou uma 
reavaliação com objetivo de verificar se os documentos/informações apresentadas foram 
suficientes para ratificar a pontuação atribuída pela gestão, para, então, avaliar o Nível de 
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Governança,  utilizando a seguinte fórmula: 
  

Nível de Governança = Pontos obtidos X 100% 
                                    99 

 
Por fim, foi identificado o Nível de Governança da Diretoria de Gestão de Pessoas baseado 
nas seguintes referências:  
 

Quadro 4 - Referencial para avaliação do nível de governança 

Nível de Governança  

Estágios Intervalos 

 
Inicial 

                 Inexpressivo 0% - 14,99% 

                    Iniciando 15% - 39,99% 

 

Intermediário 
40% - 70% 

 

Aprimorado 
70,01% - 100% 

Fonte: Acórdão 588/2018-TCU-Plenário 

Informações detalhadas sobre a avaliação dos mecanismos de governança serão 
apresentadas a seguir. 

 

3 – Resultados dos exames 

3.1 - Informação: A governança no âmbito da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGPE) se 
encontra em estágio “Inicial (iniciando)”. 
 
Aplicado o questionário, com base nas informações obtidas e avaliadas pela Auditoria Interna, 
a DGPE obteve a seguinte pontuação: 
 

Quadro 5 – Total de pontos obtidos pela DGPE na avaliação da Auditoria Interna 

Peso Alternativas de respostas 
Quantidade 
de respostas 

Pontos 
obtidos 

0 
[Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la. 

15 0 

1 

[Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc). 

15 15 

2 

[Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização. 

3 6 

mailto:audi@reitoria.ifpe.edu.br
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3 

[Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

- - 

Total 21 

Fonte:  Questionário de Avaliação da Governança 

 
A partir dos cálculos realizados, conforme metodologia descrita no item 2 deste relatório, 
verificou-se que o nível de Governança da DGPE se encontra em estágio “Inicial (iniciando)”, 
conforme gráfico a seguir:  

 

Gráfico 1 - Resultado do nível de governança da DGPE

 

Fonte: Formulário de avaliação aplicado à DGPE  

Para facilitar a compreensão das informações obtidas, apresentamos, no quadro a seguir, a 
síntese das informações, agrupadas por mecanismo de governança, conforme Referencial de 
Governança/TCU. 

 

Quadro 6 - Análise por mecanismos e práticas de governança 

Componentes 
dos mecanismos 
de Governança 

Práticas de Governança3 Síntese das informações 

Liderança / 
Pessoas e 
competências 

L1.1 - Estabelecer e dar 
transparência aos processos de 
seleção de membros do conselho de 
administração ou equivalente e da 
alta administração. 
 
L1.2 - Assegurar a adequada 
capacitação dos membros da alta 
administração. 
 
L1.3 - Estabelecer sistema de 

(Questões 1; 2 ;4 -7) 
 
De acordo com as informações encaminhadas 
pela gestão, encontra-se em fase de elaboração  
documento que estabelecerá os requisitos 
mínimos para seleção de gestores para ocupação 
de função ou cargo de Direção. Este documento 
observará o estabelecido nos Decretos 
9.727/2019 e 9.916/2019. 
 
No que se refere a capacitação, a gestão 

 
3 TCU. Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da administração pública / Tribunal 
de Contas da União. Versão 2 - Brasília: TCU, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, 2014. 
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avaliação de desempenho de 
membros da alta administração. 
 
L1.4 -Garantir que o conjunto de 
benefícios, caso exista, de membros 
de conselho de administração ou 
equivalente e da alta administração 
seja transparente e adequado para 
atrair bons profissionais e estimulá-
los a se manterem focados nos 
resultados organizacionais. 

informou que utiliza como referência o Decreto 
9.991/2019 que institui a Política Nacional de 
Desenvolvimento de Pessoas da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional. 
Neste sentido,  tramita, internamente, o 
Processo nº 23294.010342.2020-37, que prevê a 
realização de ações de capacitação no mês de 
novembro de 2020. 
 
Sobre a avaliação de desempenho, foi informado 
que a unidade ainda não possui avaliação 
específica para gestores, utiliza-se o formulário 
de avaliação para Progressão por Mérito de 
técnicos administrativos em educação, previsto 
no art. 10 da Lei 11.091 de 2005. Por outro lado, 
planeja adotar mecanismos de avaliação 
específicos para servidores que ocupam funções 
ou cargos de direção. 
  
Quanto à prévia definição de ações a serem 
adotadas pelas chefias quando verificada a baixa 
produtividade, desempenho ou 
comprometimento de servidores, a gestão 
informou que não adota a prática, ainda. Porém, 
esclarece que “indicadores de resultado ou de 
produtividade são parâmetros ou critérios que já 
são observados na previsão dos modelos formais 
de instrumentos avaliativos de gestores e 
servidores da unidade”. 
 
Quanto à adoção de medidas disciplinares como 
resposta às ações indevidas ou desvios dos 
procedimentos estabelecidos, a gestão informou 
que ainda não adota a prática, mas iniciou ou 
concluiu planejamento visando adotá-la, porém 
não encaminhou evidências.   

Liderança / 
Princípios e 
comportamentos 

L2.1 - Adotar código de ética e 
conduta que defina padrões de 
comportamento dos membros do 
conselho de administração ou 
equivalente e da alta administração. 
L2.2 - Estabelecer mecanismos de 
controle para evitar que 
preconceitos, vieses ou conflitos de 
interesse influenciem as decisões e 
as ações de membros do conselho de 
administração ou equivalente e da 
alta administração. 
L2.3 - Estabelecer mecanismos para 
garantir que a alta administração 
atue de acordo com padrões de 
comportamento baseados nos 
valores e princípios constitucionais, 
legais e organizacionais e no código 

(Questões 8 - 11) 
 

No que tange ao conhecimento dos normativos 
que tratam do comportamento ético - Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Federal 
(Decreto 1.171/1994) e Código de Ética do IFPE  
(Resolução nº 092/2013 CONSUP-IFPE),  a Gestão 
informou que realiza uma mínima divulgação e 
debates sobre os referidos normativos e busca 
atuar como modelo na aplicação dos 
pressupostos na prática.  No entanto, não 
apresentou evidências da divulgação, nem da 
realização dos debates em torno do tema. 
 
Também informou que sobre mecanismos de 
controle para evitar preconceitos, vieses ou 
conflitos de interesse,  se propõe a aplicar os 
pressupostos apontados neste item nas práticas 

mailto:audi@reitoria.ifpe.edu.br


 

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

(81) 2125-1647 – audi@reitoria.ifpe.edu.br 
 Página 10 de 46 

de ética e conduta adotado. de gestão, mas não possui formalização ou 
indicação em documentos, orientações ou 
regulamentações formais. 

Liderança / 
Liderança 
organizacional 

L3.1 - Avaliar, direcionar e monitorar 
a gestão da organização, 
especialmente quanto ao alcance de 
metas organizacionais. 

(Questões 12 e 13) 
 

Quanto aos documentos de formalização de 
competências e atribuição de responsabilidades 
tais como Organogramas e Regimentos Gerais,a 
Gestão informou que apesar de dispor de 
Organograma e Regimento interno pré-
concebido, ainda não foram  formalizados 
institucionalmente. 
 
Ainda acrescentou que devido a inexistência de 
Regimento completo da estrutura, o controle 
relacionado ao cumprimento de papéis e de 
responsabilidades sem desvio de função ocorre 
mais no âmbito tácito das práticas que 
propriamente das políticas e dos métodos.  
 
Cabe ressaltar que não foram disponibilizadas 
evidências sobre as informações apresentadas. 

Liderança / 
Sistema de 
governança 

L4.2 - Garantir o balanceamento de 
poder e a segregação de funções 
críticas. 

(Questões 3, 14 e 15) 
 

Quanto aos requisitos para a permanência no 
cargo ou função, a gestão informou que: “Existe 
uma concepção para que sejam explicitados 
formalmente mínimos pressupostos para 
manutenção e avaliação permanente de gestores 
nas pastas, [...]”.  
 
Sobre a existência de tempo para que o mesmo 
indivíduo exerça uma função ou papel associado 
a decisões críticas, de modo a garantir o 
balanceamento do poder, a gestão informou que 
não adota a prática ainda, mas iniciou/concluiu  
planejamento visando adotá-la. Informação para 
a qual não foram encaminhadas evidências. 

Estratégia / 
Estratégia 
organizacional 

E2.2 - Estabelecer a estratégia da 
organização. 
E2.3 - Monitorar e avaliar a execução 
da estratégia, os principais 
indicadores e o desempenho da 
organização. 

(Questões 16-20) 
 

Em que pese a Gestão da Unidade ter informado  
da existência de Plano Tático alinhado ao Plano 
de Desenvolvimento Institucional e da 
retroalimentação deste documento, não 
apresentou evidências que corroborem com as 
afirmações. 
 
Sobre o monitoramento e avaliação do Plano de 
ação discorreu que “ocorrem mais a nível de 
controle interno do que propriamente externo; 
com pouca interferência ou participação dos 
stakeholders que compõem esta unidade”, mas 
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também não apresentou documentos que 
comprovassem as ações descritas. 

Controle / Gestão 
de riscos e 
controle interno 

C1.1 - Estabelecer sistema de gestão 
de riscos e controle interno. 
C1.2. Monitorar e avaliar o sistema 
de gestão de riscos e controle 
interno, a fim de assegurar que seja 
eficaz e contribua para a 
melhoria do desempenho 
organizacional. 

(Questões 21-29) 
 

A gestão encaminhou 03 (três) Procedimentos 
Operacionais Padrão (POP´s) já finalizados, e 
informou que encontram-se em processo de 
elaboração os demais POP’s referentes aos 
processos de trabalho da unidade. 
 
Sobre o mapeamento de processos, atividades e 
tarefas; avaliação do grau de riscos; comunicação 
da responsabilidade pela gestão dos riscos; 
definição de controles internos; avaliação dos 
riscos e controles internos; aprimoramento dos 
processos e tomada de decisão baseados na 
gestão de riscos, a gestão não encaminhou 
documentos que evidenciassem a adoção das 
práticas. 

Controle / 
Accountability e 
transparência 

C3.1 - Dar transparência da 
organização às partes interessadas, 
admitindo-se o sigilo, como exceção, 
nos termos da lei. 
C3.2 - Prestar contas da 
implementação e dos resultados dos 
sistemas de governança e de gestão, 
de acordo com a legislação vigente e 
com o princípio de accountability. 
C3.3 - Avaliar a imagem da 
organização e a satisfação das partes 
interessadas com seus serviços e 
produtos. 
C3.4 - Garantir que sejam apurados, 
de ofício, indícios de irregularidades, 
promovendo a responsabilização em 
caso de comprovação. 

(Questões 30-33) 
 

Sobre a promoção da transparência, a avaliação 
da imagem da organização e a satisfação das 
partes interessadas com seus serviços e 
produtos, a gestão informou que ainda não adota 
as práticas. 
 
Quanto à prestação de contas dos resultados dos 
seus trabalhos, a gestão informou a realização de 
“estudo de dimensionamento de pessoal 
técnico-administrativo realizado por esta 
unidade e divulgado aos Dirigentes e Gestores 
em outubro de 2020”.  
 
Referente ao encaminhamento tempestivo de 
eventuais indícios de irregularidade, foi 
informado que a gestão iniciou a adoção da 
prática, que ainda não está completamente 
implementada. 
 
Cabe esclarecer que as ações descritas bem 
como documentação apresentada são 
insuficientes para garantir e/ou possibilitar ações 
relacionadas à adoção de controles, 
Accountability e transparência. 

Fonte: Auditoria Interna com base nas informações disponibilizadas pela Gestão. 

 
Informações mais detalhadas sobre cada componente analisado durante a avaliação do nível 
de Governança da DGPE poderão ser consultadas no Apêndice A (Questionário de Avaliação 
da Governança), no qual constam as perguntas e respectivas respostas apresentadas, bem 
como a avaliação da Auditoria. 
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4 – Ocorrências com dano ou prejuízo  
 
Não foi objeto desta Auditoria a verificação de ocorrências com dano ou prejuízo ao erário. 
 
5 – Informação sobre o cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU  
 
Foram identificadas pendências no âmbito do TCU relacionadas ao Macroprocesso “Pessoas”, 
conforme demonstrado no Apêndice B.  
 
6 – Informação sobre o cumprimento das Recomendações da CGU 
 
Conforme consulta no sistema e-AUD, realizadas em 17/11/2020, foram identificadas 26  
(vinte e seis) recomendações pendentes de atendimento no âmbito da CGU, relacionadas ao 
Macroprocessos “Pessoas”, sob a responsabilidade da Unidade Avaliada (APÊNDICE C). Diante 
desse cenário, importa salientar que, nos termos da Portaria CGU nº 500/2016, é 
responsabilidade do gestor garantir a execução das providências por ele assumidas, bem 
como manter atualizado o instrumento “Plano de Providências”, de acordo com a adoção de 
medidas no âmbito da Unidade sob sua responsabilidade. 
 
7 – Avaliação do cumprimento das Recomendações da Auditoria Interna do IFPE 
 
Foram identificadas 20 (vinte) pendências no âmbito da Auditoria Interna do IFPE 
relacionadas ao Macroprocessos “Pessoas”, conforme demonstrado no Apêndice D. 
 
8 – Avaliação dos controles internos 
 
Neste primeiro momento a avaliação dos Controles Internos relativos ao Macroprocesso 
“Pessoas”, no âmbito do Processo de Trabalho “Pagamento de Pessoal” não foi objeto desta 
ação. Nesse contexto, cabe acrescentar que esta auditoria teve como objetivo avaliar os 
mecanismos de Governança (liderança, estratégia e controle) da Unidade detentora do 
Processo de Trabalho retromencionado. 
 
9 – Benefícios da atuação do Órgão de Controle Interno, conforme orientações dispostas na 
Portaria CGU nº 1.410/2017 
 
Os trabalhos realizados pela auditoria interna trazem benefícios financeiros e não financeiros. 
Pelos resultados apresentados neste relatório, compreende-se que foram obtidos benefícios 
não financeiros, não passíveis de representação monetária, com perspectivas de repercussão 
positiva no Macroprocesso “Pessoas”, relacionadas às boas práticas de governança pública. 
 

10 – Conclusões Finais 
 

Esta ação de auditoria teve como objetivo avaliar os mecanismos de Governança (liderança, 
estratégia e controle) da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGPE), detentora do Processo de 
Trabalho “Pagamento de Pessoal”. 
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Em face aos exames realizados, concluiu-se que o nível de Governança da DGPE se encontra 
em estágio “Inicial (iniciando)”, conforme metodologia aplicada no desenvolvimento desta 
ação de auditoria. 
 
Sobre a avaliação da Governança na Administração Pública, o TCU adiou para 2021 o 
levantamento que realizaria em 2020, em decorrência dos reflexos da pandemia da doença 
causada pelo novo coronavírus (COVID-19), sobre as rotinas administrativas das organizações 
públicas federais. Neste sentido,  encontra-se disponível no site do TCU o questionário que 
será utilizado para Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública. Caso a 
gestão julgue conveniente, poderá se antecipar e adotar medidas que visem atender aos 
critérios propostos pelo TCU, conforme itens do questionário que se relacionem com as 
competências da DGPE (Ver item 4100. Gestão de Pessoas)4. 
 
Durante a realização deste trabalho verificou-se que a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGPE) 
passou por uma série de  mudanças entre as quais podemos destacar a de Gestor, tendo este 
passado a responder pela Diretoria a partir de 01 de outubro de 2020, conforme Portaria IFPE  
N° 938, de 11 de setembro de 2020. Observou-se, ainda, mudanças na equipe, a realização 
de avaliações e alterações de procedimentos, estabelecimento de normas, entre outras.  
Neste sentido, este relatório busca contribuir com a indicação de fragilidades relacionadas à 
governança na Unidade, que podem ser implementadas pelo novo gestor . 
 
Especificamente sobre a governança na DGPE, no tocante ao mecanismo “Liderança”, 
verificou-se que a gestão iniciou algumas ações que impactam diretamente nas práticas 
relacionadas a este mecanismo, entre quais destacamos a tramitação de um processo 
objetivando a capacitação de servidores;  elaboração de alguns procedimentos operacionais; 
estudos para elaboração de norma que estabeleça critérios de seleção e permanência de 
gestores ;além da elaboração de formulário para avaliação de desempenho dos servidores. 
 
Por outro lado, observou-se a ausência de Regimento Interno da unidade,   que é um fator 
que impossibilita o pleno acompanhamento, por parte do gestor, do cumprimento das 
responsabilidades e atribuições dos servidores. A este respeito, ressaltamos que a Portaria nº 
239/2020 designou equipe para realização de proposta de organograma da Reitoria e Campi 
do IFPE, entendendo que para isto, seja necessária a identificação dos setores e suas 
respectivas atribuições, pode-se concluir que a atualização/criação de Regimentos Internos 
faz parte deste trabalho. Caso a comissão não tenha sido informada sobre a estrutura 
organizacional da DGPE, convém fazê-lo, garantindo, assim,  que a estrutura hierárquica e as 
atribuições dos setores estabelecidas nos regimentos que venham a ser aprovados, reflitam 
a realidade praticada. 
 
Quanto ao mecanismo “Estratégia”, em que pese a gestão haver informado sobre a existência 
de Plano de Ação, inclusive reconhecendo a necessidade de melhorias referente às ações e 
metas para unidade, até a finalização deste relatório, não houve a disponibilização deste 
documento, impossibilitando a análise pela equipe de auditoria.  

 
4 Link de acesso ao questionário de Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública 
https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-de-governanca/. 
Acesso em 18/11/2020. 
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Sobre o planejamento das atividades das diretorias sistêmicas, o Estatuto do IFPE estabelece 
que os diretores sistêmicos são “responsáveis por planejar, coordenar, executar e avaliar os 
projetos e atividades operacionais e estratégicas na sua área de atuação” (art. 20). Sendo 
assim, enfatizamos sobre a necessidade de elaboração e monitoramento do planejamento da 
unidade, além disso, conforme estabelecem as boas práticas de governança, faz-se necessário 
que seja dada publicidade ao planejamento, assim como aos resultados alcançados pela 
unidade. 
 
No que se refere ao mecanismo “Controle”, ressaltamos a gestão que a Resolução Nº 57/2018 
CONSUP, institui a Política de Gestão de Riscos no IFPE, estabelecendo que o gerenciamento 
de riscos deve ser implementado de forma gradual, devendo ser priorizados os riscos que 
impactam diretamente no atingimento dos objetivos estratégicos do Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) vigente (art. 3º). Aos ocupantes da estrutura 
organizacional do IFPE (estratégico, tático e operacional), cabe implementar o processo de 
gerenciamento de riscos nos processos organizacionais de suas unidades (art. 13). Para isso, 
devem observar o Plano de Gestão de Riscos, “documento que explana a metodologia de 
gestão de riscos do IFPE, nos níveis estratégico, tático e operacional, e o procedimento para 
avaliação e mensuração de riscos, definição de respostas aos riscos e controles”5. 
 
Assim, considerando que a gestão informou que os processos da DGPE possuem apenas 
mapeamento de forma tácita, e que o IFPE estabeleceu norma interna que regulamenta o 
mapeamento de processo (Resolução nº 09/2009 CGRC/IFPE)6, sugerimos que a gestão 
realize o mapeamento dos processos da unidade de acordo com o padrão estabelecido pela 
norma interna. Pois, apenas a partir do mapeamento,  será possível a realização da gestão de 
riscos da DGPE. 
 
Por fim, salientamos a importância da adoção de boas práticas de governança apontadas pelo 
TCU, especialmente a implementação das fragilidades identificadas neste relatório. 
 

Recife, 30 de novembro de 2020. 

Submetemos o presente relatório à consideração do Revisor. 

  

Helena Cristina Rodrigues Alves  
Auditora Interna 
SIAPE 1878785 

  

Wenia Ventura de Farias Caldas 
Auditora Interna 
SIAPE 1747091 

 

 
5 BRASIL, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. Resolução CGRC Nº 01 de 2020 - 
Aprova o Plano de Gestão de Riscos e Controles do IFPE.  Disponível em: https://portal.ifpe.edu.br/o-
ifpe/governanca-riscos-e-controles/resolucoes/resolucoes-2020/resolucoes-2020 Acesso em 19/11/2020. 
6 BRASIL, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. Resolução 09/2019 CGRC - Aprova 
o Formulário de Mapeamento de Processo do IFPE. Disponível em: https://portal.ifpe.edu.br/o-
ifpe/governanca-riscos-e-controles/resolucoes/resolucoes-2019/resolucao-cgrc-09-2019-aprova-o-formulario-
de-mapeamento-de-processo-do-ifpe.pdf Acesso em 19/11/2020. 

mailto:audi@reitoria.ifpe.edu.br
https://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/conselho-superior/resolucoes/resolucoes-2018-1/resolucao-57-2018-institui-a-politica-de-gestao-de-riscos-do-ifpe.pdf
https://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/conselho-superior/resolucoes/resolucoes-2018-1/resolucao-57-2018-institui-a-politica-de-gestao-de-riscos-do-ifpe.pdf
https://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/governanca-riscos-e-controles/resolucoes/resolucoes-2020/Resolucao_1_2020_1510_1_assinado1.pdf
https://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/governanca-riscos-e-controles/resolucoes/resolucoes-2020/resolucoes-2020
https://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/governanca-riscos-e-controles/resolucoes/resolucoes-2020/resolucoes-2020
https://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/governanca-riscos-e-controles/resolucoes/resolucoes-2019/resolucao-cgrc-09-2019-aprova-o-formulario-de-mapeamento-de-processo-do-ifpe.pdf
https://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/governanca-riscos-e-controles/resolucoes/resolucoes-2019/resolucao-cgrc-09-2019-aprova-o-formulario-de-mapeamento-de-processo-do-ifpe.pdf
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Recife-PE, 09 de dezembro de 2020. 

 

Relatório revisado. À consideração do Titular da Unidade de Auditoria Interna. 

 
 

Alexandre José Cunha da Silva 
Auditor Interno 
SIAPE  1804255 

 
 

Relatório visto e aprovado. Encaminhe-se ao Magnífico Reitor do IFPE, na condição de 

Presidente do Conselho Superior, e à Diretoria de Gestão de Pessoas. 
 

Recife-PE, 18 de dezembro de 2020. 

  
David Lima Vilela  

Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFPE 
SIAPE 1867177 
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APÊNDICE A - Questionário de Avaliação da Governança 

 

Equipe de Auditoria: Helena Cristina Rodrigues Alves e Wenia Ventura de Farias Caldas 

Unidade Auditada: Diretoria de Gestão de Pessoas (DGPE) 

Data da entrevista:  

Responsável pela Unidade Auditada: Emmanuel Freitas 

Ação do PAINT/Ordem de Serviço: 019/2020 

 

Objetivo da ação de auditoria: avaliar os mecanismos de Governança (liderança, estratégia e controle) da Diretoria de Gestão 
de Pessoas (DGPE), detentora do Processo de Trabalho “Pagamento de Pessoal” 

 

Governança 

Liderança: Pessoas e competências 

Pergunta Pontuação 
(Gestão) 

Evidências/ 
Comentário (Gestão) 

Pontuação 
(Auditoria) 

Observações 
(Auditoria) 

1 - Foi estabelecido e dado transparência ao processo de 
seleção de líderes e demais membros da Unidade?                                                                                                                                                                                                    
Envolve definir e divulgar as competências necessárias 
(conhecimento, experiência e integridade) para o 
desempenho das funções da Unidade, bem como os 
critérios de seleção a serem observados. Além disso, 
pressupõe que o processo de seleção seja executado de 
forma transparente, pautando-se pelos critérios e 
competências previamente definidos. 

1 A unidade tem iniciou a 
análise para posterior 
planejamento de 
programa que atribua 
requisitos e indicadores 
à seleção de gestores à 
assunção de função ou 
cargo de Direção, 
inclusive verificando a 
possibilidade de efetuá-
la a nível sistêmico. Os 
documentos 
normativos que irão 
embasar os 
pressupostos iniciais 
estão dispostos nos 
Decretos 9.727/2019 e 
9.916/2019, que dispõe 
sobre critérios, perfil 
profissional e 
procedimentos gerais; e 
Critérios gerais a serem 
observados para a 
ocupação de cargos em 
comissão e funções, 
respectivamente. Em 
benchmarking 
previamente feito, 
vislumbra-se o exemplo 
da Portaria Normativa 

1 As 
informações 
disponibilizad
as ratificam a 
pontuação 
atribuída 
pela Gestão. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não 
adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la; 

( X ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota 
a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio 
de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares, etc.); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da 
prática, que ainda não está completamente 
implementada, conforme planejamento 
realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização; 

(   )  3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente 
a prática apresentada, de modo uniforme, o 
que se evidencia em documentação específica 
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ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 

128 de 2020 da 
Universidade Federal do 
Oeste da Bahia (UFOB), 
como uma base a ser 
aperfeiçoada. 

2 - São realizados procedimentos de revisão de 
antecedentes dos servidores mencionados no item 
anterior antes de assumirem as referidas funções? 

1 A partir dos 
pressupostos indicados 
no item anterior, os 
antecedentes 
funcionais  dos 
servidores é ou poderá 
ser um dos critérios 
qualitativos - positivo 
ou negativo  - para 
avaliação de futuros 
gestores da unidade. 

1 As 
informações 
disponibilizad
as ratificam a 
pontuação 
atribuída 
pela Gestão. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não 
adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la; 

( X ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota 
a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio 
de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares, etc.); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da 
prática, que ainda não está completamente 
implementada, conforme planejamento 
realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização; 

(   )  3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente 
a prática apresentada, de modo uniforme, o 
que se evidencia em documentação específica 
ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 

3 - Existem diretrizes quanto aos requisitos para a 
permanência no cargo ou função? 

1 Existe uma concepção 
para que sejam 
explicitados 
formalmente mínimos 
pressupostos para 
manutenção e avaliação 
permanente de 
gestores nas pastas, 
mediante não só o 
cumprimento à 
posteriori dos requisitos 
dos Decretos 
retromencionados no 
item 1, assim como a 
possibilidade de que 
métodos como 
Avaliação de 
Desempenho por pares, 
indicadores de 
resultados e 
cumprimento do 
planejamento tático do 

1 As 
informações 
disponibilizad
as ratificam a 
pontuação 
atribuída 
pela Gestão. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não 
adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la; 

( X ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota 
a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio 
de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares, etc.); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da 
prática, que ainda não está completamente 
implementada, conforme planejamento 
realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização; 

(   )  3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente 
a prática apresentada, de modo uniforme, o 
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que se evidencia em documentação específica 
ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 

setor compunham 
requisitos à 
manutenção dos 
gestores nas a pastas. 

4 - É assegurada a adequada capacitação dos membros 
da Unidade?                                                                                                                                                                                 
Implica definir diretrizes para o desenvolvimento dos 
membros da Unidade, além de identificar as 
competências desejáveis ou necessárias e desenvolvê-
las, considerando as lacunas de desenvolvimento 
observadas. Verificar se o histórico de capacitações dos 
servidores mencionados, considerando as funções por 
eles exercidas, indicam que estão adequadamente 
capacitados para desempenhá-las. 

2 A oferta ou 
disponibilização de 
ações de 
desenvolvimento aos 
servidores e gestores da 
unidade aplicada à 
Gestão por 
Competência, prevista 
no Decreto 9.991/2019 
que institui o 
Planejamento de 
Desenvolvimento de 
Pessoal na 
Administração Pública 
Federal é mecanismo 
que existe, mas com 
necessária 
complementação ou 
aperfeiçoamento, 
principalmente no que 
tange à metodologia de 
mensuração 
quantitativa e 
qualitativa do gap de 
competência 
(conhecimentos, 
habilidades e atitudes 
necessários vs 
existentes); assim como 
a eficiência do gasto 
público com a Ação 
Orçamentária de 
capacitação. A exemplo 
disso, o projeto de 
formação e 
desenvolvimento de 
pessoal da Gestão de 
Pessoas sistêmico no 
exercício de 2020 com 
instrutores/formadores 
internos à Instituição é 
um modelo aplicado de 
desenvolvimento de 
pessoal aplicado à 
unidade, conforme 
Processo  
23294.010342.2020-37, 
intitulado “Novembro 
de Capacitações” 
 

1 As 
informações 

apresentadas 
foram 

insuficientes 
para ratificar 
a pontuação 

atribuída 
pela Gestão 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não 
adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota 
a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio 
de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares, etc.); 

( X ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da 
prática, que ainda não está completamente 
implementada, conforme planejamento 
realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização; 

(   )  3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente 
a prática apresentada, de modo uniforme, o 
que se evidencia em documentação específica 
ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 
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5 - Existe sistema de avaliação de desempenho dos 
membros da Unidade?                                                                                
Pressupõe definir diretrizes para a avaliação de 
desempenho de membros da Unidade, bem como 
indicadores e metas de desempenho. Ademais, implica 
que a avaliação seja realizada com base nos indicadores 
e metas previamente definidos e que seus resultados 
sejam divulgados. 

1 A unidade e a 
Instituição ainda não 
dispõem de 
regulamentação 
específica para 
avaliação de 
desempenho de 
gestores, ressalvada a 
utilização de 
instrumento avaliativo 
no formato de 
formulário com escala 
de pontuação - precário 
em regulamentação 
oficial - para Progressão 
por Mérito de técnicos 
administrativos em 
educação, previsto no 
art. 10 da Lei 11.091 de 
2005. Atualmente, a 
unidade não adota em 
sua plenitude, mas 
planeja avaliar a 
aplicação nos processos 
de progressão, em 
razão de este 
instrumento dispor de 
critérios formais  de 
avaliação a servidores, 
distinguindo aqueles 
que estão em Cargos ou 
Função de Gestão, 
conforme modelos em 
anexo. 

1 As 
informações 
disponibilizad
as ratificam a 
pontuação 
atribuída 
pela Gestão. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não 
adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la; 

( X ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota 
a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio 
de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares, etc.); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da 
prática, que ainda não está completamente 
implementada, conforme planejamento 
realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização; 

(   )  3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente 
a prática apresentada, de modo uniforme, o 
que se evidencia em documentação específica 
ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 

6 - Os resultados das avaliações de desempenho são 
obrigatoriamente comunicados aos servidores mediante 
feedback e aconselhamento das chefias, registrando-os 
nos relatórios individuais de avaliação? (Verificar alguns 
registros) 

1 A partir dos indicadores 
e evidências 
retromencionadas, 
além da previsão ou 
proposta para planejar 
a aplicação de um 
instrumento formal de 
avaliação de 
desempenho de 
servidores da unidade, 
pretende-se instituir 
tácita ou formalmente a 
prática de feedback 
contínuo de gestores e 
servidores da unidade, 
seja aquele tipo top-
down, seja bottom-up, 
seja ainda por pares em 
dinâmicas, reuniões ou 
encontros formais e 

1 As 
informações 
disponibilizad
as ratificam a 
pontuação 
atribuída 
pela Gestão. Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não 
adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la; 

( X ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota 
a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio 
de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares, etc.); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da 
prática, que ainda não está completamente 
implementada, conforme planejamento 
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realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização; 

informais da unidade.  

(   )  3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente 
a prática apresentada, de modo uniforme, o 
que se evidencia em documentação específica 
ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 

7 - A baixa produtividade, desempenho ou 
comprometimento de servidores é alvo de ações por 
parte das chefias e estão previstas nas políticas e 
procedimentos de avaliação de desempenho? 

1 Os indicadores de 
resultado ou de 
produtividade são 
parâmetros ou critérios 
que já são observados 
na previsão dos 
modelos formais de 
instrumentos 
avaliativos de gestores e 
servidores da unidade. 

1 As 
informações 
disponibilizad
as ratificam a 
pontuação 
atribuída 
pela Gestão. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não 
adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la; 

( X ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota 
a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio 
de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares, etc.); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da 
prática, que ainda não está completamente 
implementada, conforme planejamento 
realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização; 

(   )  3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente 
a prática apresentada, de modo uniforme, o 
que se evidencia em documentação específica 
ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 

8 - Há documentos e/ou registros sistematizados que 
indiquem que efetivamente são tomadas medidas 
disciplinares como resposta às ações indevidas ou 
desvios dos procedimentos estabelecidos. (Verificar 
alguns registros) 

1  0 Ausência de 
evidências 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não 
adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la; 

( X ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota 
a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio 
de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares, etc.); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da 
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prática, que ainda não está completamente 
implementada, conforme planejamento 
realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização; 

(   )  3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente 
a prática apresentada, de modo uniforme, o 
que se evidencia em documentação específica 
ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 

9 - Os membros da Unidade conhecem o Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Federal (Decreto 
1.171/1994)? 

2 Na unidade, existe a 
mínima divulgação e 
debate acerca das 
normativas aplicáveis à 
conduta do servidor 
público, sobretudo 
porque a unidade se 
propõe como modelo 
ou precursora da 
aplicação dos 
pressupostos na 
prática, a exemplo do 
Código de Ética 
constante do Decreto 
1.171/1994. 
 
 
 

1 Ausência de 
evidências 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não 
adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota 
a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio 
de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares, etc.); 

( X ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da 
prática, que ainda não está completamente 
implementada, conforme planejamento 
realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização; 

(   )  3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente 
a prática apresentada, de modo uniforme, o 
que se evidencia em documentação específica 
ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 

10 - Os membros da Unidade conhecem o Código de 
Ética próprio do IFPE, aprovado por meio da Resolução 
CONSUP 92.2013, ou outras políticas internas que 
abordem a respeito de questões éticas relacionadas às 
suas atividades específicas (Dec. 6.029/2007, arts. 15, 16 
e 24), em complemento ao Código de Ética Profissional 
do Servidor Público (Decreto 1.171/1994)? 

2 Consoante as 
evidências apontadas 
no item anterior, existe 
uma mínima divulgação 
para conhecimento e 
aplicação das 
normativas gerais e 
específicas que 
envolvem a conduta do 
servidor público. 

1 Ausência de 
Evidências 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não 
adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota 
a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio 
de documentos formais (planos, atas de 
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reunião, estudos preliminares, etc.); 

( X ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da 
prática, que ainda não está completamente 
implementada, conforme planejamento 
realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização; 

(   )  3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente 
a prática apresentada, de modo uniforme, o 
que se evidencia em documentação específica 
ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 

11 - Existem mecanismos de controle para evitar que 
preconceitos, vieses ou conflitos de interesse 
influenciem as decisões e as ações de membros da 
Unidade?                                                                      Refere-
se a implantar mecanismos de controle com o objetivo 
de evitar que pessoas envolvidas em possíveis conflitos 
de interesse participem de decisões e ações relevantes, 
além de outros mecanismos para receber e tratar 
denúncias, submetendo-as diretamente às instâncias 
internas de governança, e possibilitar o 
acompanhamento de denúncias pelas partes 
interessadas. 

1 A unidade se propõe a 
aplicar os pressupostos 
apontados neste item 
nas práticas de gestão, 
conquanto tais ideais 
estejam mais no 
aspecto tático da inter-
relação de pessoas e 
processos, sem 
formalização ou 
indicação em 
documentos, 
orientações ou 
regulamentações 
formais. 

0 Ausência de 
evidências 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não 
adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la; 

( X ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota 
a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio 
de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares, etc.); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da 
prática, que ainda não está completamente 
implementada, conforme planejamento 
realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização; 

(   )  3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente 
a prática apresentada, de modo uniforme, o 
que se evidencia em documentação específica 
ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 
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Governança 

Liderança: Princípios e comportamentos 

Pergunta Pontuação 

(gestão) 

Evidências / 

Comentários (gestão) 

Pontuação 

(Auditoria) 

Observações 

(auditoria) 

12 - Existe Organograma e Regimento Interno com a 
definição dos papéis e responsabilidades dos membros 
da Unidade? Caso exista, observar se os documentos 
possuem alguma interação, no contexto da  Reitoria e 
Campi. 

2 A unidade dispõe de 
organograma com 
regimento interno pré-
concebido, o qual foi 
objeto de revisão e 
apreciação sistemática 
inicial a todos os 
analistas de Gestão de 
Pessoas (Tecnólogo - 
Recursos Humanos) do 
IFPE; sendo 
posteriormente 
encaminhado à 
comunidade que 
compõe a de gestão de 
pessoas para 
apreciação, feedback e 
retroalimentação 
contínua da avaliação 
do organograma. 
Apesar disto, ainda não 
há documento formal e 
específico que disponha 
sobre isso na 
Instituição. 

1 Ausência de 

Evidências 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não 
adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota 
a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio 
de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares, etc.); 

( X ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da 
prática, que ainda não está completamente 
implementada, conforme planejamento 
realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização; 

(   )  3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente 
a prática apresentada, de modo uniforme, o 
que se evidencia em documentação específica 
ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 

13 - Os membros da Unidade cumprem os papéis e 
responsabilidades definidos no item anterior? 

2 Em razão de ainda não 
haver regimento  
completo da estrutura 
desta Unidade; o 
controle de 
cumprimento de papéis 
e responsabilidades 
sem desvio de função 
ocorre mais no âmbito 
tácito das práticas que 
propriamente das 
políticas e dos métodos. 
 
 
 
 
 

1 Ausência de 
Evidências 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não 
adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota 
a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio 
de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares, etc.); 

( X ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da 
prática, que ainda não está completamente 
implementada, conforme planejamento 
realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização; 
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(   )  3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente 
a prática apresentada, de modo uniforme, o 
que se evidencia em documentação específica 
ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 

14 - Existe um limite de tempo para que o mesmo 
indivíduo exerça uma função ou papel associado a 
decisões críticas, de modo a garantir o balanceamento 
do poder? 

1 - 0 Ausência de 
evidências 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não 
adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la; 

( X ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota 
a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio 
de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares, etc.); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da 
prática, que ainda não está completamente 
implementada, conforme planejamento 
realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização; 

(   )  3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente 
a prática apresentada, de modo uniforme, o 
que se evidencia em documentação específica 
ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 

15 - As atividades da Unidade que demandam 
segregação de funções estão identificadas?                                                                  
Implica que as decisões críticas que demandam 
segregação de funções estejam identificadas e as 
funções a elas relacionadas estejam segregadas, de 
modo que o poder para tais decisões não fique 
concentrado em uma única instância. Outrossim, implica 
na implantação de controles destinados a reduzir o risco 
de que decisões críticas sejam tomadas sem garantia do 
princípio da segregação de funções. 

2 Existe segregação de 
funções sobretudo nas 
ações relacionadas à 
unidade de pagamento 
(UPAG) e unidade 
Órgão, no qual ações da 
unidades relacionadas 
exclusivamente ao 
Dirigente de Pessoal 
estão sob o controle 
deste, a exemplo da 
homologação de 
rubricas de pagamento 
de pessoal em folha de 
pagamento no sistema 
SIAPE (transação 
FPATPEQMPE/FPATPEQ
MSE); ao desbloqueio 
de Processos de 
Exercícios anteriores no 
sistema SIAPE 

2 As 
informações 
disponibilizad
as ratificam a 
pontuação 
atribuída 
pela Gestão. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

  

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não 
adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota 
a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio 
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de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares, etc.); 

(transação GRAZPGTO), 
em adstrito 
cumprimento ao  
Decreto 99.328 de 
1990; a Portaria 
Portaria 236 de 2014 do 
Ministério do 
Planejamento, 
Desenvolvimento e 
Gestão e outros 
documentos. 

( X ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da 
prática, que ainda não está completamente 
implementada, conforme planejamento 
realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização; 

(   )  3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente 
a prática apresentada, de modo uniforme, o 
que se evidencia em documentação específica 
ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 

Governança 

Estratégia: Estratégia Organizacional 

Pergunta Pontuação 
(Gestão) 

Evidências/ 
Comentários (Gestão) 

Pontuação 
(Auditoria) 

Observações 
(Auditoria) 

16 - A Unidade dispõe de Plano de Ação (compreende 
objetivos, iniciativas, indicadores e metas de 
desempenho)? 

2 A unidade dispõe de 
Planejamento Tático 
alinhado ao Plano de 
Desenvolvimento 
Institucional do IFPE, o 
qual apesar de 
orientador das políticas 
e práticas de gestão 
anual, carece de norteio 
acerca das distinções 
entre as ações, metas e 
concepções finalísticas 
da Instituição em 
detrimento do que é 
prioridade de suporte 
dentro da própria 
Unidade, ou seja, carece 
de direção ou norte na 
concepção dos 
objetivos 
organizacionais da 
unidade. 

0 Ausência de 
evidências 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não 
adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota 
a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio 
de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares, etc.); 

( X ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da 
prática, que ainda não está completamente 
implementada, conforme planejamento 
realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização; 

(   )  3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente 
a prática apresentada, de modo uniforme, o 
que se evidencia em documentação específica 
ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 

17 - A Unidade monitora e avalia a execução do Plano de 
Ação, a partir de seus indicadores e metas de 
desempenho? Pressupõe que estejam definidos tanto o 
Plano de Ação da Unidade como as diretrizes para 
monitoramento e avaliação da execução desse Plano. 
Como resultado, espera-se que a estratégia da Unidade 
seja executada de acordo com os objetivos e as metas 

2 A unidade avalia e 
retroalimenta o 
instrumento atual de 
planejamento tático do 
setor. 

0 Ausência de 
Evidências 
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definidos. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não 
adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota 
a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio 
de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares, etc.); 

( X ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da 
prática, que ainda não está completamente 
implementada, conforme planejamento 
realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização; 

(   )  3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente 
a prática apresentada, de modo uniforme, o 
que se evidencia em documentação específica 
ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 

18 - O Plano de Ação da Unidade é divulgado por meio 
de fácil acesso? 

2 - 0 Ausência de 
evidências 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não 
adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota 
a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio 
de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares, etc.); 

( X ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da 
prática, que ainda não está completamente 
implementada, conforme planejamento 
realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização; 

(   )  3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente 
a prática apresentada, de modo uniforme, o 
que se evidencia em documentação específica 
ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 

19 - Os resultados do monitoramento e avaliação do 
Plano de Ação são divulgados por meio de fácil acesso? 

1 O monitoramento e 
avaliação do Plano de 
ação ocorrem mais a 

0 Ausência de 
evidências 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 
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(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não 
adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la; 

nível de controle 
interno do que 
propriamente externo; 
com pouca 
interferência ou 
participação dos 
stakeholders que 
compõem esta unidade. 

( X ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota 
a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio 
de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares, etc.); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da 
prática, que ainda não está completamente 
implementada, conforme planejamento 
realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização; 

(   )  3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente 
a prática apresentada, de modo uniforme, o 
que se evidencia em documentação específica 
ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 

20 - Existem documentos, além do Plano de Ação, 
voltados a atender aos objetivos estratégicos 
institucionais vinculados à área da Unidade?  

1 - 0 Ausência de 
evidências 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não 
adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la; 

( X ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota 
a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio 
de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares, etc.); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da 
prática, que ainda não está completamente 
implementada, conforme planejamento 
realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização; 

(  )  3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente 
a prática apresentada, de modo uniforme, o 
que se evidencia em documentação específica 
ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 
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Governança 

Controle:: Gestão de Riscos e Controle Interno 

Pergunta Pontuação Evidências / 
Comentários 

Pontuação 
(Auditoria) 

Observações 
(auditoria) 

21 - Considerando o Processo de Trabalho objeto desta 
auditoria, conforme mencionado no PAINT 2020, os 
processos/atividades mais relevantes estão definidos 
pela Unidade? 

2 As atividades ou 
processos de trabalho 
que compõem esta 
unidade estão previstos 
no referido documento. 
Contudo, a 
implementação integral 
ou a maximização desta 
previsão dar-se-ia 
mediante a troca de 
informações funcionais 
em mecanismos 
formais de diálogo, os 
quais poderão ser 
objeto de futura 
concepção por esta 
unidade. 

2 As 
informações 
disponibilizad
as ratificam a 
pontuação 
atribuída 
pela Gestão. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não 
adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota 
a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio 
de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares, etc.); 

( X ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da 
prática, que ainda não está completamente 
implementada, conforme planejamento 
realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização; 

(   )  3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente 
a prática apresentada, de modo uniforme, o 
que se evidencia em documentação específica 
ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 

22 - Os Processos de Trabalho definidos, conforme 
questão anterior, estão mapeados considerando os 
riscos e controles internos  correlatos? 

1 O mapeamento ou 
controle de riscos em 
relação às atividades 
previstas no PAINT 
ocorrem mais de 
maneira tácita do que 
de maneira formalizada, 
no qual atividades 
relacionadas à folha de 
pagamento, à 
manutenção e 
sustentabilidade 
organizacional, ao 
cumprimento de 
demandas judiciais e ao 

0 Ausência de 
evidências. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

  

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não 
adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la; 

( X ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota 
a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio 
de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares, etc.); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da 
prática, que ainda não está completamente 
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implementada, conforme planejamento 
realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização; 

(   )  3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente 
a prática apresentada, de modo uniforme, o 
que se evidencia em documentação específica 
ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 

23 - Para o caso de não existir Processo de Trabalho 
mapeado, a Unidade consegue ao menos identificar as 
atividades e tarefas, acompanhadas da respectiva 
avaliação do grau de risco e da definição dos controles 
internos?  

2 Existe a definição de 
prioridades e 
estabelecimento de 
controle interno, os 
quais estão disponíveis 
em planilhas 
compartilhadas 
intersetorialmente. 

0 Ausência de 
evidências 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não 
adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota 
a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio 
de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares, etc.); 

( X ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da 
prática, que ainda não está completamente 
implementada, conforme planejamento 
realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização; 

(   )  3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente 
a prática apresentada, de modo uniforme, o 
que se evidencia em documentação específica 
ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 

24 - Os procedimentos operacionais relacionados ao 
Processo de Trabalho objeto desta auditoria estão 
padronizados sistemicamente e estão postos em 
documentos formais? 

1 A unidade iniciou uma 
proposta para 
mapeamento de fluxos 
e procedimentos 
indicados no 
Procedimentos 
Operacionais Padrão 
(POP), a serem 
realizados por todos os 
membros que compõe a 
gestão de pessoas. A 
pretensão é que ao final 
de determinado prazo, 
exista procedimento 
formalizado para cada 

1 As 
informações 
disponibilizad
as ratificam a 
pontuação 
atribuída 
pela Gestão. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não 
adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la; 

( X ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota 
a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio 
de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares, etc.); 
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(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da 
prática, que ainda não está completamente 
implementada, conforme planejamento 
realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização; 

operação. A exemplo 
disso, tem-se o  Ofício 
Circular 07-2020 - 
Estabelece 
procedimentos (CGPEs)  
e Ofício Circular 08-
2020 - Uso obrigatório 
do SUAP. 

(   )  3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente 
a prática apresentada, de modo uniforme, o 
que se evidencia em documentação específica 
ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 

25 - Os servidores da Unidade foram incentivados a 
participar do processo de elaboração dos procedimentos 
operacionais, no que lhes cabe? 

2 Os servidores da 
unidade de gestão de 
pessoas foram 
elaboradores e críticos 
do procedimento 
relacionado à 
concepção dos 
Procedimentos 
Operacionais. O 
Manual/Guia para 
elaboração foi 
aprovado pelo coletivo. 

2 As 
informações 
disponibilizad
as ratificam a 
pontuação 
atribuída 
pela Gestão. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não 
adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota 
a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio 
de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares, etc.); 

( X ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da 
prática, que ainda não está completamente 
implementada, conforme planejamento 
realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização; 

(   )  3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente 
a prática apresentada, de modo uniforme, o 
que se evidencia em documentação específica 
ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 

26 - A Unidade define e comunica formalmente papéis e 
responsabilidades pela gestão dos riscos? 

1 - 0 Ausência de 
Evidências 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não 
adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la; 

( X ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota 
a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio 
de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares, etc.); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da 
prática, que ainda não está completamente 
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implementada, conforme planejamento 
realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização; 

(   )  3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente 
a prática apresentada, de modo uniforme, o 
que se evidencia em documentação específica 
ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 

27 - A Unidade monitora e avalia os riscos e controles 
internos, considerando aspectos como conformidade 
legal e regulamentar, aderência a boas práticas, 
alinhamento a estratégias da organização e desempenho 
global? 

1 Benchmarking, 
reuniões periódicas, 
avaliação e 
mapeamento do status 
quo dos setores que 
compõem esta unidade 
são metodologias 
utilizadas para 
monitorar e avaliar 
riscos e controles. 

0 Ausência de 
evidências 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não 
adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la; 

( X ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota 
a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio 
de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares, etc.); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da 
prática, que ainda não está completamente 
implementada, conforme planejamento 
realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização; 

(   )  3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente 
a prática apresentada, de modo uniforme, o 
que se evidencia em documentação específica 
ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 

28 - Em decorrência do monitoramento e avaliação dos 
riscos e controles internos, conforme item anterior, são 
implementadas medidas visando o aprimoramento dos 
processos sempre que necessário? 

1 Os pressupostos 
indicados no item 
anterior são bases para 
orientação de políticas e 
práticas desta unidade. 

0 Ausência de 
Evidências 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não 
adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la; 

( X ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota 
a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio 
de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares, etc.); 
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(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da 
prática, que ainda não está completamente 
implementada, conforme planejamento 
realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização; 

(   )  3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente 
a prática apresentada, de modo uniforme, o 
que se evidencia em documentação específica 
ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 

29 - A Unidade toma decisões estratégicas considerando 
os níveis de risco definidos? 

2 Os elementos indicados 
nos itens retro 
mencionados nesta 
categoria de pesquisa 
são bases fundantes 
para avaliação do 
processo decisório com 
base em riscos 
administrativos e de 
gestão. A exemplo 
disto, o Ofício Circular 
no 09/2020/DGPE/IFPE 
de Atendimento à Nota 
de Auditoria 
AUDI/CONSUP/IFPE no 
001/2020 reviu e 
reorganizou práticas 
administrativas 
vigentes acerca da 
aplicação prática da 
Instrução Normativa 
28/2020-SGP/MÉ, 
considerando os 
apontamentos e riscos 
indicados pela NOTA DE 
AUDITORIA No 
001/2020 do IFPE. 

0 Ausência de 
Evidências 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não 
adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota 
a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio 
de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares, etc.); 

( X ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da 
prática, que ainda não está completamente 
implementada, conforme planejamento 
realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização; 

(  )  3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente 
a prática apresentada, de modo uniforme, o 
que se evidencia em documentação específica 
ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 

Governança 

Controle: accountability e transparência 

Pergunta Pontuação 
(Gestão) 

Evidências / 
Comentários (Gestão) 

Pontuação 
(Auditoria) 

Observações 
(Auditoria) 

30 - A Unidade promove a sua transparência às partes 
interessadas, admitindo-se o sigilo, como exceção, nos 
termos da lei? Envolve identificar as exigências 
normativas e jurisprudenciais de publicidade e as 
demandas por informação pelas partes interessadas. 

1 O Ofício Circular 08-
2020/DGPE/IFPE que 
tornou o Uso 
obrigatório do Sistema 
Unificado da 
Administração Pública 
(SUAP) no âmbito dos 
processos de gestão de 

1 As 
informações 
disponibilizad
as ratificam a 
pontuação 
atribuída 
pela Gestão. Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não 
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adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la; 

pessoas é uma prática 
para que a 
transparência ativa nos 
processos e nos 
procedimentos seja 
parte  da prática 
administrativa da 
Unidade. Contudo, 
ainda não é uma 
concepção macro 
orientada acerca de 
outros aspectos 
relacionados a este 
item. 

( X ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota 
a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio 
de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares, etc.); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da 
prática, que ainda não está completamente 
implementada, conforme planejamento 
realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização; 

(  )  3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente 
a prática apresentada, de modo uniforme, o 
que se evidencia em documentação específica 
ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 

Observação: Partes Interessadas - O termo refere-se aos 
grupos dos quais a organização depende para continuar 
a existir (SRI, 1963 apud Freeman, 1984). Inclui 
acionistas, empregados, clientes, fornecedores, 
investidores, sociedade, entre outros (Freeman, 1984). 
No setor público abrange ainda: agentes políticos, 
servidores públicos, usuários de serviços, fornecedores, a 
mídia e os cidadãos em geral, cada qual com interesse 
legítimo na organização pública, mas não 
necessariamente com direitos de propriedade (IFAC, 
2001). 

31 -  A Unidade presta contas dos resultados dos seus 
trabalhos de acordo com o princípio de accountability? 
Consiste em publicar relatórios acerca dos resultados, de 
modo que as partes interessadas reconheçam a 
prestação de contas como satisfatória. 

2 O estudo de 
dimensionamento de 
pessoal técnico-
administrativo realizado 
por esta unidade e 
divulgado aos 
Dirigentes e Gestores 
em outubro de 2020 é 
um mecanismo de 
transparência ativa de 
informações e 
constituiu-se como um 
elemento prioritário 
para o processo 
decisório relacionado 
ao dimensionamento e 
à seleção de pessoal. 

1 As 
informações 
apresentadas 
foram 
insuficientes 
para ratificar 
a pontuação 
atribuída 
pela Gestão 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não 
adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota 
a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio 
de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares, etc.); 

( X ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da 
prática, que ainda não está completamente 
implementada, conforme planejamento 
realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização; 
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(  )  3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente 
a prática apresentada, de modo uniforme, o 
que se evidencia em documentação específica 
ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 

Observação: Partes Interessadas - O termo refere-se aos 
grupos dos quais a organização depende para continuar 
a existir (SRI, 1963 apud Freeman, 1984). Inclui 
acionistas, empregados, clientes, fornecedores, 
investidores, sociedade, entre outros (Freeman, 1984). 
No setor público abrange ainda: agentes políticos, 
servidores públicos, usuários de serviços, fornecedores, a 
mídia e os cidadãos em geral, cada qual com interesse 
legítimo na organização pública, mas não 
necessariamente com direitos de propriedade (IFAC, 
2001). 

32 - A Unidade monitora e avalia a sua imagem perante 
as partes interessadas, bem como a satisfação destas 
com serviços e produtos sob responsabilidade da 
Unidade, cuidando que ações de melhoria sejam 
implementadas sempre que necessário? 

1 - 0 Ausência de 
Evidências 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

  

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não 
adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la; 

( X ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota 
a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio 
de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares, etc.); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da 
prática, que ainda não está completamente 
implementada, conforme planejamento 
realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização; 

(  )  3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente 
a prática apresentada, de modo uniforme, o 
que se evidencia em documentação específica 
ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 

Observação: Partes Interessadas - O termo refere-se aos 
grupos dos quais a organização depende para continuar 
a existir (SRI, 1963 apud Freeman, 1984). Inclui 
acionistas, empregados, clientes, fornecedores, 
investidores, sociedade, entre outros (Freeman, 1984). 
No setor público abrange ainda: agentes políticos, 
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servidores públicos, usuários de serviços, fornecedores, a 
mídia e os cidadãos em geral, cada qual com interesse 
legítimo na organização pública, mas não 
necessariamente com direitos de propriedade (IFAC, 
2001). 

33 - A Unidade promove o encaminhamento tempestivo 
de eventuais indícios de irregularidade para os órgãos de 
controle competentes? 

2 As demandas 
relacionadas aos órgãos 
de controle são 
providenciadas 
tempestivamente, a 
exemplo dos subsídios e 
diligências relacionadas 
aos Ofícios 50740/2020-
TCU/Seproc, 
1567/2020-TCU/SEFIP e 
1607/2020-TCU/Sefip, 
que foram 
providenciados dentro 
do prazo previsto. 

1 As 
informações 
apresentadas 
foram 
insuficientes 
para ratificar 
a pontuação 
atribuída 
pela Gestão 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não 
adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota 
a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio 
de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares, etc.); 

( X ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da 
prática, que ainda não está completamente 
implementada, conforme planejamento 
realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização; 

(   )  3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente 
a prática apresentada, de modo uniforme, o 
que se evidencia em documentação específica 
ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 
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APÊNDICE B - Recomendações da TCU 

 

Acórdão 11856/2020 - Primeira Câmara 

9.3. determinar à Escola Agrotécnica Federal de Barreiros que: 
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, cesse quaisquer pagamentos ao Sr. Augusto Paulo Rodrigues Neto 
decorrentes do ato considerado ilegal, comunicando ao TCU as providências adotadas, nos termos do art. 
262, caput, do RI/TCU, e do art. 8º, caput, da Resolução TCU 206/2007, sob pena de responsabilidade solidária 
do responsável pela omissão; 
9.3.2. comunique ao Sr. Augusto Paulo Rodrigues Neto de que sua pensão poderá prosperar desde que 
apresente emitido por junta médica oficial que ateste a invalidez e sua preexistência ao momento do óbito 
do instituidor, conforme jurisprudência desta Corte de Contas (Súmula TCU 271) ; 
9.3.3. caso atendida a condição do item 9.3.2 deste acórdão, cadastre novo ato de concessão de pensão civil 
livre das irregularidades apontadas, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, 
nos termos do art. 262, caput e § 2º, do RI/TCU, e do art. 19, § 3º, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 
9.3.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo 
proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores 
percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar 
os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 

 

Acórdão 10.866/2020 - Primeira Câmara 

9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos 
decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, 
consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 
9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito 
suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores 
percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 
9.4.3. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência da decisão, documento apto 
a comprovar que o interessado teve conhecimento do presente acórdão; 

 

Acórdão 11.483 - Primeira Câmara 

9.3. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco que encaminhe, com 
fundamento no art. 11 da Lei 8.443/1992, no prazo de 15 (quinze) dias, as informações requeridas por meio 
do Ofício 1557/2018-TCU/Sefip, de 11/4/2018, reiterado pelo Ofício 3480/2018-TCU/Sefip, de 1/8/2018, 
referentes ao acúmulo de aposentadoria por Orlando Ferreira de Lima. 
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APÊNDICE C - Recomendações da CGU 

 

Relatório de Auditoria 224870 

Constatação: Falhas na formalização da concessão do adicional de insalubridade à servidores da Entidade com 
inobservância aos dispositivos pertinentes da Lei 8.270/91, do Decreto 97.458/89 e Orientação Normativa 
SRH/MPOG n.º 04/2005. Convalidação de atos admi … 

Recomendação: Promover a suspensão ou revisão, conforme o caso, do pagamento do Adicional de 
Insalubridade aos servidores cujas Portarias de Localização encontrem-se ausentes ou desatualizadas até a 
regularização da situação (itens "a" e "b"). 

 

 

Relatório de Auditoria 243998 

Constatação: Servidores dos "campi" Recife, Belo Jardim e Vitória com vínculos com empresas privadas ativas. 

Recomendação: Ao IFPE: apurar a situação dos servidores apontados quanto aos vínculos com empresas 
privadas. 

Constatação: Indícios da inautenticidade de documentações comprobatórias de tempo de serviço, utilizadas 
em processo de concessão de Aposentadoria/Abono Permanência no Campus Belo Jardim. 

Recomendação: Ao IFPE: iniciar, se já não o fez, processo administrativo para apurar a autenticidade da 
Certidão de Tempo de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal de Sanharó, em 26/05/2003, mencionada 
no MEMO nº. 330-2009CGRH, de 04/11/2009 

 
 

Relatório de Auditoria 201305869 

Constatação: Realização de pagamento de Retribuição por Titulação a servidores, em desacordo com os 
valores definidos na Lei nº. 11784/2008. 

Recomendação: Que o IFPE adote medidas no sentido de que todos os cálculos de Retribuição por Titulação 
concedida aos seus servidores seram refeitos e realize a devida regularização nos casos em que haja 
divergência com os valores estabelecidos em lei. 

Constatação: Ausência de indicadores de desempenho acerca da gestão de pessoal. 

Recomendação: Elaborar indicadores de desempenho acerca da gestão de recursos humanos na unidade e 
utilizá-los, periodicamente, para fins de avaliação dos resultados do instituto. Tais indicadores devem tratar, 
preferencialmente, dos temas para indicadores gerenciais sobre recursos humanos? usualmente requeridos 
pelo Tribunal de Contas da União para composição dos relatórios de gestão dos órgãos e entidades federais.  

 
 

Relatório de Auditoria 201601457 

Constatação: Ausência de homologação dos setores efetivamente autorizados para jornada de trabalho 
reduzida em cada unidade do IFPE, nos termos do art. 3º do Decreto nº 1.590/1995, bem como de publicidade 
por meio de portaria específica. 

Recomendação: Nos termos da Portaria nº 225/2016-GR, exigir a apresentação pelos Diretores-Gerais dos 
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campi da relação dos setores efetivamente contemplados com a jornada de trabalho flexibilização. Após a 
homologação dos referidos setores pela instância competente e observados os demais requisitos da Portaria 
nº 225/2016-GR e do Decreto nº 1.590/1995, emitir portaria da autoridade máxima do IFPE com a autorização 
expressa de cada setor e respectivos servidores, por campus, contemplados com a jornada de trabalho 
flexibilizada. Deve ser dada publicidade das portarias em tela nos boletins internos ou equivalentes, bem 
como devem ser publicadas e afixadas nas dependências físicas do instituto, em local visível e de grande 
circulação de usuários dos serviços. 

Constatação: Descumprimento dos prazos para registro no Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de 
Admissão e Concessões (Sisac) e para disponibilização à CGU dos atos de pessoal. 

Recomendação: Elaborar orientação normativa definindo as rotinas e as responsabilidades no tocante ao 
registro dos atos de pessoal, no âmbito do IFPE, em consonância com o disposto na Instrução Normativa TCU 
nº 55/2007. É importante que a orientação estabeleça, dentre outros, meios de acompanhamento do 
cumprimento dos prazos legais e sanções em caso de descumprimento injustificado desses prazos. 

Constatação: Recadastramento da situação funcional dos servidores do IFPE no que tange à acumulação de 
cargos públicos, realizado para fins de atendimento ao Acórdão TCU nº 2315/2012-Plenário, não concluído. 

Recomendação: Concluir o recadastramento da situação funcional dos servidores do IFPE no que tange à 
acumulação de cargos públicos, realizado para fins de atendimento ao Acórdão TCU nº 2315/2012-Plenário, 
iniciado em 2013, conforme Memo Circular nº 001/2013-CAC. 

Constatação: Recadastramento da situação funcional dos servidores do IFPE no que tange à acumulação de 
cargos públicos, realizado para fins de atendimento ao Acórdão TCU nº 2315/2012-Plenário, não concluído. 

Recomendação: Levantar alternativas de rotinas específicas e "contínuas" que possam ser adotadas no IFPE, 
para fins de identificação "sistemática" da acumulação indevida de cargos públicos por parte de seus 
servidores.  Nesse sentido, avaliar a oportunidade e a conveniência de implementar módulo em qualquer 
sistema de informação utilizado pelo instituto no qual os servidores possam, de forma ativa e contínua, 
atualizar suas informações a respeito da acumulação de cargos. Sugere-se trocar experiências com outros 
institutos federais que adotam práticas semelhantes, como o IFRN. Sugere-se ainda que a rotina priorize os 
docentes do instituto, que respondem pela maioria dos casos de acumulações de cargos na instituição. 

 
 

Relatório de Auditoria 201800575 

Constatação: Ausência de estudos de demanda sobre os setores do IFPE suficientemente capazes de 
demonstrar a necessidade de regime de turnos ou escalas de no mínimo doze horas ininterruptas, em função 
de atendimento ao público ou trabalho em período noturno,  … 

Recomendação: Instituir controle sistemático e contínuo dos atendimentos realizados nos setores do IFPE, 
com as informações mínimas já indicadas na recomendação anterior, o qual servirá inclusive como 
instrumento gerencial de verificação periódica da possibilidade de manutenção da jornada flexibilizada em 
setores já contemplados, ou ainda da possibilidade de novas concessões a servidores que laborem em setor 
cujas atividades e capacidade operacional preencham integralmente os requisitos do art. 3º do Decreto nº 
1.590/1995. 
 

Constatação: Ausência de estudos de demanda sobre os setores do IFPE suficientemente capazes de 
demonstrar a necessidade de regime de turnos ou escalas de no mínimo doze horas ininterruptas, em função 
de atendimento ao público ou trabalho em período noturno,  … 

Recomendação: Antes de realizar novas concessões de jornada flexibilizada a servidores do IFPE e para efeito 
de manutenção das atuais concessões, demonstrar, em prazo não superior a 120 dias, por meio de estudo de 

mailto:audi@reitoria.ifpe.edu.br


 

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

(81) 2125-1647 – audi@reitoria.ifpe.edu.br 
 Página 39 de 46 

demanda detalhado e devidamente documentado, iniciado por demanda da direção do Instituto, que os 
serviços do setor exigem atividades contínuas em regime de turnos escalas, em período igual ou superior a 
doze horas ininterruptas, em função de atendimento ao público ou trabalho no período noturno, contendo, 
no mínimo, as seguintes informações: 
- identificação de cada setor com todas as suas atribuições (previstas no regimento interno), destacadas 
aquelas que estariam enquadradas nos pressupostos estabelecidos no art. 3º do Decreto nº 1.590/1995; 
- identificação das atividades individuais desenvolvidas pelos servidores do setor, inclusive para verificação da 
predominância na realização de atividades de atendimento e do volume de atendimentos realizados; 
- levantamento histórico legível e inteligível, contemplando um período de 90 dias, dos atendimentos 
regularmente realizados no setor, inclusive mensurados nas primeiras e últimas horas do expediente e nos 
horários habituais de refeição - almoço ou jantar, com identificação: 
- das pessoas atendidas - nome completo e nº de matrícula ou CPF 
- do serviço prestado; 
- do servidor, inclusive docente, terceirizado ou estagiário, responsável pelo atendimento; 
- dos dias e horários de atendimento. 

Constatação: Impropriedades na Portaria nº 0225/2016-GR que estabeleceu requisitos e procedimentos para 
implementação de flexibilização na jornada de trabalho de servidores do IFPE. 

Recomendação: Alterar, em prazo não superior a 60 dias, a Portaria nº 0225/2016-GR, de 29 de fevereiro de 
2016, que estabeleceu, no âmbito do IFPE, os requisitos e procedimentos para implementação da jornada de 
seis horas diárias e carga horária de trinta horas semanais, fixando que: 
a) a autorização da jornada flexibilizada deve ser específica por servidor lotado em setor que, no interesse 
exclusivamente público, deva ter suas atividades desenvolvidas em turnos ininterruptos de pelo menos doze 
horas, e cujas atividades sejam de atendimento ao público ou trabalho no período noturno, e devem ser 
relacionadas as atividades desenvolvidas de forma individual por servidor; 
b) a avaliação quanto à possibilidade de concessão de jornada flexibilizada deve partir da própria direção do 
instituto ou de comissão ou equivalente devidamente designada para tal fim, em função do interesse 
exclusivamente público; 
c) o servidor, mesmo em jornada flexibilizada, pode necessitar, em determinado momento, realizar mais de 
seis hora diárias de trabalho, tendo que registrar mais de uma entrada e mais de uma saída no sistema de 
controle de ponto em função do intervalo para refeição ou descanso." 

Constatação: Servidores em jornada flexibilizada não vêm cumprindo de forma regular a jornada de seis horas 
diárias. 

Recomendação: Para os casos pontuais de não cumprimento da jornada de trabalho de seis horas diárias pelos 
servidores em jornada flexibilizada, observar o disposto no art. 44 da Lei nº 8.112/1990, o qual possibilita, na 
forma de seu inciso II, a compensação até o mês subsequente, a ser estabelecida pela chefia imediata, limitado 
a duas horas extras por dia. Caso não seja promovida a compensação na forma descrita, efetuar em seguida 
o desconto em folha na remuneração do servidor na forma do art. 44, I e II (parte inicial), da Lei nº 8.112/1990. 

Recomendação: Considerando o descumprimento reiterado das seis horas de trabalho do servidor em jornada 
flexibilizada sem registro de motivação justa, como pode ser observado, por exemplo, quanto a servidor da 
Diretoria de Assistência ao Estudante - DAE, da Secretaria de Registro Escolar - DACI, da Secretaria de Registro 
Escolar - DACI e da Coordenação do Curso Técnico em Segurança do Trabalho, e considerando ainda que esse 
descumprimento é capaz de comprometer o regular funcionamento do setor por pelo menos doze horas 
ininterruptas, avaliar, em prazo não superior a 60 dias e por meio de competente registro documental 
devidamente fundamentado, acerca da suspensão da jornada de trabalho flexível, com retorno imediato do 
servidor para cumprimento de oito horas diárias de trabalho e 40 horas semanais, em conformidade com o 
art. 1º do Decreto nº 1.590/1995. 

Constatação: Não acompanhamento pela Direção do IFPE de divergências nos horários de funcionamento de 
setores do Instituto em relação ao horário definido no Anexo da Portaria nº 0242/2017-GR. 

Recomendação: Caso a necessidade de funcionamento de setores do IFPE seja diferente dos horários 
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definidos no Anexo da Portaria nº 0242/2017-GR, em função do interesse da administração pública, 
promover, em prazo não superior a 60 dias, a adequação da citada portaria. 

Constatação: Necessidade de adequação de portarias da Reitoria que autorizaram a flexibilização da jornada 
de servidores do IFPE, para atendimento dos preceitos contidos no Decreto nº 1.590/1995. 

Recomendação: 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. 

Constatação: Servidores em jornada flexibilizada sem registro do intervalo para almoço em jornadas 
superiores a 6 horas diárias, ou com jornada diária superior a 10 horas. 

Recomendação: 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. 

Constatação: Interrupção no regime de turnos ou escalas, quanto ao período mínimo de 12 horas de 
funcionamento, em setores do IFPE a cujos servidores foi autorizada a flexibilização da jornada, em 
desconformidade com o art. 3º do Decreto nº 1.590/1995. 

Recomendação: Construir rotina formal, em prazo não superior a 60 dias, de rever, em periodicidade não 
superior a um ano, as concessões de jornada flexibilizada a servidores do IFPE, para observância da 
manutenção dos pressupostos definidos no art. 3º do Decreto nº 1.590/1995, considerando o caráter 
excepcional de implantação da jornada flexibilizada. 

Recomendação: Expedir, em prazo não superior a 30 dias, orientação semelhante à contida no Memorando 
Circular nº 009/2018-DGCR, de 4 de junho de 2018, aos demais campi do IFPE, para observância pelos 
servidores em jornada flexibilizada, que aborde a necessidade de observância dos seguintes pontos: 
a) cumprimento regular da jornada diária do servidor e dos horários de funcionamento do setor; 
b) registro de observação no ponto quando da impossibilidade de cumprimento da jornada diária regular; 
c) necessidade de registro de intervalo para refeição ou descanso após a sexta hora de trabalho ininterrupto; 
d) priorização de realização de consultas e perícias médicas fora do horário regular de cumprimento da 
jornada diária de seis horas, salvo quando não cabível; 
e) necessidade de adequação do horário de trabalho do servidor, com retorno para as oito horas diárias, 
quando da impossibilidade de manutenção das doze horas ininterruptas de funcionamento do setor; 
f) impossibilidade de adoção do banco de horas; 
g) durante o período de recesso, deve ser observado o disposto no Acórdão TCU nº 8.616/2011 - 2ª Câmara, 
""a jornada de trabalho no período de recesso acadêmico deve ser de oito horas diárias e carga horária de 
quarenta horas semanais, conforme estabelece o art. 1º, inciso I, do Decreto nº 1590/1995, alterado pelo 
Decreto 4836/2003""; 
h) estabelecimento, em quadro fixado na entrada do setor, do horário de trabalho dos servidores em função 
do horário de funcionamento estabelecido em portaria do dirigente máximo." 

Recomendação: Fixar, em prazo não superior a 30 dias, novo quadro de horário dos servidores da 
Coordenação de Serviço Médico-Odontológico-CSMO, no qual conste a correta indicação dos horários de 
trabalho dos profissionais nele lotados, separando por categoria profissional (médicos e profissionais de 
enfermagem) com garantia de atendimento, por categoria profissional, por, no mínimo, doze horas 
ininterruptas em face da flexibilização da jornada de trabalho. 

Constatação: Ausência de controle das chefias quanto ao cumprimento de jornada de trabalho diária e carga 
horária semanal de servidores com jornada flexibilizada. 
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Recomendação: Elaborar, em prazo não superior a 30 dias, orientação formal às chefias imediatas de todos 
os servidores do IFPE em jornada flexibilizada, informando acerca da responsabilidade das chefias em 
acompanhar a observância por seus servidores subordinados dos seguintes pressupostos: 
a) registrar observação no sistema de controle eletrônico de frequência quando da impossibilidade de 
cumprimento da jornada de trabalho de seis horas diárias e da falta de registro do horário de entrada ou 
saída, independentemente do motivo, para avaliação e ratificação ou não pela chefia imediata; 
b) registrar de forma obrigatória o intervalo para refeição ou descanso para jornadas diárias de trabalho 
superiores a seis horas ininterruptas (com base no princípio da razoabilidade, pouco minutos acima das seis 
horas, até quinze, por exemplo, não carecem de registro diário do intervalo. Ressalte-se que esses minutos 
excedentes não podem ser utilizados para crédito); 
c) realizar horas extras apenas respaldas em normativos legais, limitada a duas horas por dia; 
d) priorizar consultas e perícias médicas ou odontológicas do servidor em horário diferente da jornada de 
trabalho, salvo quando comprovadamente não puderem ser realizadas em outro horário, tendo em vista a 
importância do cumprimento da jornada de trabalho do servidor para garantia do funcionamento do setor 
por pelo menos doze horas ininterruptas, requisito fundamental para concessão da jornada flexibilizada; 
e) adequar imediatamente a jornada de trabalho diária dos demais servidores do setor, com retorno do 
cumprimento de oito horas diárias, quando a ausência de algum deles comprometer, por mais de um dia, o 
funcionamento do setor por pelo menos doze horas ininterruptas; e 
f) cumprir o horário de funcionamento do setor e de trabalho do servidor em conformidade com a portaria 
de autorização para realização de jornada de trabalho flexibilizada do dirigente máximo da instituição, e com 
o quadro de horário de trabalho de cada servidor fixado no acesso ao setor, ressaltando que o quadro deve 
respeitar o horário definido na portaria do dirigente máximo. 
Além disso, as chefias imediatas devem homologar mensalmente os registros de pontos de seus 
subordinados, informando ao servidor acerca da possibilidade de compensação de horas não trabalhadas até 
o mês subsequente ao da ocorrência, e encaminhando para o departamento de pessoal informação acerca 
da não realização de compensação, quando for o caso, imediatamente após o prazo legal de compensação, 
para que sejam efetuados os descontos legais na remuneração do servidor. 

Recomendação: Promover alteração, em prazo não superior a 60 dias, no sistema de controle eletrônico de 
frequência dos servidores do IFPE, de forma que: 
- as jornadas individuais dos servidores possam ser personalizadas de acordo com a situação particular de 
cada um (por exemplo, jornada de seis horas para quem estiver em jornada flexibilizada, jornada de quatro 
horas para quem estiver cumprindo essa jornada amparado em disposição legal, etc., além da jornada regular 
de oito horas diárias); 
- seja possível o lançamento de informações de âmbito geral pela chefia imediata ou por outro instância 
definida pela direção do instituto, tais como registro de feriados, pontos facultativos, recessos, etc., para que 
a ausência do servidor nessas ocasiões não fique destacada no controle de ponto como decorrente do não 
cumprimento de jornada diária; 
- o sistema apenas considere o início do segundo expediente no mesmo dia após, no mínimo, uma hora do 
registro de saída quando o servidor se ausentar para o intervalo de refeição ou descanso; e 
- não seja possível o registro de jornadas diárias superiores a dez horas (oito horas regulares acrescidas de 
duas horas extras excepcionais). 

Constatação: Pagamento inferior, a título de retroativo de RSC III, resultando no valor de R$ 6.396,97 devido 
a docente do IFPE. 

Recomendação: Promover o pagamento do valor de R$ 6.396,97 devido ao docente de matrícula SIAPE 
2162303, em conformidade com a lei, considerando a correção no cálculo do montante devido a título 
retroativo de RSC III com efeitos financeiros a partir de 13 de julho de 2017. 

Constatação: Ausência de estudos de demanda sobre os setores do IFPE suficientemente capazes de 
demonstrar a necessidade de regime de turnos ou escalas de no mínimo doze horas ininterruptas, em função 
de atendimento ao público ou trabalho em período noturno,  … 

Recomendação: 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 
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jornada flexibilizada realizadas no IFPE. 

 
 

Relatório de Auditoria 201702020 

Constatação: Deficiências na estrutura de pessoal da DAE - Reitoria e da DAE - Campus Recife. 

Recomendação: Elaborar uma adequada política de capacitação para os servidores que desempenham tarefas 
relacionadas à assistência estudantil, levando-se em conta as respectivas atribuições 
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APÊNDICE D - Recomendações da Auditoria Interna do IFPE 

 

Relatório 15/2016 

Constatação 1.1.1.6 - Concessão de Incentivo à Qualificação em desacordo com o art. 1º § 2º do Decreto 
nº 5.824/2006, quanto aos documentos comprobatórios da obtenção do título. 

Recomendação 5: Articular junto ao Gabinete da Reitoria a emissão de regulamentação com propósito de 
estabelecer procedimentos pertinentes à Concessão do Incentivo à qualificação. 

  

Relatório 16/2016 

Constatação 1.1.1.3 - Ausência/deficiência de alguns registros de frequências no ponto eletrônico. 

Recomendação 1: Formalizar um procedimento, juntamente com a Diretoria de Avaliação e 
Desenvolvimento de Tecnologia, para os casos dos servidores impossibilitados de realizar os cadastros de 
suas digitais, de forma que esses servidores possam registrar suas frequências no ponto eletrônico de 
forma alternativa. 

  

Relatório 17/2016 

Constatação 1.1.1.2 - Inexistência de mapeamento de processo de controle de frequência dos servidores 
técnico-administrativos. 

Recomendação 1: Realizar o mapeamento do processo do controle de frequência dos servidores técnico-
administrativos, de forma que seja possível identificar, previamente, o fluxo operacional do processo. Em 
seguida, dar amplo conhecimento do produto final a todas as unidades do IFPE. 

  

Constatação 1.1.1.3 - Inexistência de manual, de natureza operacional, com orientações acerca dos 
procedimentos de controle de frequência dos servidores técnico-administrativos. 

Recomendação 1: Elaborar um manual, de natureza operacional, que contenha, dentre outras instruções, 
informações detalhadas acerca da utilização do sistema eletrônico para controle de frequência, do 
adequado registro das ocorrências e do adequado preenchimento do Boletim de Frequência. Em seguida, 
dar amplo conhecimento do produto final a todas as unidades do IFPE. 

  

Relatório 06/2017 

Constatação 1.1.1.1 - Fragilidades nos mecanismos de governança relacionados ao Lançamento em Folha 
de Pagamento dos Vencimentos e Remunerações dos servidores Ativos e Inativos do IFPE.  

Recomendação 3: Mapear as atividades e tarefas relacionadas ao Lançamento em Folha de Pagamento, 
criando fluxogramas e organogramas, definindo competências e atribuições dos servidores lotados nas 
unidades de Recursos Humanos do IFPE. 

  

Constatação 1.1.1.1 - Fragilidades nos mecanismos de governança relacionados ao Lançamento em Folha 
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de Pagamento dos Vencimentos e Remunerações dos servidores Ativos e Inativos do IFPE.  

Recomendação 4: Formalizar e padronizar os procedimentos e instruções operacionais relacionada às 
atividades de Lançamento em Folha de Pagamento, orientando e capacitando os servidores envolvidos 
nesse processo de trabalho. 

  

Constatação 1.1.1.3 - Fragilidade no controle das férias dos Servidores Técnicos Administrativos e 
Docentes do IFPE.  

Recomendação 1: Elaborar e instituir, para as unidades de recursos humanos do IFPE, mecanismos de 
controle e procedimentos padronizados na concessão e acompanhamento das férias dos Servidores 
Técnicos Administrativos e Docentes do IFPE. 

  

Constatação 1.1.1.4 - Fragilidade nos Controles Internos aplicados no processo de Lançamento em Folha 
de Pagamento.  

Recomendação 1: Instituir formalmente mecanismos Controles Internos aplicados às atividades 
relacionadas ao Lançamentos em Folha de Pagamento, estabelecendo os responsáveis pela 1ª e 2ª linha 
de defesa. 

  

Relatório 08/2017 

Constatação 1.1.1.1 - Inexistência de mapeamento de processo institucionalizado e, consequente, 
ausência de gestão de riscos quanto à concessão de Incentivo à Qualificação e Retribuição por Titulação.  

Recomendação 1: Mapear os processos, com a participação dos Campi, das atividades realizadas pela 
Diretoria de Gestão de Pessoas, especialmente quanto à concessão de Incentivo à Qualificação e 
Retribuição por Titulação, de forma a uniformizar o fluxo processual em todo o Instituto, bem como 
identificar as atividades críticas, apresentando respostas adequadas aos riscos diagnosticados. 

  

Constatação 1.1.1.2 - Inexistência de procedimento operacional formalmente instituído para concessão 
do Incentivo à Qualificação e da Retribuição por Titulação. 

Recomendação 1: Proceder com a elaboração do procedimento operacional relativo à concessão do 
Incentivo à Qualificação e da Retribuição por Titulação, detalhando as rotinas, em especial os itens que 
devem ser observados na análise documental e na elaboração do parecer.  

  

Constatação 1.1.1.3 - Deficiência na definição da data de referência para efeitos financeiros dos atos de 
concessão do IQ e da RT  

Recomendação 1: Instruir os Campi, a partir da elaboração do procedimento operacional, quanto à data 
de referência para efeitos financeiros dos atos de concessão do Incentivo à Qualificação e da Retribuição 
por Titulação. 

  

Constatação 1.1.1.4 - Fragilidade na estrutura de controles internos no processo de concessão do 
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Incentivo à Qualificação e da Retribuição por Titulação, especialmente quanto à inexistência, na maioria 
dos Campi, da 2a linha de defesa para ratificação/retificação do parecer. 

Recomendação 1: Estruturar os controles internos da DGPE, estabelecendo institucionalmente a 2a linha 
de defesa na concessão do Incentivo à Qualificação e da Retribuição por Titulação, com o objetivo de 
supervisionar e monitorar as atividades realizadas.  

  

Constatação 1.1.1.4 - Fragilidade na estrutura de controles internos no processo de concessão do 
Incentivo à Qualificação e da Retribuição por Titulação, especialmente quanto à inexistência, na maioria 
dos Campi, da 2a linha de defesa para ratificação/retificação do parecer. 

Recomendação 2: Atender a Recomendação 2 - Constatação 1.2.2.2 do Relatório da CGU no 201305869, 
conforme transcrição abaixo:  
Que o IFPE adote procedimentos para avaliação de todas as gratificações concedidas a seus servidores, a 
título de Incentivo à Qualificação, de modo a verificar o cumprimento de todos os requisitos legais para a 
concessão do benefício, suspendendo o pagamento dos casos em que a concessão foi realizada, 
comprovadamente, de forma indevida e ajustando o percentual do benefício concedido, em função da 
relação do curso concluído com o ambiente organizacional do servidor.  

  

Constatação 1.1.1.5 - Deficiência no estabelecimento de mecanismos para o exercício da governança no 
que concerne à concessão do Incentivo à Qualificação e da Retribuição por Titulação. 

Recomendação 1: Implementar e manter mecanismos, instâncias e práticas de governança nos processos 
de trabalho relacionados a área de gestão de pessoas, em consonância com os princípios e as diretrizes 
estabelecidos no Decreto no 9203/2017.  

 

Nota de Auditoria 01/2020 

Constatação 2 -Fragilidades e impropriedades nos pagamentos do auxílio-transporte e dos adicionais 
insalubridade e de periculosidade, em descumprimento à Instrução Normativa nº 28/2020 do Ministério 
da Economia. 

Recomendação 1: Promover a suspensão imediata do auxílio-transporte dos servidores que se encaixam 

nas diretrizes estabelecidas pelo art. 3º da IN nº 28/2020, do Ministério da Economia, que diz: 

Art. 3º Fica vedado o pagamento do auxílio-transporte aos servidores e empregados públicos que executam 

suas atividades remotamente ou que estejam afastados de suas atividades presenciais pela aplicação do 

disposto na Instrução Normativa nº 19, de 2020. 

Recomendação 2: Promover a suspensão imediata dos adicionais de insalubridade e periculosidade dos 

servidores que se encaixam nas diretrizes estabelecidas pelo art. 5º da IN nº 28/2020, do Ministério da 

Economia, combinado com o disposto nos arts. 68 da Lei 8.112/1990 e 9º da ON nº 4/2017, do Ministério 

do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, destacados a seguir: 

IN nº 28/2020 

Art. 5º Fica vedado o pagamento de adicionais ocupacionais de insalubridade, periculosidade, irradiação 

ionizante e gratificação por atividades com Raios X ou substâncias radioativas para os servidores e 

empregados públicos que executam suas atividades remotamente ou que estejam afastados de suas 

atividades presenciais pela aplicação do disposto na Instrução Normativa nº 19, de 2020. 

Lei 8.112/1990 

Art. 68 Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente 
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com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do 

cargo efetivo. 

ON nº 4/2017 

Art. 9º Exposição habitual: aquela em que o servidor submete-se a circunstâncias ou condições insalubres 

ou perigosas por tempo igual ou superior à metade da jornada de trabalho mensal; 

Recomendação 3: Promover a suspensão imediata do auxílio-transporte dos estagiários que estejam 

afastados de suas atividades presenciais, em razão ao que define o art. 14 da IN nº 213/2019, do Ministério 

da Economia, destacada a seguir: 

Art. 14. O estagiário receberá auxílio-transporte por dia efetivamente estagiado, no valor definido nos 

termos do Anexo II desta Instrução Normativa. 

[...] 

§ 2º Não será concedido auxílio-transporte ao estagiário nas ocorrências de faltas, mesmo naquelas 

justificadas. 

§ 3º O pagamento do auxílio-transporte será efetuado no mês anterior ao de sua utilização (grifo nosso). 

Recomendação 4: Promover os devidos descontos dos servidores que receberam valores em 

desconformidade ao disposto nos arts. 3º e 5º da IN nº 28/2020, do Ministério da Economia, 68 da Lei 

8.112/1990 e 9º da ON nº 4/2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

Recomendação 5: Promover os devidos descontos dos estagiários que receberam valores de auxílio-

transporte por dia não estagiado, em desconformidade com o art. 14 da Instrução Normativa nº 213/2019, 

do Ministério da Economia. 

Recomendação 6: Promover, sistemicamente, a uniformidade dos procedimentos técnicos para efetuar os 

descontos/pagamentos do auxílio-transporte (estagiários e servidores) e dos adicionais de insalubridade e 

periculosidade. 
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