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Missão

Fortalecer e assessorar a gestão, bem como, propor medidas

para a racionalização das ações de controle no sentido de

contribuir para a garantia da legalidade, da moralidade e da

probidade dos atos da administração do Instituto Federal de

Alagoas – IFAL.



POR QUE A AUDINT REALIZOU ESSE
TRABALHO?

Em atendimento ao Acórdão n° 1178/2018 – TCU –
Plenário, este trabalho visa acompanhar e analisar o
relacionamento entre o Ifal e a Fundepes.
Destaca-se que o objetivo do trabalho não foi
verificar problemas nos contratos e convênios
firmados, mas obter um panorama geral sobre os
aspectos de publicidade e transparência oriundos
desta parceria.

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA
AUDINT?

No período analisado, observaram-se alguns itens
em desacordo com o Acórdão nº 1178/2018 – TCU
– Plenário. No entanto, destaca-se que a Fundação
de Apoio tem envidado esforços no sentido de
adequação do seu site às exigências legais para
maior publicidade e transparência das informações.
No site do Ifal, observou-se a ausência de
informações relevantes para o cumprimento do
referido Acórdão, sendo disponibilizados, apenas,
links para acesso às deliberações, resoluções do
Conselho Superior e o Acordo de Cooperação com
a Fundepes.

QUAIS AS RECOMENDAÇÕES DEVERÃO SER
ADOTADAS?

As recomendações a serem adotadas encontram-se
disponibilizadas no item 3 do Relatório. Estas serão
objeto de acompanhamento desta Auditoria Interna
quanto à implementação ou assunção de riscos.
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1 INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao Plano Anual de atividades de Auditoria Interna (Paint/2020), os
resultados obtidos, por meio do trabalho de auditagem, são apresentados no
presente relatório.

O objeto, ora analisado, foram as ações de transparência decorrentes do
relacionamento do Instituto Federal de Alagoas com a Fundação de Apoio. Por se
enquadrar como Instituição Federal de Ensino Superior (Ifes), o Ifal possui
autorização legal para celebrar parcerias com fundações de apoio, porquanto as
Ifes, de acordo com a Lei 8.958 / 94, art. 1º:

poderão celebrar convênios e contratos, nos termos do inciso XIII do
caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, por prazo
determinado, com fundações instituídas com a finalidade de apoiar
projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento
institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive
na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses
projetos (BRASIL, 2020).

Por seu turno, cabe destacar que as fundações de apoio, segundo Garofano apud
Carvalho (2020), constituem-se “por afetação de patrimônio público, através de atos
administrativos de administradores públicos e com o objetivo de fomentar e dar
suporte a instituições de ensino públicas”. Portanto, as fundações de apoio auxiliam
as instituições de ensino públicas na execução de projetos relativos ao ensino,
pesquisa, extensão, entre outros.

Para Campos et al (2015), “o relacionamento entre as fundações de apoio e as IFES
ocorre mediante assinatura de convênios, acordos e contratos envolvendo repasse
de recurso financeiro”. Desse modo, o Ifal e a Fundação Universitária de
Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa (Fundepes) firmaram um Acordo de
Cooperação, em que, dentre outras coisas:

tem por objeto a execução de atividades de ensino, pesquisa,
extensão e de desenvolvimento institucional, mediante projetos ou
programas de ação conjunta em conformidade com o Programa de
Apoio ao Instituto Federal de Alagoas – Ifal para o Desenvolvimento
de Ações Integradas – Prodifal (Fundepes, 2020).

Nesse contexto, um acordo foi formalmente estabelecido, em que há o envolvimento
de repasses de recursos públicos para a consecução de projetos demandados pelo
Ifal. Diante disso, a Constituição Federal, art. 70, em seu parágrafo único, é cristalina
ao afirmar que deverá prestar “contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou
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privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e
valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma
obrigações de natureza pecuniária”. Ressalta-se ainda que as informações
prestadas não estão limitadas, apenas, aos controles institucionais, tais como
Controladoria-Geral da União (CGU) e Tribunal de Contas da União (TCU) , mas
também à sociedade civil.

Precisamente por isso, construir mecanismos para promover a transparência da
gestão da coisa pública se faz necessário. E uma forma de garantir a publicidade e a
transparência é através da divulgação de informações em sítios da internet,
conforme determinação prevista na Lei nº 12.527/2011. Logo, o objetivo deste
trabalho de auditoria é avaliar a transparência no relacionamento do Ifal com a
Fundepes. Para tanto, a metodologia adotada, na construção deste relatório, tem por
base a jurisprudência do TCU e as legislações vigentes do nosso ordenamento
jurídico brasileiro, bem como a revisão de literatura que reporte à transparência no
setor público.

Por último, as questões de auditoria, com fundamentos na proposta de trabalho
descrita acima, são apresentadas a seguir:

1. O Ifal disponibiliza em seu site na Internet as informações referentes ao seu
relacionamento com Fundações de Apoio com padrões de transparência, conforme
itens de verificação e avaliação dispostos em normativos e legislações  vigentes?

2. A Fundação de Apoio que se relaciona com o Ifal disponibiliza em seu site na
internet as informações exigidas nas normas que estabelecem padrões de
transparência, conforme itens de verificação e avaliação dispostos em normativos e
legislações vigentes?

3. O Ifal recebeu orientação formal do Ministério da Educação, orientando que as
Ifes instruíssem, formalmente, as Fundações de Apoio com as quais tenham
relacionamento a observarem os requisitos relativos à transparência, aos quais se
submetem aquelas entidades por dever de observar o princípio da publicidade e por
expressa disposição de lei, atendidas as exigências, relacionadas à divulgação de
informações em seus sítios eletrônicos na Internet, conforme Acórdão n° 1178/2018
– TCU – Plenário (itens 9.4.1 ao 9.4.17)?

1.1 Benefícios Esperados

De acordo com a Lei nº 12.527/2011, também denominada de Lei de Acesso à
Informação (LAI):
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Art. 3º - Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a
assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser
executados em conformidade com os princípios básicos da
administração pública e com as seguintes diretrizes:
I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como
exceção;
II - divulgação de informações de interesse público,
independentemente de solicitações;
III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia
da informação;
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na
administração pública;
V - desenvolvimento do controle social da administração pública
(BRASIL, 2020).

A partir daí, percebe-se a necessidade imperiosa em relação à divulgação de dados
de interesse público, e a sua disponibilização em meios eletrônicos, bem como a
promoção de transparência e produção de mecanismos de controle social. Com
efeito, quem utiliza bens ou dinheiro públicos, atua em nome da sociedade e em prol
do interesse coletivo. Portanto, a pessoa física ou jurídica não é o proprietário, mas
tão somente o guardião da coisa pública. Assim sendo, é possível inferir que as
informações produzidas, no interesse da administração pública, também pertencem
à sociedade, já que elas foram geradas para atender ao interesse público. Logo, se
a informação é um bem público, ela deve estar acessível ao cidadão brasileiro.

Por isso, os benefícios esperados com o advento deste trabalho de auditoria são
maior grau de clareza e de transparência quando do uso de recursos públicos, a fim
de possibilitar o efetivo exercício do controle social.
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2 RESULTADOS DOS EXAMES
Através da Solicitação de Auditoria (SA) 01/2020, solicitou-se à Pró-Reitoria de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PRPPI e à Fundação Universitária de
Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa – Fundepes a relação de convênios,
contratos, acordos e/ou ajustes firmados entre a Fundação de Apoio e o Ifal que
envolvam a aplicação de recursos públicos no período de 2017 a 2020. Como
também, informações detalhadas, com os respectivos documentos comprobatórios,
quanto ao cumprimento do Acórdão TCU n° 1178/2018 – Plenário, itens 9.3 e 9.4,
sobre a transparência no relacionamento entre a Fundepes e o Ifal – que foram
apresentadas conforme detalhamento abaixo:

Tabela 1 – Relação de Convênios/Acordos/Contratos firmados entre o Ifal e a
Fundepes, no período de 2017 a 2020

Código SAGI -
Título Núm. Oficial Objeto Tipo Orçamento (R$) Vig. Inic. Vig. Final

1260 – Exame de
Seleção 2017.1 50/2016

Realização da fiscalização e
apoio logístico para aplicação
do exame de seleção do Ifal
para ingresso de alunos na
Educação Profissional
Técnica  de Nível Médio, nas
formas  integrada e
subsequente.

contrato
300.000,00 18/11/2016 18/11/2017

1310 – Processos
Tradutórios
Cloudlabs SN

Analisar o processo tradutório
de simuladores educacionais
de Química, Física e Biologia
do Espanhol para o
Português.

convênio
170.170,40 15/09/2017 15/05/2018

1341 – Exame de
Seleção 2018.1 44/2017

Realização da fiscalização e
apoio logístico para aplicação
do exame de seleção do Ifal
para ingresso de alunos na
educação profissional técnica
de nível médio, nas formas
integrada e subsequente.

contrato
300.000,00 01/11/2017 01/05/2018

1401 – Exame de
Seleção 2019.1 51/2018

Realização da fiscalização e
apoio logístico para aplicação
do exame de seleção do Ifal
para ingresso de alunos na
educação profissional técnica
de nível médio, nas formas
integrada e subsequente.

contrato
315.000,00 05/11/2018 05/05/2019

1429 – Concurso
do Ifal 11/2019

Elaboração, execução e
organização de concurso
público para técnicos
administrativos

contrato
70.237,03 19/07/2019 19/07/2020
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1464 – Exame de
Seleção 2020.1 17/2019

Realização da fiscalização e
apoio logístico para aplicação
do exame de seleção do ifal
para ingresso de alunos na
educação profissional técnica
de nível médio, nas formas
integrada e subsequente.

contrato
270.417,00 18/10/2019 15/04/2020

1481 –
Marcenaria
Laboratório:
jornada para a
indústria 4.0 em
pequenos
negócios

02/2020

Otimizar o processo de
fabricação de mobiliário da
marcenaria para a redução do
tempo de produção e perdas
produtivas, associadas a
melhorias físicas e
tecnológicas das instalações,
a partir de (re) layout com
base na jornada da indústria
4.0.

Acordo de
Parceria

46.984,88 08/01/2020 08/11/2020

1482 – Voucher
Digital –
desenvolvimento
de um aplicativo
para o Baixo São
Francisco

04/2020 Desenvolvimento de um
sistema integrado que tem
como objetivo alavancar o
turismo na região do Baixo
São Francisco

Acordo de
Parceria

37.548,00 08/01/2020 08/11/2020

1483 – Obtenção
e caracterização
de
microencapsulado
s de própolis
marrom/Apiário
Zumbi

05/2020 Desenvolver e caracterizar
extratos hidro-alcoólicos e
microcápsulas spray-dryer de
própolis marrom da região de
União dos Palmares/AL

Acordo de
Parceria

44.100,00 08/01/2020 08/11/2020

1484 –
Reaproveitamento
de resíduos de
uma agroindústria
– Coopeagro

01/2020 Busca o reaproveitamento dos
resíduos de uma agroindústria
por meio da compostagem, na
qual devem ser utilizadas
suplementações de forma a
originar um composto rico
em nutrientes, que possa ser
utilizado como substrato para
produção de mudas e/ou
adubo orgânico para nutrição
de planta.

Acordo de
Parceria

39.116,00 08/01/2020 08/11/2020

1485 – MVP de
um sofá
inteligente

03/2020 Desenvolver um protótipo
modular de um sofá
reclinável

Acordo de
Parceria

56.175,00 01/03/2020 31/12/2020

1489 –
Desenvolvimento
de ações para
educação de
jovens e adultos
integrada à
educação
profissional

02/2020

Desenvolvimento de ações
para educação de jovens e
adultos integrada à educação
profissional

contrato
1.107.000,00 14/02/2020 14/02/2022

Fonte: Fundepes
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Após a análise dos documentos fornecidos pela Fundepes e a comparação com os
dados dispostos nos sites da Fundação e do Ifal, constatou-se alguns pontos em
desacordo com o Acórdão do TCU nº 1178/2018 – Plenário.

Tabela 2 – Análise do atendimento às determinações do Acórdão 1178/2018 –  Ifal

Item: 9.3. Determinar ao Ministério da Educação que oriente as IFES e IF a observarem a legislação relativa à
transparência na Administração Pública no que diz respeito a seus relacionamentos com fundações de apoio, com
explicitação a essas instituições federais da necessidade de adotar as seguintes medidas:

Determinação Informações fornecidas pelo IFAL

9.3.1. implantar registro centralizado de
projetos de ampla publicidade, assim entendido
como um único sistema informatizado, de
acesso público na internet, que permita
acompanhamento concomitante da tramitação
interna e da execução físico-financeira de cada
projeto e que contemple todos os projetos,
independentemente da finalidade, geridos por
quaisquer fundações que apoiem a Ifes ou If,
com divulgação de informações sobre os
projetos;

Informação não disponibilizada

9.3.2. adotar, na divulgação das informações,
em especial daquelas referentes ao registro
centralizado de projetos e aos agentes que
deles participem, os seguintes parâmetros:
9.3.2.1. disponibilização na forma de relação,
lista ou planilha que contemplem todos os
projetos/agentes, de todas as fundações, para
atender aos princípios da completude, da
interoperabilidade e da granularidade;

Informação não disponibilizada

9.3.2.2. possibilidade de filtrar, inclusive
mediante pesquisa textual, de ordenar e de
totalizar a relação de projetos e agentes por
parâmetros;

Informação não disponibilizada

9.3.2.3. possibilidade de gravação de relatórios
a partir de lista ou relação, em diversos
formatos eletrônicos, inclusive abertos e não
proprietários, de modo a facilitar a análise das
informações;

Informação não disponibilizada

9.3.2.4. atualização tempestiva das
informações disponíveis em seus sítios
eletrônicos na internet.

Informação não disponibilizada

9.3.3. divulgar em seus sítios eletrônicos na
internet no que diz respeito a seus
relacionamentos com fundações de apoio:
9.3.3.1. informações institucionais e
organizacionais que explicitem regras e
condições do relacionamento com suas
fundações de apoio;

Informação não disponibilizada

9.3.3.2. seleções para concessão de bolsas,
abrangidos seus resultados e valores, de forma
a atender ao princípio da publicidade;

Informação não disponibilizada
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9.3.3.3. informações sobre agentes
participantes dos projetos executados pela
fundação de apoio;

Informação não disponibilizada

9.3.3.4. metas propostas e indicadores de
resultado e de impacto que permitam avaliar a
gestão do conjunto de projetos, e não de cada
um individualmente;

Informação não disponibilizada

9.3.3.5. relatórios de avaliações de
desempenho exigidas para instrução do pedido
de renovação de registro e credenciamento,
baseadas em indicadores e parâmetros
objetivos, com demonstração dos ganhos de
eficiência obtidos na gestão de projetos
realizados com a colaboração da fundação de
apoio;

Informação não disponibilizada

9.3.3.6. relatórios das fiscalizações realizadas
em suas fundações de apoio.

Informação não disponibilizada

Fonte: equipe de auditoria

No site antigo do Ifal, na aba Fundepes, constatou-se link’s para acesso às
deliberações e resoluções do Conselho Superior e o Acordo de Cooperação entre o
Ifal e a Fundepes no período de análise da ação. Destaca-se que no novo site do Ifal
tais informações não foram localizadas.

Figura 1 – Deliberações, Resoluções e Acordo de Cooperação

Fonte: Site antigo - Ifal
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2.1 Ausência de divulgação tempestiva e centralizada de informações

Constatou-se na pesquisa realizada no site do Ifal que não há divulgação tempestiva
e centralizada de informações sobre projetos executados e agentes participantes.

No site do Ifal, na aba Fundepes, não se observa com ampla publicidade a
disponibilização dos projetos de forma centralizada – que permita o
acompanhamento concomitante da tramitação interna e da execução
físico-financeira de cada projeto e que contemple todos os projetos,
independentemente da finalidade, geridos por fundação que apoie a Instituição.
Nesse sentido, o Acórdão nº 5.663/2016 – TCU – 2ª Câmara determinou à Ufpel:

tornar disponível ao público, no sítio oficial da Ufpel na Internet,
informações sobre os projetos executados na universidade, incluindo
os apoiados pelas fundações de apoio, que contemplem, no que for
cabível: o nome do projeto; a fundação executante; a ata do
Conselho Superior que aprovou o projeto; o objeto; o plano de
trabalho; o montante envolvido; o prazo de vigência; o coordenador;
o fiscal; o supervisor; os recursos humanos envolvidos e a respectiva
carga horária; os beneficiários e os valores pagos, incluindo as
bolsas; os relatórios de acompanhamento emitidos pelo fiscal; a
prestação de contas e os pareceres/decisões a ela relativos; os
valores ressarcidos pelo uso da infraestrutura e outros recursos da
universidade; o destino de eventual saldo, entre outros dados
previstos nas normas (art. 12, § 1º, incisos II e V, e § 2º, do Decreto
7.423/2010; arts. 3º, 6º, 7º e 8º da Lei 12.527/2011; e arts. 2º, 7º e 8º
do Decreto 7.724/2012).

Este fato, causado muito provavelmente por fragilidades nos controles internos,
compromete as determinações legais e o controle social.

Manifestação da Gestão

Esses registros já estão sendo atualizados na página da PRPPI, conforme pode ser
verificado nos links abaixo:

https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/pesquisa-pos-graduacao-e-inovacao/nucleo-de-inovac
ao-tecnologica
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1to0uH78OF19fpUyI6C4vKlyrjjX_-BLHBaU_
6efbk_I/edit?usp=sharing

Análise da Auditoria Interna
Em face da manifestação apresentada, observa-se que a Gestão vem envidando
esforços no sentido de atender os requisitos de transparência impostos pela
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legislação vigente. Desta forma, conforme comprovação disponibilizada, a
manifestação da gestão é parcialmente acatada. Assim que as informações forem
atualizadas e divulgadas consoante o Acórdão TCU nº 1178/2018 consideraremos
integralmente atendida a recomendação.

2.2 Ausência de sistema de indicadores para monitoramento e avaliação

Constatou-se a ausência de sistema de indicadores no site do Ifal que permita o
monitoramento e avaliação no que diz respeito ao relacionamento com a Fundação
de Apoio contemplando: metas propostas e a gestão eficiente do conjunto de
projetos.

Não há, no site, a disponibilização de informações referentes às metas propostas e
indicadores de resultado e de impacto que permitam avaliar a gestão do conjunto de
projetos desenvolvidos em parceria com a Fundação conforme a Lei nº 12.527/2011
(art. 7º, V e VII, “a”; art. 8º, §1º, V) e o Decreto nº 7.724/2012 (art. 7º, §3º, II) que
tratam da publicidade e transparência da avaliação de resultados. E, ainda, mais
especificamente, o Decreto nº 7.423/2010 (art. 5º, §1º, I e II) que trata da
demonstração dos ganhos de eficiência obtidos na gestão de projetos realizados
com a colaboração das Fundações de Apoio.

As fragilidades dos controles internos, no que se refere à publicidade e
transparência das ações, metas, indicadores e resultados das avaliações em relação
à gestão do conjunto de projetos, prejudicam a transparência e obstaculizam o
controle social.

Manifestação da Gestão

A PRPPI encontra-se em conversa com a FUNDEPES. Atualmente não temos
controle/monitoramento do relacionamento com a fundação. Porém, o Núcleo de
Inovação Tecnológica - NIT, em conversa com os pesquisadores participantes dos
editais de inovação e dos acordos de parceria em andamento, iniciaram um
planejamento para elaboração de um mecanismo de coleta de dados - questionário
de avaliação de desempenho do serviço prestado por projeto - para buscar
informações e um Feedback mais robusto da percepção dos pesquisadores sobre a
atuação da fundação na coordenação técnica/financeira.

Cabe informar que o NIT já iniciou as conversas com outros IFs para conhecer as
ferramentas que estes utilizam para essa finalidade.

Análise da Auditoria Interna

A manifestação apresentada corrobora a constatação da Auditoria, especialmente
quando afirma que “atualmente não temos controle/monitoramento do
relacionamento com a fundação.” No entanto, observa-se a disposição da Gestão
em atuar de forma conjunta com a Fundação de Apoio no sentido de atender a este
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item do Acórdão TCU nº 1178/2018. Assim sendo, mantém-se a recomendação até
que o sistema de indicadores seja disponibilizado no site.

2.3 Não divulgação dos resultados das fiscalizações realizadas na Fundação
de Apoio

Constatou-se a não divulgação dos resultados das fiscalizações realizadas na
Fundação de Apoio.

Através do Acórdão nº 3559/2014 – Plenário, o TCU determinou ao Ministério da
Educação que alerte as Instituições Federais de Ensino Superior- Ifes sobre a
ocorrência das seguintes fragilidades, falhas ou irregularidades verificadas,
orientando-as, quando cabível, à adoção de providências de suas competências
para a solução dos problemas:

9.6.2. alerte as Instituições Federais de Ensino Superior – IFES da
ocorrência das seguintes fragilidades, falhas ou irregularidades
verificadas, orientando-as, quando cabível, à adoção de providências
de suas competências para a solução dos problemas:
9.6.2.1. as informações sobre projetos apoiados ou não vêm sendo
publicadas nos sítios oficiais das IFES, na internet, ou não são de
fácil acesso ao público em geral (art. 12, § 1º, V, do Decreto
7.423/2010);
9.6.2.2. os fiscais dos ajustes não vêm sendo designados ou, quando
o são, não há anotações formais que comprovem a sua atuação (art.
12, § 1º, II, do Decreto 7.423/2010);
9.6.2.3. a segregação de funções na designação de coordenadores e
fiscais de ajustes não vem sendo observada (art. 12, § 1º, IV, do
Decreto 7.423/2010);
9.6.2.4. não há procedimentos estruturados e sistemáticos para
analisar as licitações e a execução dos contratos realizados pelas
Fundações de Apoio (art. 12, caput, do Decreto 7.423/2010);
9.6.2.5. não há checagem de contratações no âmbito dos projetos,
de forma a evitar o favorecimento de partes relacionadas das
entidades ou seus parentes (art. 6º, § 11, do Decreto 7.423/2010);
9.6.2.6. nos casos de contratos, há ocorrências de pagamentos
antecipados, e não vem sendo realizada a medição de parcelas do
objeto ajustado como critério para liquidação e desembolso (arts. 62
e 63, § 2º, da Lei 4.320/1964);
9.6.2.7. não há rotinas de fiscalização estabelecidas sobre a
execução de projetos;
9.6.2.8. há pagamentos de bolsas pelas Fundações de Apoio a título
de contraprestação de serviços, de forma continuada;
9.6.2.9. há indícios de utilização de fundos de apoio institucional
(FAI) ou instrumentos similares nos contratos e convênios para a
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execução de projetos com Fundações de Apoio (art. 13 do Decreto
7.423/2010);
9.6.2.10. a Portaria Normativa SLTI/MP 5/2002 não vem sendo
observada na formalização de processos administrativos que tratam
dos projetos apoiados.

As fragilidades dos controles internos, no que se refere à divulgação dos resultados
das fiscalizações realizadas na Fundação de Apoio, tendem a comprometer a
transparência, as determinações legais e dificultam o controle social.

Manifestação da Gestão

Dentro da PRPPI existem os fiscais de contrato dos espaços 4.0, mas que ainda não
concluíram as etapas de fiscalização e por isso não foram gerados relatórios. No
que se refere aos projetos de inovação e acordos de parceria em andamento essa
fiscalização é realizada por reuniões periódicas com os envolvidos. Mas, sem
nenhuma padronização de controle de informações.

Cabe informar que a Procuradoria solicitou a criação de uma instância para fiscalizar
os contratos dos projetos que envolvem a participação da fundação. O referido
normativo ainda não existe na Instituição, entretanto, dada a relevância da matéria
encaminharemos solicitação de apreciação da mesma ao CONSUP para fins de
estudos e emissão de normativo.

Em tempo, ressaltamos que, mesmo na ausência de normativo disciplinando as
questões elencadas no Art. 12 do Decreto nº 7.423/2010, a Instituição já adota
práticas de controle e fiscalização.

Análise da Auditoria Interna

A manifestação apresentada corrobora a constatação da Auditoria, especialmente
quando afirma que “ainda não concluíram as etapas de fiscalização e por isso não
foram gerados relatórios.” No entanto, observa-se a disposição da Gestão em atuar
no sentido de atender a este item do Acórdão TCU nº 1178/2018. Assim sendo,
mantém-se a recomendação até que a divulgação dos resultados das fiscalizações
seja realizada.

2.4 Não divulgação dos resultados das avaliações de desempenho
Constatou-se a não divulgação dos resultados das avaliações de desempenho
exigidas para instrução do pedido de renovação de registro e credenciamento da
Fundação de Apoio contratada pelo Ifal.
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O Acórdão nº 3559/2014 - TCU – Plenário determinou ao Ministério da Educação
que alerte as Ifes que antes de formalizar ajuste com suas Fundações de Apoio, as
Ifes não têm observado a necessidade de:

9.6.2.12.2. registrar formal, explícita e objetivamente as melhorias
mensuráveis esperadas em seu desempenho, correlacionando o
projeto ao Plano de Desenvolvimento Institucional vigente na
instituição à época de sua aprovação (fundamento no art. 1º, §1º e
§3º, II, da Lei 8.958/1994 c/c o art. 2º, caput e §2º, III, do Decreto
7.423/2010).

As fragilidades dos controles internos, no que se refere à divulgação dos resultados
das avaliações de desempenho exigidas para instrução do pedido de renovação de
registro e credenciamento da Fundação de Apoio, comprometem a transparência, as
determinações legais e dificultam o controle social.

Manifestação da Gestão

Conforme detalhado na Constatação do item 2.2: A PRPPI encontra-se em conversa
com a FUNDEPES. Atualmente não temos controle/monitoramento do
relacionamento com a fundação. Porém, o Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT,
em conversa com os pesquisadores participantes dos editais de inovação e dos
acordos de parceria em andamento, iniciaram um planejamento para elaboração de
um mecanismo de coleta de dados - questionário de avaliação de desempenho do
serviço prestado por projeto - para buscar informações e um Feedback mais robusto
da percepção dos pesquisadores sobre a atuação da fundação na coordenação
técnica/financeira. Cabe informar que o NIT já iniciou as conversas com outros IFs
para conhecer as ferramentas que estes utilizam para essa finalidade.

Análise da Auditoria Interna

A manifestação apresentada corrobora a constatação da Auditoria, especialmente
quando afirma que “atualmente não temos controle/monitoramento do
relacionamento com a fundação.” No entanto, observa-se a disposição da Gestão
em atuar de forma conjunta com a Fundação de Apoio no sentido de atender a este
item do Acórdão TCU nº 1178/2018. Assim sendo, mantém-se a recomendação até
que a divulgação dos resultados das avaliações de desempenho seja realizada.

2.5 Ausência de informações sobre as análises finalística e financeira

Ausência de informações sobre as análises finalística e financeira das prestações de
contas, de contratos celebrados com as Fundações de Apoio, a exemplo da
sistemática verificada em relação aos convênios.
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Segundo o Acórdão nº 3559/2014 - TCU – Plenário, as Ifes têm a obrigação de
concluir, em prazo determinado, as análises finalística e financeira das prestações
de contas de contratos celebrados com as Fundações de Apoio, a exemplo da
sistemática verificada em relação aos convênios.

O Decreto 7.423/2010, art. 11, traz que a instituição apoiada deve incorporar aos
contratos, convênios, acordos ou ajustes firmados, a previsão de prestação de
contas por parte das fundações de apoio, observando-se que:

§ 1o A prestação de contas deverá abranger os aspectos contábeis,
de legalidade, efetividade e economicidade de cada projeto, cabendo
à instituição apoiada zelar pelo acompanhamento em tempo real da
execução físico-financeira da situação de cada projeto e respeitar a
segregação de funções e responsabilidades entre fundação de apoio
e instituição apoiada.
§ 2o A prestação de contas deverá ser instruída com os
demonstrativos de receitas e despesas, cópia dos documentos
fiscais da fundação de apoio, relação de pagamentos discriminando,
no caso de pagamentos, as respectivas cargas horárias de seus
beneficiários, cópias de guias de recolhimentos e atas de licitação.
§ 3o A instituição apoiada deverá elaborar relatório final de avaliação
com base nos documentos referidos no § 2o e demais informações
relevantes sobre o projeto, atestando a regularidade das despesas
realizadas pela fundação de apoio, o atendimento dos resultados
esperados no plano de trabalho e a relação de bens adquiridos em
seu âmbito.

As fragilidades dos controles internos, no que se refere às informações sobre as
análises finalística e financeira das prestações de contas de contratos celebrados
com as Fundações de Apoio, comprometem as determinações legais e o controle
social.

Após visita ao site, análise documental e informações fornecidas pela Fundepes
constatou-se alguns pontos em desacordo com o Acórdão do TCU nº 1178/2018 –
Plenário.

Manifestação da Gestão

Sobre tal constatação a PRPPI buscará novas informações junto a FUNDEPES para
a divulgação dessas informações. Atualmente os contratos de Acordos de Parceria
envolvendo IFAL - Fundação - Terceiros são coordenados pelo NIT, que realizará a
divulgação na página do NIT, mais especificamente no tópico "Acordos de Parceria".

Análise da Auditoria Interna
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A manifestação apresentada corrobora a constatação da Auditoria, especialmente
quando afirma que “ a PRPPI buscará novas informações junto a FUNDEPES para a
divulgação dessas informações.” No entanto, observa-se a disposição da Gestão em
atuar de forma conjunta com a Fundação de Apoio no sentido de atender a este item
do Acórdão TCU nº 1178/2018. Assim sendo, mantém-se a recomendação até que a
divulgação das informações sobre as análises finalística e financeira das prestações
de contas seja realizada.

2.6 Ausência de seção de respostas e perguntas

Ausência no sítio da Fundação de seção de respostas a perguntas mais frequentes
da sociedade.

No site da Fundepes, no endereço eletrônico www.fundepes.br/, observa-se que não
há a disponibilização de respostas a perguntas mais freqüentes da sociedade,
conforme dispõe a Lei de Acesso à Informação (LAI) – Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011 no seu art. 8º destaca:

“[…] É dever dos órgãos e entidades públicas promover,
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil
acesso, no âmbito de suas competências, de informações de
interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas”.

Segundo a Fundepes, tais informações serão adicionadas ao seu site ao longo de
2020. Destaca-se que as fragilidades nos controles internos no que se refere à não
disponibilização de informações comprometem a participação do(a) cidadão(ã) –
dificultando o controle social.

Figura 2 – Site da FUNDEPES

Fonte: www.fundepes.br/
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Tabela 3 – Análise do atendimento às determinações do Acórdão 1178/2018 –
Fundepes

Item: 9.4. determinar ao Ministério da Educação que oriente as IFES e IF a instruírem as fundações de apoio com as
quais tenham relacionamento estabelecido a observarem os requisitos relativos à transparência, aos quais se
submetem aquelas entidades por dever de observar o princípio da publicidade e por expressa disposição de lei,
atendidas as seguintes exigências, relacionadas à divulgação de informações em seus sítios eletrônicos na internet:

Determinação Informações fornecidas pela Fundepes

9.4.1.1. seção de respostas a perguntas
mais frequentes da sociedade;

“...Serão adicionadas à página da Fundepes uma seção de respostas às perguntas
frequentes da sociedade...Estas ações fazem parte das metas estabelecidas pela
Diretoria Executiva a serem realizadas, em etapas, ao longo de 2020”.

9.4.1.2. acessibilidade a todos os
interessados e facilidade de uso,
independentemente de exigência de senha,
cadastramento prévio ou requerimento;

“A Fundepes disponibiliza em seu sítio eletrônico o Portal da Transparência
(http://transparencia.fundepes.br/SagiWeb/GUI/PortalTransparencia/PortalTranspar
encia.aspx), desde 2015, em atendimento ao 4-A da Lei 8.958/1994. Onde, estão
disponíveis para consulta e apreciação pública informações acerca dos projetos
desenvolvidos em apoio a IFAL e UFAL...”.

9.4.1.3. gravação de relatórios, em diversos
formatos eletrônicos, inclusive abertos e não
proprietários;

“A Fundepes disponibiliza em seu sítio eletrônico o Portal da Transparência
(http://transparencia.fundepes.br/SagiWeb/GUI/PortalTransparencia/PortalTranspar
encia.aspx), desde 2015, em atendimento ao 4-A da Lei 8.958/1994. Onde, estão
disponíveis para consulta e apreciação pública informações acerca dos projetos
desenvolvidos em apoio a IFAL e UFAL...”.

9.4.1.4. ferramenta de pesquisa de conteúdo
que permita acesso a informação de forma
objetiva, transparente, clara e em linguagem
de fácil compreensão;

“A Fundepes disponibiliza em seu sítio eletrônico o Portal da Transparência
(http://transparencia.fundepes.br/SagiWeb/GUI/PortalTransparencia/PortalTranspar
encia.aspx), desde 2015, em atendimento ao 4-A da Lei 8.958/1994. Onde, estão
disponíveis para consulta e apreciação pública informações acerca dos projetos
desenvolvidos em apoio a IFAL e UFAL...”.

9.4.1.5. adoção de medidas para garantir
acessibilidade de conteúdo a pessoas com
deficiência.

“...Serão adicionadas à página da Fundepes”...dispositivos de acessibilidade de
conteúdo a pessoas com deficiência...Estas ações fazem parte das metas
estabelecidas pela Diretoria Executiva a serem realizadas, em etapas, ao longo de
2020”.

9.4.2. em especial quanto à divulgação de
projetos executados, agentes que deles
participem, convênios, contratos e demais
ajustes celebrados, registros das despesas
e das seleções públicas e contratações
diretas, adoção dos seguintes parâmetros:
9.4.2.1. disponibilização dessas informações
na forma de relações, listas ou planilhas que
contemplem a totalidade dos projetos,
agentes, ajustes, despesas e seleções
públicas, atendendo aos princípios da
completude, da granularidade e da
interoperabilidade;

“A Fundepes disponibiliza em seu sítio eletrônico o Portal da Transparência
(http://transparencia.fundepes.br/SagiWeb/GUI/PortalTransparencia/PortalTranspar
encia.aspx), desde 2015, em atendimento ao 4-A da Lei 8.958/1994. Onde, estão
disponíveis para consulta e apreciação pública informações acerca dos projetos
desenvolvidos em apoio a IFAL e UFAL...”.

9.4.2.2. possibilidade de filtrar, inclusive
mediante pesquisa textual, de ordenar e de
totalizar as relações por parâmetros;

“A Fundepes disponibiliza em seu sítio eletrônico o Portal da Transparência
(http://transparencia.fundepes.br/SagiWeb/GUI/PortalTransparencia/PortalTranspar
encia.aspx), desde 2015, em atendimento ao 4-A da Lei 8.958/1994. Onde, estão
disponíveis para consulta e apreciação pública informações acerca dos projetos
desenvolvidos em apoio a IFAL e UFAL...”.

9.4.2.3. possibilidade de gravação de
relatórios a partir de lista ou relação, em
diversos formatos eletrônicos, inclusive
abertos e não proprietários, de modo a
facilitar a análise das informações;

“A Fundepes disponibiliza em seu sítio eletrônico o Portal da Transparência
(http://transparencia.fundepes.br/SagiWeb/GUI/PortalTransparencia/PortalTranspar
encia.aspx), desde 2015, em atendimento ao 4-A da Lei 8.958/1994. Onde, estão
disponíveis para consulta e apreciação pública informações acerca dos projetos
desenvolvidos em apoio a IFAL e UFAL...”.

9.4.2.4. atualização tempestiva das
informações disponíveis em seus sítios
eletrônicos na internet.

“A Fundepes disponibiliza em seu sítio eletrônico o Portal da Transparência
(http://transparencia.fundepes.br/SagiWeb/GUI/PortalTransparencia/PortalTranspar
encia.aspx), desde 2015, em atendimento ao 4-A da Lei 8.958/1994. Onde, estão
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disponíveis para consulta e apreciação pública informações acerca dos projetos
desenvolvidos em apoio a IFAL e UFAL...”.

9.4.3. divulgação de todos os projetos de
todas as instituições apoiadas, de forma a
permitir acompanhamento concomitante da
execução físico-financeira de cada um;

“A Fundepes disponibiliza em seu sítio eletrônico o Portal da Transparência
(http://transparencia.fundepes.br/SagiWeb/GUI/PortalTransparencia/PortalTranspar
encia.aspx), desde 2015, em atendimento ao 4-A da Lei 8.958/1994. Onde, estão
disponíveis para consulta e apreciação pública informações acerca dos projetos
desenvolvidos em apoio a IFAL e UFAL...”.

9.4.4. disponibilização dos registros das
despesas realizadas com recursos públicos,
abrangidos não apenas os recursos
financeiros aplicados nos projetos
executados, mas também toda e qualquer
receita auferida com utilização de recursos
humanos e materiais da IFES/IF (acórdão
2.731/2008-Plenário);

“A Fundepes disponibiliza em seu sítio eletrônico o Portal da Transparência
(http://transparencia.fundepes.br/SagiWeb/GUI/PortalTransparencia/PortalTranspar
encia.aspx), desde 2015, em atendimento ao 4-A da Lei 8.958/1994. Onde, estão
disponíveis para consulta e apreciação pública informações acerca dos projetos
desenvolvidos em apoio a IFAL e UFAL...”.

9.4.5. divulgação de informações sobre
agentes participantes de projetos
executados pela fundação de apoio,
atendidos os seguintes requisitos:
identificação do agente, especificação por
projeto e detalhamento de pagamentos
recebidos;

“A Fundepes disponibiliza em seu sítio eletrônico o Portal da Transparência
(http://transparencia.fundepes.br/SagiWeb/GUI/PortalTransparencia/PortalTranspar
encia.aspx), desde 2015, em atendimento ao 4-A da Lei 8.958/1994. Onde, estão
disponíveis para consulta e apreciação pública informações acerca dos projetos
desenvolvidos em apoio a IFAL e UFAL...”.

9.4.6. publicação das principais informações
sobre seleções públicas e contratações
diretas para aquisição de bens e contratação
de obras e serviços, com dados sobre o
certame e o contrato;

“Os dados sobre processos de seleção pública e contratações diretas para
aquisição de bens e contratações de obras e serviços realizados pela Fundepes
são disponibilizados na web, em seu sítio eletrônico,...”.

9.4.7. acesso à íntegra dos processos de
seleção pública e contratação direta para
aquisição de bens e a contratação de obras
e serviços, bem como aos respectivos
contratos e aditivos;

“As demais informações relativas aos projetos gerenciados pela Fundepes,
incluindo metas propostas, contratos e respectivos aditivos referentes a aquisição
de bens e contratações de obras e serviços e prestações de contas, serão
disponibilizadas integralmente mediante conclusão de atualização de
configurações e layout do próprio sítio eletrônico...Estas ações fazem parte das
metas estabelecidas pela Diretoria Executiva a serem realizadas, em etapas, ao
longo de 2020”.

9.4.8. acesso à íntegra das prestações de
contas dos instrumentos contratuais
firmados com respaldo na Lei 8.958/1994;

“As demais informações relativas... e prestações de contas, serão disponibilizadas
integralmente mediante conclusão de atualização de configurações e layout do
próprio sítio eletrônico...Estas ações fazem parte das metas estabelecidas pela
Diretoria Executiva a serem realizadas, em etapas, ao longo de 2020”.

9.4.9. divulgação de informações
institucionais e organizacionais que
explicitem regras e condições de seu
relacionamento com as instituições
apoiadas;

“Em relação às informações relativas aos relacionamentos com as apoiadas que
explicitem regras e condições entre as instituições envolvidas, a Fundepes
disponibiliza em seu sítio eletrônico, na íntegra, os documentos firmados para
tal...estão disponíveis para visualização o Protocolo de Intenções e o Programa de
Apoio ao Instituto Federal de Alagoas para o Desenvolvimento de Ações
Integradas para o Estado de Alagoas - PRODIFAL”.

9.4.10. publicação de metas propostas e
indicadores de resultado e de impacto que
permitam avaliar a gestão do conjunto de
projetos, e não de cada um individualmente;

“As demais informações relativas aos projetos gerenciados pela Fundepes,
incluindo metas propostas, contratos e respectivos aditivos referentes a aquisição
de bens e contratações de obras e serviços e prestações de contas, serão
disponibilizadas integralmente mediante conclusão de atualização de
configurações e layout do próprio sítio eletrônico Assim como, os indicadores de
resultado e de impacto contidos nos Relatórios de Avaliação de Desempenho e
Relatórios das Fiscalizações elaborados pelas apoiadas...Estas ações fazem parte
das metas estabelecidas pela Diretoria Executiva a serem realizadas, em etapas,
ao longo de 2020”.

9.4.11. divulgação dos relatórios de gestão
anuais;

“Os Relatórios Anuais de Gestão elaborados pela Fundepes estão disponibilizados
na íntegra, em seu sítio eletrônico, através do endereço eletrônico:
http://www.fundepes.br/index.php/relatórios-de-gestao/”.
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9.4.12. divulgação de relatórios das
avaliações de desempenho, exigidas para
instrução do pedido de renovação de
registro e credenciamento, baseadas em
indicadores e parâmetros objetivos, com
demonstração de ganhos de eficiência
obtidos na gestão de projetos realizados
com a colaboração da fundação de apoio;

“As demais informações relativas aos projetos gerenciados pela Fundepes,
incluindo metas propostas, contratos e respectivos aditivos referentes a aquisição
de bens e contratações de obras e serviços e prestações de contas, serão
disponibilizadas integralmente mediante conclusão de atualização de
configurações e layout do próprio sítio eletrônico Assim como, os indicadores de
resultado e de impacto contidos nos Relatórios de Avaliação de Desempenho e
Relatórios das Fiscalizações elaborados pelas apoiadas...Estas ações fazem parte
das metas estabelecidas pela Diretoria Executiva a serem realizadas, em etapas,
ao longo de 2020”.

9.4.13. acesso à íntegra das demonstrações
contábeis;

“A Fundepes disponibiliza em seu sítio eletrônico o Portal da Transparência
(http://transparencia.fundepes.br/SagiWeb/GUI/PortalTransparencia/PortalTranspar
encia.aspx), desde 2015, em atendimento ao 4-A da Lei 8.958/1994. Onde, estão
disponíveis para consulta e apreciação pública informações acerca dos projetos
desenvolvidos em apoio a IFAL e UFAL...”.

9.4.14. adoção dos seguintes critérios em
seus registros contábeis:
9.4.14.1. registros contábeis segregados, de
forma que se permita a apuração de
informações para prestação de contas
exigidas por entidades governamentais,
aportadores, reguladores e usuários em
geral;

“A Fundepes disponibiliza em seu sítio eletrônico o Portal da Transparência
(http://transparencia.fundepes.br/SagiWeb/GUI/PortalTransparencia/PortalTranspar
encia.aspx), desde 2015, em atendimento ao 4-A da Lei 8.958/1994. Onde, estão
disponíveis para consulta e apreciação pública informações acerca dos projetos
desenvolvidos em apoio a IFAL e UFAL...”.

9.4.14.2. ingressos de recursos públicos,
inclusive daqueles obtidos de entes privados
cuja aplicação envolva utilização de
recursos humanos, materiais e intangíveis
das IFES e IF, e respectivas despesas, que
devem ser registrados em contas próprias,
inclusive as patrimoniais, segregadas das
demais contas da entidade;

“A Fundepes disponibiliza em seu sítio eletrônico o Portal da Transparência
(http://transparencia.fundepes.br/SagiWeb/GUI/PortalTransparencia/PortalTranspar
encia.aspx), desde 2015, em atendimento ao 4-A da Lei 8.958/1994. Onde, estão
disponíveis para consulta e apreciação pública informações acerca dos projetos
desenvolvidos em apoio a IFAL e UFAL...”.

9.4.14.3. uso de recursos humanos, bens e
serviços próprios da instituição apoiada,
bem como de seu patrimônio intangível, que
devem ser considerados como recursos
públicos na contabilização da contribuição
de cada uma das partes na execução do
contrato ou convênio, para fins de registro e
ressarcimento.

“A Fundepes disponibiliza em seu sítio eletrônico o Portal da Transparência
(http://transparencia.fundepes.br/SagiWeb/GUI/PortalTransparencia/PortalTranspar
encia.aspx), desde 2015, em atendimento ao 4-A da Lei 8.958/1994. Onde, estão
disponíveis para consulta e apreciação pública informações acerca dos projetos
desenvolvidos em apoio a IFAL e UFAL...”.

9.4.15. publicação dos relatórios de
fiscalizações, auditorias, inspeções e
avaliações de desempenho a que se tenha
submetido e das avaliações de desempenho
a que se submetam;

“As demais informações relativas aos projetos gerenciados pela Fundepes,
incluindo metas propostas, contratos e respectivos aditivos referentes a aquisição
de bens e contratações de obras e serviços e prestações de contas, serão
disponibilizadas integralmente mediante conclusão de atualização de
configurações e layout do próprio sítio eletrônico Assim como, os indicadores de
resultado e de impacto contidos nos Relatórios de Avaliação de Desempenho e
Relatórios das Fiscalizações elaborados pelas apoiadas...Estas ações fazem parte
das metas estabelecidas pela Diretoria Executiva a serem realizadas, em etapas,
ao longo de 2020”.

9.4.16. criação de sistemática de
classificação da informação quanto ao grau
de confidencialidade e aos prazos de sigilo;

“...Serão adicionadas à página da Fundepes… e criação de sistemática de
classificação das informações quanto ao grau de confiabilidade e sigilo.Estas
ações fazem parte das metas estabelecidas pela Diretoria Executiva a serem
realizadas, em etapas, ao longo de 2020”.

9.4.17. designação de responsável por
assegurar o cumprimento das normas
relativas ao acesso à informação.

“ A Fundepes apresenta em sua estrutura administrativa a Unidade de Sistema de
Informação, responsável pela implementação e manutenção das informações
relativas à transparência, obedecendo os princípios estabelecidos na lei. Assim
como, o atendimento das exigências relacionadas à divulgação destas informações
em seu sítio eletrônico. Sendo, uma atribuição da Gerência da Unidade assegurar
o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação.

Fonte: equipe de auditoria
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Figura 3 – Portal da Transparência

Fonte:http://funci.fundepes.br:81/PortalTransparencia/GUI/PortalTransparencia/PortalTransparencia.a
spx

Manifestação da Gestão

As ações serão planejadas em 2020 e implementadas ao longo de 2021. A
divulgação do Cronograma será planejada junto às grandes áreas da gestão do
IFAL.

Análise da Auditoria Interna

A manifestação apresentada corrobora a constatação da Auditoria, especialmente
quando afirma que “as ações serão planejadas em 2020 e implementadas ao longo
de 2021.” No entanto, observa-se a disposição dos Gestores em atender a este item
do Acórdão TCU nº 1178/2018, pois, quando da Solicitação de Auditoria, obtivemos
a seguinte informação: “...serão adicionadas à página da Fundepes uma seção de
respostas às perguntas frequentes da sociedade… Estas ações fazem parte das
metas estabelecidas pela Diretoria Executiva a serem realizadas, em etapas, ao
longo de 2020”. Assim sendo, mantém-se a recomendação até que a seção de
respostas a perguntas frequentes da sociedade seja disponibilizada no sítio da
Fundação de Apoio.

2.7 Ausência de meios de acessibilidade

O site não dispõe de meios de acessibilidade a todos os cidadãos(ãs) que garantam
o acesso ao conteúdo a pessoas com deficiência, conforme dispõe o art. 8º, §3º da
Lei 12.527/2011: “[…] Os sítios de que trata o §2º deverão, na forma de
regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos: VIII – adotar as
medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com
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deficiência […]”. Segundo a Fundepes, serão adicionados dispositivos de
acessibilidade de conteúdos a pessoas com deficiência em seu site ao longo de
2020.
As fragilidades dos sistemas informatizados que permitam meios de acessibilidade a
todos os interessados comprometem a transparência e dificultam o acesso à
informação e ao controle social.

Manifestação da Gestão

Atualmente temos disponibilizados na página do Ifal os seguintes documentos:

1. Acordo de cooperação entre o IFAL e FUNDEPES para o desenvolvimento do
programa de apoio de ações integradas - PRODIFAL

2. Portaria Conjunta - Recredenciamento FUNDEPES como fundação de apoio a
UFAL

3. Declaração de Anuência da UFAL para o Apoiamento da Fundepes ao IFAL

4. Portaria Conjunta de Renovação de Autorização para a Fundepes atuar como
fundação de apoio ao Instituto Federal de Alagoas (IFAL)

Link:https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/pesquisa-pos-graduacao-e-inovacao/legislacao-e-
normas/pesquisa

Esses registros já estão sendo atualizados na página da PRPPI, e outros estão em
fase de planejamento para publicação:

https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/pesquisa-pos-graduacao-e-inovacao/legislacao-e-norm
as/pesquisa

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1to0uH78OF19fpUyI6C4vKlyrjjX_-BLHBaU_
6ek_I/edit? usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1to0uH78OF19fpUyI6C4vKlyrjjX_-BLHBaU_
6efbk_I/edit?usp=sharing

Análise da Auditoria Interna

Em face da manifestação apresentada, observa-se que os Gestores vem envidando
esforços no sentido de atender os requisitos de transparência impostos pela
legislação vigente, pois, quando da Solicitação de Auditoria, obtivemos as seguintes
informações: “a Fundepes disponibiliza em seu sítio eletrônico o Portal da
Transparência
(http://transparencia.fundepes.br/SagiWeb/GUI/PortalTransparencia/PortalTranspare
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ncia.aspx), desde 2015, em atendimento ao 4-A da Lei 8.958/1994. Onde, estão
disponíveis para consulta e apreciação pública informações acerca dos projetos
desenvolvidos em apoio a IFAL e UFAL...”. E, ainda, “...Serão adicionadas à página
da Fundepes”...”dispositivos de acessibilidade de conteúdo a pessoas com
deficiência...Estas ações fazem parte das metas estabelecidas pela Diretoria
Executiva a serem realizadas, em etapas, ao longo de 2020”. Desta forma,
conforme comprovação disponibilizada, a manifestação é parcialmente acatada.
Assim que os dispositivos de acessibilidade de conteúdo a pessoas com deficiência
forem disponibilizados, consideraremos integralmente atendida a recomendação.

2.8 Disponibilização parcial de informações

Disponibilização parcial de informações na forma de relações, listas ou planilhas que
contemplem a totalidade dos projetos, agentes, ajustes, despesas e seleções
públicas, atendendo aos princípios da completude, da granularidade e da
interoperabilidade.

Através do Portal da Transparência da Fundação:
http://funci.fundepes.br:81/PortalTransparencia/GUI/PortalTransparencia/PortalTrans
parencia.aspx, observou-se a disponibilização parcial de informações na forma de
relações, listas ou planilhas que contemplem a totalidade dos projetos, agentes,
ajustes, despesas e seleções públicas, atendendo aos princípios da completude, da
granularidade e da interoperabilidade. Como exemplo, destaca-se no site a relação
de projetos firmados com o IFAL no período de 2017 a 2020 fornecida pela
FUNDEPES: 1260, 1310, 1341, 1401, 1429, 1464, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485 e
1489 que não aparecem na sua totalidade na relação de projetos; como também,
todos os agentes participantes.

Figura 4 – Relação de Projetos

Fonte: Site FUNDEPES
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Nesse contexto, destaca-se o Decreto nº. 7.423/2010, art. 12, § 2º, que estabelece a
exigência de que as informações dos projetos sejam objeto de registro centralizado.
Além disso, o Acórdão n° 1178/2018 TCU – Plenário (itens 9.4.1 a 9.4.17) trata dos
requisitos de transparência, os quais as Fundações de Apoio devem ser submetidas.
por sua vez, o art. 4º-A da Lei nº 8.958/94 estabelece as informações que devem ser
divulgadas, na íntegra, em sítio mantido pelas Fundações de Apoio na rede mundial
de computadores – internet. Acrescente-se ainda, a Lei de Acesso à Informação e
os princípios e diretrizes da Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal
(Decreto 8.777/2016, art. 3º), destacando-se dentre os quais: V - completude e
interoperabilidade das bases de dados, as quais devem ser disponibilizadas em sua
forma primária, com o maior grau de granularidade possível, ou referenciar as bases
primárias, quando disponibilizadas de forma agregada.

Destaca-se que fragilidades nos controles internos no que diz respeito à observância
dos princípios de publicidade e transparência a serem cumpridos pela Fundação de
Apoio na relação com a instituição apoiada comprometem os requisitos legais e o
controle social.

Manifestação da Gestão
Atualmente temos disponibilizados na página do Ifal os seguintes documentos:

1. Acordo de cooperação entre o IFAL e FUNDEPES para o desenvolvimento do
programa de apoio de ações integradas - PRODIFAL

2. Portaria Conjunta - Recredenciamento FUNDEPES como fundação de apoio a
UFAL

3. Declaração de Anuência da UFAL para o Apoiamento da Fundepes ao IFAL

4. Portaria Conjunta de Renovação de Autorização para a Fundepes atuar como
fundação de apoio ao Instituto Federal de Alagoas (IFAL)

Link:https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/pesquisa-pos-graduacao-e-inovacao/legislacao-e-
normas/pesquisa

Esses registros já estão sendo atualizados na página da PRPPI, e outros estão em
fase de planejamento para publicação:

https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/pesquisa-pos-graduacao-e-inovacao/legislacao-e-norm
as/pesquisa

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1to0uH78OF19fpUyI6C4vKlyrjjX_-BLHBaU_
6ek_I/edit? usp=sharing
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1to0uH78OF19fpUyI6C4vKlyrjjX_-BLHBaU_
6efbk_I/edit?usp=sharing

Análise da Auditoria Interna
Reitera-se a obrigatoriedade da Fundação de Apoio quanto à divulgação, em sua
totalidade, das informações referentes aos projetos, agentes, ajustes, despesas e
seleções públicas, atendendo aos princípios da completude, da granularidade e da
interoperabilidade. Em face da manifestação apresentada, observa-se que os
Gestores vem envidando esforços no sentido de atender os requisitos de
transparência impostos pela legislação vigente haja vista a informação fornecida
quando da Solicitação de Auditoria: “a Fundepes disponibiliza em seu sítio eletrônico
o Portal da Transparência
http://transparencia.fundepes.br/SagiWeb/GUI/PortalTransparencia/PortalTransparen
cia.aspx, desde 2015, em atendimento ao 4-A da Lei 8.958/1994. Onde, estão
disponíveis para consulta e apreciação pública informações acerca dos projetos
desenvolvidos em apoio a IFAL e UFAL...”. Desta forma, conforme comprovação
disponibilizada, a manifestação é parcialmente acatada. Assim que as informações
forem atualizadas e disponibilizadas em sua totalidade, consideraremos a
recomendação integralmente atendida.

2.9 Indisponibilidade de informações referentes a execução físico-financeira de
projetos

Indisponibilidade de informações referentes ao acompanhamento concomitante da
execução físico-financeira dos projetos da instituição apoiada no site da Fundação.
Conforme observado no link disponibilizado pela Fundação,
http://funci.fundepes.br:81/PortalTransparencia/GUI/PortalTransparencia/PortalTrans
parencia.aspx), a busca pelas informações referentes à execução físico-financeira
dos projetos apoiados resultou comprometida em função da indisponibilidade das
informações. Ao buscar a informação aparece a seguinte mensagem “Não há
movimentação físico-financeira para o período selecionado, ou os registros ainda
estão sendo processados!
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Figura 5 – Execução Físico-Financeira de Projetos

Fonte: Site Fundepes

As fragilidades dos controles internos no que se refere à disponibilização de
informações comprometem a transparência e dificultam o controle social.

Manifestação da Gestão

Conforme detalhado na Constatação do item 2.2: A PRPPI encontra-se em conversa
com a FUNDEPES. Atualmente não temos controle/monitoramento do
relacionamento com a fundação. Porém, o Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT,
em conversa com os pesquisadores participantes dos editais de inovação e dos
acordos de parceria em andamento, iniciaram um planejamento para elaboração de
um mecanismo de coleta de dados - questionário de avaliação de desempenho do
serviço prestado por projeto - para buscar informações e um Feedback mais robusto
da percepção dos pesquisadores sobre a atuação da fundação na coordenação
técnica/financeira. Cabe informar que o NIT já iniciou as conversas com outros IFs
para conhecer as ferramentas que estes utilizam para essa finalidade.

Análise da Auditoria Interna

Reitera-se a obrigatoriedade da Fundação de Apoio quanto à divulgação, de forma
tempestiva e atualizada, de informações que permitam o acompanhamento
concomitante da execução físico-financeira dos projetos no seu sítio. No entanto,
observa-se a disposição dos Gestores no sentido de atender a este item do Acórdão
TCU nº 1178/2018 haja vista a informação fornecida quando da Solicitação de
Auditoria:“a Fundepes disponibiliza em seu sítio eletrônico o Portal da Transparência
(http://transparencia.fundepes.br/SagiWeb/GUI/PortalTransparencia/PortalTranspare
ncia.aspx), desde 2015, em atendimento ao 4-A da Lei 8.958/1994. Onde, estão
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disponíveis para consulta e apreciação pública informações acerca dos projetos
desenvolvidos em apoio a IFAL e UFAL...”. Desta forma, conforme comprovação
disponibilizada, a manifestação é parcialmente acatada. Assim que as informações
forem atualizadas e permitam o acompanhamento concomitante da execução
físico-financeira dos projetos de forma tempestiva, consideraremos a recomendação
integralmente atendida.

2.10 Ausência de indicadores para monitoramento e avaliação

Ausência de indicadores no site da Fundação que permita o monitoramento e
avaliação no que diz respeito ao relacionamento com o Ifal contemplando: metas
propostas, resultados e a gestão eficiente do conjunto de projetos.

Observou-se a ausência de publicidade e transparência das ações referentes às
metas propostas, indicadores de resultados e de impacto que permitam avaliar a
gestão do conjunto de projetos e, não apenas, cada um individualmente. A Lei nº
12.527/2011 (art. 7º, V e VII, “a”; art. 8º, §1º, V) e o Decreto nº 7.724/2012 (art. 7º,
§3º, II) trazem requisitos de publicidade e transparência em relação à avaliação de
resultados. O Decreto nº 7.423/2010 (art. 5º, §1º, II) trata de forma específica da
demonstração dos ganhos de eficiência obtidos na gestão de projetos realizados
com a colaboração das Fundações de Apoio.

As fragilidades dos controles internos, no que se refere à disponibilização de
informações referentes às metas propostas, resultados e a gestão eficiente do
conjunto de projetos, comprometem o acompanhamento da avaliação e dos
resultados dos projetos, as determinações legais e o controle social.

Manifestação da Gestão

Tais ações estão sendo planejadas para implementação futura.

Análise da Auditoria Interna

A manifestação apresentada corrobora a constatação da Auditoria. Reitera-se a
obrigatoriedade da Fundação de Apoio quanto à divulgação de indicadores em seu
site que permita o monitoramento e avaliação de metas propostas, resultados e a
gestão eficiente do conjunto de projetos. No entanto, observa-se a disposição dos
Gestores no sentido de atender a este item do Acórdão TCU nº 1178/2018 haja vista
a informação fornecida quando da Solicitação de Auditoria: “as demais informações
relativas aos projetos gerenciados pela Fundepes, incluindo metas propostas,
contratos e respectivos aditivos referentes a aquisição de bens e contratações de
obras e serviços e prestações de contas, serão disponibilizadas integralmente
mediante conclusão de atualização de configurações e layout do próprio sítio
eletrônico Assim como, os indicadores de resultado e de impacto contidos nos
Relatórios de Avaliação de Desempenho e Relatórios das Fiscalizações elaborados
pelas apoiadas...Estas ações fazem parte das metas estabelecidas pela Diretoria
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Executiva a serem realizadas, em etapas, ao longo de 2020”. Assim sendo,
mantém-se a recomendação até que os indicadores sejam disponibilizados no site
da Fundação.

2.11 Não disponibilização de acesso integral aos processos

Não há disponibilização de acesso integral aos processos de seleção pública e
contratação direta para aquisição de bens e a contratação de obras e serviços, bem
como aos respectivos contratos e aditivos.

Verificou-se no site da Fundepes a não disponibilização das informações sobre
seleções públicas e contratações diretas para aquisição de bens e contratação de
obras e serviços, como também dados sobre os projetos e os respectivos contratos
– além do acesso à íntegra dos processos de seleção pública e contratação direta
para aquisição de bens e a contratação de obras e serviços, bem como aos
respectivos contratos e aditivos que estejam englobadas nos contratos existentes
entre o Ifal e a Fundação.

Segundo a Fundepes, as informações relativas aos projetos, incluindo metas
propostas, contratos e respectivos aditivos referentes à aquisição de bens e
contratações de obras e serviços, serão disponibilizadas integralmente mediante
conclusão de atualização de configurações e layout do próprio sítio eletrônico.

Destaca-se que as fragilidades no aperfeiçoamento dos sistemas informatizados
comprometem as determinações legais e o controle social.

Manifestação da Gestão

As ações serão planejadas em 2020 e implementadas ao longo de 2021. A
divulgação do Cronograma será planejada junto às grandes áreas da gestão do
IFAL.

Análise da Auditoria Interna

Reitera-se a obrigatoriedade da Fundação de Apoio quanto à divulgação, em sua
totalidade, dos processos de seleção pública, contratação direta para aquisição de
bens e a contratação de obras e serviços, bem como dos respectivos contratos e
aditivos. Em face da manifestação apresentada, observa-se que os Gestores vem
envidando esforços no sentido de atender os requisitos de transparência impostos
pela legislação vigente haja vista a informação fornecida quando da Solicitação de
Auditoria: “os dados sobre processos de seleção pública e contratações diretas para
aquisição de bens e contratações de obras e serviços realizados pela Fundepes são
disponibilizados na web, em seu sítio eletrônico...”. Ainda conforme a Fundepes, “as
informações relativas aos projetos, incluindo metas propostas, contratos e
respectivos aditivos referentes à aquisição de bens e contratações de obras e
serviços, serão disponibilizadas integralmente mediante conclusão de atualização de
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configurações e layout do próprio sítio eletrônico”. Desta forma, a manifestação é
parcialmente acatada. Assim que as informações forem atualizadas e
disponibilizadas em sua totalidade, consideraremos a recomendação integralmente
atendida.

2.12 Disponibilização parcial de acesso às prestações de contas

Verifica-se disponibilização parcial de acesso às prestações de contas dos
instrumentos contratuais firmados com respaldo na Lei 8.958/1994.

Segundo a Fundepes, como Medidas Formais de Controle Interno, em cumprimento
ao exposto em seu Estatuto, a entidade submete-se, semestralmente, à auditoria
externa independente realizada por empresa especializada, devidamente registrada
na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), resultando na apresentação de relatório,
parecer e medidas mitigadoras. Sendo, os documentos apresentados,
posteriormente ao Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo e ao Ministério Público
para apreciação. No entanto, não obteve-se no site o acesso à íntegra das
prestações de contas dos instrumentos contratuais firmados exceto, dos projetos
1161 e 1464 que apresentam-se os Resumos de Movimentação de Rubricas como
Figuras 6 e 7:

Figura 6 – Resumo de Movimentação de Rubricas

Fonte: Site Fundepes
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Figura 7 – Resumo de Movimentação de Rubricas

Fonte: Site Fundepes

Quando pesquisado sobre os pagamentos referentes aos servidores e pessoas
físicas e jurídicas, verificou-se que os pagamentos a pessoas físicas e servidores
encontravam-se registrados nas duas relações.

As fragilidades dos controles internos, no que se refere à disponibilização de
informações referentes às prestações de contas, comprometem as determinações
legais e o controle social.

Manifestação da Gestão

A PRPPI buscará novas informações junto a Auditoria para planejar a melhor
maneira de divulgação dessas informações.

Análise da Auditoria Interna

A manifestação apresentada corrobora a constatação da Auditoria. Reitera-se a
obrigatoriedade da Fundação de Apoio quanto à disponibilização total de
informações referentes às prestações de contas dos instrumentos contratuais
firmados com respaldo na Lei 8.958/1994. No entanto, observa-se a disposição dos
Gestores no sentido de atender a este item do Acórdão TCU nº 1178/2018 haja vista
a informação fornecida quando da Solicitação de Auditoria: “as demais informações
relativas... e prestações de contas, serão disponibilizadas integralmente mediante
conclusão de atualização de configurações e layout do próprio sítio eletrônico...Estas
ações fazem parte das metas estabelecidas pela Diretoria Executiva a serem
realizadas, em etapas, ao longo de 2020”. Assim sendo, mantém-se a
recomendação até que as informações referentes às prestações de contas sejam
disponibilizadas em sua totalidade no site da Fundação.
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2.13 Não divulgação de relatórios das avaliações de desempenho

Verificou-se no site da Fundepes a não disponibilização dos relatórios das
avaliações de desempenho, exigidas para instrução do pedido de renovação de
registro e credenciamento, baseadas em indicadores e parâmetros objetivos, com
demonstração de ganhos de eficiência obtidos na gestão de projetos realizados com
a colaboração da Fundação de Apoio conforme item 9.4.12 do Acórdão 1178/2018.

Destaca-se que fragilidades dos controles internos, no que se refere à
disponibilização de informações referentes às avaliações de desempenho,
comprometem as determinações legais e o controle social.

Manifestação da Gestão

A PRPPI buscará novas informações junto a Auditoria para planejar a melhor
maneira de divulgação dessas informações.

Análise da Auditoria Interna

A manifestação apresentada corrobora a constatação da Auditoria. Reitera-se a
obrigatoriedade da Fundação de Apoio quanto à disponibilização dos relatórios das
avaliações de desempenho exigidas para instrução do pedido de renovação de
registro e credenciamento. No entanto, observa-se a disposição dos Gestores no
sentido de atender a este item do Acórdão TCU nº 1178/2018 haja vista a
informação fornecida quando da Solicitação de Auditoria: “estas ações fazem parte
das metas estabelecidas pela Diretoria Executiva a serem realizadas, em etapas, ao
longo de 2020”. Assim sendo, mantém-se a recomendação até que tais relatórios
sejam disponibilizados no site da Fundação.

2.14 Não disponibilização de acesso à íntegra das demonstrações contábeis.

Conforme visita ao link disponibilizado pela Fundação de Apoio,
(http://funci.fundepes.br:81/PortalTransparencia/GUI/PortalTransparencia/PortalTran
sparencia.aspx), a busca pelas informações referentes às demonstrações contábeis
dos projetos apoiados resultou comprometida em função da indisponibilidade dos
dados. As informações sobre o Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial,
Demonstrativo de Fluxo de Caixa e Outros não são disponibilizadas quando
acessadas – apresentando as seguintes mensagens: “Nenhum registro foi
encontrado” e “Nenhuma informação foi encontrada para essa consulta” – conforme
pode ser observado nas figuras abaixo:
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Figura 8 – Balanço Financeiro

Fonte: Site Fundepes

Figura 9 – Balanço Patrimonial

Fonte: Site Fundepes
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Figura 10 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Fonte: Site Fundepes

As fragilidades dos controles internos, no que se refere à disponibilização de
informações que vão de encontro à observância dos requisitos de publicidade e
transparência na divulgação das demonstrações contábeis, comprometem as
determinações legais e o controle social.

Manifestação da Gestão

Após a elaboração dos mecanismos de coleta de dados, conforme detalhado na
Constatação do item 2.2, será realizada a divulgação dessas informações de forma
padronizada no site.

Análise da Auditoria Interna

A manifestação apresentada corrobora a constatação da Auditoria. Reitera-se a
obrigatoriedade da Fundação de Apoio quanto à divulgação das demonstrações
contábeis em seu site de forma tempestiva e atualizada. No entanto, observa-se a
disposição dos Gestores no sentido de atender a este item do Acórdão TCU nº
1178/2018 haja vista a informação fornecida quando da Solicitação de Auditoria: “a
Fundepes disponibiliza em seu sítio eletrônico o Portal da Transparência
(http://transparencia.fundepes.br/SagiWeb/GUI/PortalTransparencia/PortalTranspare
ncia.aspx), desde 2015, em atendimento ao 4-A da Lei 8.958/1994. Onde, estão
disponíveis para consulta e apreciação pública informações acerca dos projetos
desenvolvidos em apoio a IFAL e UFAL...”. Desta forma, a manifestação é
parcialmente acatada. Assim que as informações forem atualizadas e
disponibilizadas de forma tempestiva, consideraremos a recomendação
integralmente atendida.
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2.15 Não publicação dos relatórios de fiscalizações, auditorias, inspeções e
avaliações de desempenho

Verificou-se no site da Fundepes a não disponibilização dos relatórios de
fiscalizações, auditorias, inspeções e avaliações de desempenho a que se tenha
submetido e das avaliações de desempenho a que se submeta.

Segundo a Fundepes, as informações relativas aos projetos, incluindo os
indicadores de resultado e de impacto contidos nos Relatórios de Avaliação de
Desempenho e Relatórios das Fiscalizações elaborados pelas apoiadas – serão
disponibilizadas integralmente mediante conclusão de atualização de configurações
e layout do próprio sítio eletrônico. E, que, “estas ações fazem parte das metas
estabelecidas pela Diretoria Executiva a serem realizadas, em etapas, ao longo de
2020”.

Destaca-se que as fragilidades, nos controles internos e no aperfeiçoamento dos
sistemas informatizados que vão de encontro aos princípios da publicidade e
transparência, comprometem o acompanhamento da avaliação e dos resultados dos
projetos, as determinações legais e o controle social.

Manifestação da Gestão

A divulgação do Cronograma será planejada junto a equipe da PRPPI.

Análise da Auditoria Interna

A manifestação apresentada corrobora a constatação da Auditoria. Reitera-se a
obrigatoriedade da Fundação de Apoio quanto à disponibilização dos relatórios de
fiscalizações, auditorias, inspeções e avaliações de desempenho a que se tenha
submetido e das avaliações de desempenho a que se submeta. No entanto,
observa-se a disposição dos Gestores no sentido de atender a este item do Acórdão
TCU nº 1178/2018 haja vista a informação fornecida quando da Solicitação de
Auditoria: “as demais informações relativas aos projetos gerenciados pela Fundepes,
incluindo metas propostas, contratos e respectivos aditivos referentes a aquisição de
bens e contratações de obras e serviços e prestações de contas, serão
disponibilizadas integralmente mediante conclusão de atualização de configurações
e layout do próprio sítio eletrônico Assim como, os indicadores de resultado e de
impacto contidos nos Relatórios de Avaliação de Desempenho e Relatórios das
Fiscalizações elaborados pelas apoiadas...Estas ações fazem parte das metas
estabelecidas pela Diretoria Executiva a serem realizadas, em etapas, ao longo de
2020”. Assim sendo, mantém-se a recomendação até que tais relatórios sejam
disponibilizados no site da Fundação.

37



2.16 Não há sistemática de classificação da informação

Verificou-se no site da Fundepes que não há sistemática de classificação da
informação quanto ao grau de confidencialidade e prazos de sigilo em atendimento
ao item 9.4.16 do Acórdão 1178/2018.

Conforme a Fundepes, será adicionada a sua página na web a sistemática de
classificação das informações quanto ao grau de confidencialidade e sigilo mediante
conclusão de atualização de configurações e layout do próprio sítio eletrônico.
Sendo esta, também, meta estabelecida para 2020.

As fragilidades, nos controles internos e no aperfeiçoamento dos sistemas
informatizados que vão de encontro à observância dos requisitos de publicidade e
transparência, comprometem as determinações legais e o controle social.

Manifestação da Gestão

A divulgação do Cronograma será planejada junto a equipe da PRPPI.

No que tange aos itens detalhados para a Fundação de Apoio – FUNDEPES, cabe
informar que esta Pró Reitoria agendará uma reunião para em parceria melhorar a
publicação de informações em relação aos projetos executados.

Análise da Auditoria Interna

A manifestação apresentada corrobora a constatação da Auditoria. Reitera-se a
obrigatoriedade da Fundação de Apoio quanto à sistemática de classificação da
informação quanto ao grau de confidencialidade e prazos de sigilo em atendimento.
No entanto, observa-se a disposição dos Gestores no sentido de atender a este item
do Acórdão TCU nº 1178/2018 haja vista a informação fornecida quando da
Solicitação de Auditoria: “...serão adicionadas à página da Fundepes… e criação de
sistemática de classificação das informações quanto ao grau de confiabilidade e
sigilo.Estas ações fazem parte das metas estabelecidas pela Diretoria Executiva a
serem realizadas, em etapas, ao longo de 2020”... Assim sendo, mantém-se a
recomendação até que a sistemática de classificação das informações seja
disponibilizada no site da Fundação.

3 RECOMENDAÇÕES
Constatação 2.1:

Recomenda-se que o Ifal adote registro centralizado e divulgue de forma tempestiva
as informações sobre projetos e agentes que deles participem.
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Constatação 2.2:

Recomenda-se que o Ifal implemente indicadores em seu site quanto ao
relacionamento com a Fundação de Apoio referentes às metas propostas e aos
indicadores de resultado e de impacto que permitam avaliar a gestão do conjunto
de projetos.

Constatação 2.3:

Recomenda-se que o Ifal divulgue em seu site os relatórios de fiscalização
referentes à execução de contratos com a Fundação de Apoio.

Constatação 2.4:

Recomenda-se a divulgação no site do Ifal dos relatórios referentes às avaliações de
desempenho exigidos para instrução do pedido de renovação de registro e
credenciamento da Fundação de Apoio – com os indicadores e parâmetros
objetivos, e demonstração dos ganhos de eficiência obtidos na gestão de projetos
realizados em parceria com a Fundação.

Constatação 2.5:

Recomenda-se que o Ifal divulgue em seu site as análises finalística e financeira das
prestações de contas de contratos celebrados com as Fundações de Apoio.

Constatação 2.6:

Recomenda-se que seja apresentado um cronograma para implementação das
medidas a serem adotadas quanto à seção de respostas a perguntas frequentes da
sociedade no sítio da Fundação de Apoio.

Constatação 2.7:

Recomenda-se que seja apresentado um cronograma para implementação das
medidas a serem adotadas quanto aos dispositivos de acessibilidade de conteúdo
às pessoas com deficiência .

Constatação 2.8:

Recomenda-se a disponibilização das informações na forma de listas ou planilhas –
facilitando o entendimento e contemplando a totalidade de projetos e agentes
participantes – bem como dos convênios, contratos e demais ajustes celebrados
para melhor acompanhamento social.

Constatação 2.9:
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Recomenda-se a implantação de metodologia que permita o acompanhamento
concomitante da execução físico-financeira dos projetos.

Constatação 2.10:

Recomenda-se a implementação de controles, rotinas e procedimentos no sentido
de dar publicidade e transparência às ações, metas e indicadores de impacto e
resultados referentes à avaliação do conjunto de projetos.

Constatação 2.11:

Recomenda-se que seja apresentado um cronograma para implementação das
medidas a serem adotadas quanto ao acesso integral aos processos de seleção
pública e contratação direta para aquisição de bens e a contratação de obras e
serviços, bem como aos respectivos contratos e aditivos.

Constatação 2.12:

Recomenda-se a divulgação no sítio eletrônico do acesso à íntegra das prestações
de contas dos instrumentos contratuais firmados conforme a Lei 8.958/1994.

Constatação 2.13:

Recomenda-se a divulgação no site do acesso aos relatórios das avaliações de
desempenho, exigidas para instrução do pedido de renovação de registro e
credenciamento – baseadas em indicadores e parâmetros objetivos, com
demonstração de ganhos de eficiência obtidos na gestão de projetos realizados.

Constatação 2.14:

Recomenda-se a divulgação dos registros contábeis no site – observando-se os
critérios apresentados no item 9.4.14: 9.4.14.1; 9.4.14.2 e 9.4.14.3 determinados no
Acórdão TCU 1178/2018.

Constatação 2.15:

Recomenda-se que seja apresentado um cronograma para implementação das
medidas a serem adotadas quanto à divulgação integral das demonstrações
contábeis em seu site de forma tempestiva e atualizada.

Constatação 2.16:

Recomenda-se que seja apresentado um cronograma para implementação das
medidas a serem adotadas quanto à sistemática de classificação da informação
quanto ao grau de confidencialidade e prazos de sigilo.
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4 CONCLUSÃO
Esta auditoria teve como objetivo acompanhar e analisar o relacionamento entre o
Ifal e a Fundepes em conformidade com os requisitos apresentados no Acórdão n°
1178/2018 – TCU – Plenário. No trabalho buscou-se obter um panorama geral sobre
os aspectos de publicidade e transparência oriundos desta parceria.

Destaca-se que a partir dos exames realizados durante a auditoria foram
constatados eventos em desacordo com a legislação vigente conforme descritos na
seção 2 deste relatório. Entretanto, observou-se a disposição dos Gestores no
sentido de adequação quanto aos requisitos de publicidade e transparência. Para
tanto, alterações estão sendo realizadas nos sites, de modo a atender à legislação
vigente.

As recomendações apresentadas buscam contribuir com a observância dos
aspectos legais por parte das instituições parceiras e foram embasadas no Acórdão
n° 1178/2018 – TCU – Plenário. Assim, as recomendações que não foram
implementadas ou estão em fase de implementação, serão incluídas no sistema de
monitoramento de recomendações (e-Aud) da Auditoria Interna. Do mesmo modo,
elas serão retiradas do e-Aud quando atendidas pelos Gestores.

Por fim, cumpre destacar que a Auditoria, como atividade de assessoramento e
fortalecimento da Gestão, busca agregar valor à Instituição, e tem caráter
preventivo. Assim, apresenta-se o Relatório Final de Auditoria para ciência dos
Gestores. A equipe de auditoria estará disponível através de e-mail ou telefone para
prestar quaisquer esclarecimentos em relação aos registros apresentados.

Atenciosamente,

Adriana Lins de Gusmão Vila Nova
Auditora

Jefferson Gerlânio do Nascimento
Auditor

José Emiliano dos Santos
Auditor

Marília Cristyne Souto G. B. Matsumoto
Auditora/Chefe da Auditoria Interna
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