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1 – Introdução 

Em atendimento ao Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) do exercício 2020, 
à demanda prevista na Ordem de Serviço nº 020/2020 da Auditoria-Geral e consoante o 
estabelecido na Instrução Normativa – Secretaria Federal de Controle (IN/SFC) nº 03, de 
09/06/2017, apresentamos informações acerca dos mecanismos de Governança (liderança, 
estratégia e controle) da Unidade detentora dos Processos indicados nos itens no 07 e 08 do 
Anexo I do PAINT 2020, sob a responsabilidade do Departamento de Obras e Projetos (DOPE) 
 
O desenvolvimento dos trabalhos ocorreu no período de 02 de outubro de 2020 a 30 de 
novembro de 2020, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço 
Público Federal. 
 
Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames, a não ser a falta de tempestividade 
com as respostas. Fato que comprometeu a análise dos resultados dos trabalhos desta 
auditoria. 

Cabe destacar que a Unidade de Auditoria Interna tem como característica principal o 
assessoramento à alta administração da entidade, buscando agregar valor à gestão. O foco 
da Auditoria Interna é o aprimoramento dos processos de trabalho, tornando-o mais 
eficiente, com melhor desempenho e consequentemente a obtenção de melhores resultados. 
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Desta feita, diante à ausência de informações, a própria Administração sai prejudicada, ao 
passo que, tornou-se impossível para esta Auditoria Interna analisar, por completo, os 
procedimentos previstos para a ação. 
 
2 – Dos Mecanismos de Governança 
 
Acerca da importância da gestão observar os mecanismos de governança, cabe ressaltar que 
no teor do Referencial Básico de Governança do TCU, documento que reúne as boas práticas  
que devem ser observadas pelas organizações para melhoria do desempenho dos órgãos e 
entidades públicas, governança é assim definida: 
 

Governança no setor público compreende essencialmente 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. (TCU, 2014, pag. 26)1 

 
Nessa linha de entendimento, o Decreto nº 9.203/2017, que dispõe sobre a política de 
governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, definiu 
governança pública como um “conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle 
postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de 
políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade”2. 
 
3 – Dos Fatos 
 
Deste modo, pela relevância do tema, orientado, principalmente, pelo Referencial básico de 
governança aplicável a órgãos e entidades da administração pública/TCU, foi elaborado e 
encaminhado ao Departamento de Obras e Projetos (DOPE), em 06/11/2020 (pedido reiterado 
em 18/11/2020), um questionário composto por trinta e três questões (Extrato de Entrevista 
do DOPE), cada uma com quatro alternativas de resposta. 
 
O questionário utilizado para avaliação da Governança foi dividido de acordo com os 
mecanismos para o exercício da governança, conforme estabelecido no Referencial Básico de 
Governança do TCU. 
 
Os mecanismos de governança foram desdobrados com base em seus componentes, 
conforme quadro a seguir: 

 

Quadro 1 - Componentes avaliados 

Mecanismos para o exercício da governança Práticas relativas 

 
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. 
2 BRASIL. Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017. Dispõe sobre a política de governança da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9203.htm>. Acesso em: 24 abr. 2020. 
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Liderança 

Componente L1 - Pessoas e competências 

Componente L2 - Princípios e comportamentos 

Componente L3 - Liderança organizacional 

Componente L4 - Sistema de governança 

Estratégia Componente E2 - Estratégia organizacional 

Controle 

Componente C1 - Gestão de riscos e controle interno 

Componente C3 - Accountability e transparência 

Fonte: Elaborado pela AUDI - IFPE, adaptado do Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades 
da administração pública / TCU. 
 
Para cada pergunta, o questionário apresentava quatro alternativas de resposta, conforme 
quadro a seguir: 

Quadro 2 - Alternativas de respostas  

Peso Descrição 

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

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). 

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 
[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. 

Fonte: Elaborado pela AUDI - IFPE. Adaptado da AUDIN - UNIPAMPA. 
 
Para cálculo do Nível de Governança, utilizamos a seguinte fórmula: 
  

Nível de Governança  = Pontos obtidos X 100% 
                                    99 

 
Para a identificação do Nível de Governança, são adotadas as seguintes referências:  
 
 

Quadro 3 - Referencial para avaliação do nível de governança 
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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 
 
4 – Conclusão 
 
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 
(Levantamento de governança | Portal TCU). 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 do DOPE 
 
Diante de todo o exposto, e considerando o fechamento do exercício de 2020, esta Auditoria 
Interna finaliza o presente relatório e se coloca à disposição para novas considerações, caso 
o DOPE venha a preencher o questionário (Extrato de Entrevista). 
 

Recife, 25 de novembro de 2020. 
 

Fábio da Silva Pessôa de Moura 
Auditor  

SIAPE 2178314 

Aércio José Pereira 
Auditor 

SIAPE 1357014 

Relatório revisado e aprovado. Encaminhe-se ao Magnífico Reitor do IFPE e à Diretoria do 
Departamento de Obras e Projetos (DOPE) 

 
Recife, 30 de novembro de 2020. 

 
David Lima Vilela 

Titular da Unidade de Auditoria Interna 
SIAPE 1867177 

 


