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1. INTRODUÇÃO

Em conformidade com a Instrução Normativa (IN) nº 09, de 11 de outubro de 2018, da
Controladoria-Geral da União (CGU), a Unidade de Auditoria Interna Governamental (Audint) do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (Ifal), no cumprimento de suas
atribuições, apresenta o seu Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (Raint), referente
ao exercício 2020.

A Audint do Ifal é órgão singular que exerce atividade de auditoria interna governamental no Poder
Executivo Federal e atua como auxiliar do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal
(SCI), prestando apoio aos órgãos e às unidades que o integram. Está organizada com o objetivo de
contribuir para o fortalecimento da gestão e racionalizar as ações de controle, bem como adicionar
valor e melhorar as operações institucionais, exercendo atividade independente e objetiva de
avaliação e de consultoria, em conformidade com a IN nº 03/2017 da CGU.

Este Raint apresenta as informações sobre a execução do Plano Anual de Auditoria Interna (Paint)
2020 e traz a análise dos resultados decorrentes dos trabalhos desenvolvidos pela Audint, inclusive
de monitoramento às ações desenvolvidas em anos anteriores.

Cabe destacar que o ano de 2020 foi um ano atípico. Os eventos decorrentes do combate à
pandemia pelo novo coronavírus foram regulamentados por legislação própria, a exemplo da Lei nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que
reconheceu, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a
ocorrência do estado de calamidade pública, e da Portaria nº 188, de 03 de março de 2020, que
declarou Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). No Ifal, foram diversas as medidas adotadas
para o combate à pandemia, os normativos que nortearam as ações podem ser acessados em
https://www2.ifal.edu.br/medidas-administrativas-de-combate-ao-coronavirus/portarias-publicad
as-pela-reitoria . A suspensão das atividades presenciais e a necessidade de adequação às novas
ferramentas disponíveis exigiram o replanejamento de algumas ações, contudo, tais eventos não
impactaram a execução a ponto de inviabilizar a realização dos trabalhos da Auditoria Interna.

A estrutura do Raint é definida pelo art. 17 da IN nº 09/2018, que exige como elementos mínimos

Art. 17. O RAINT conterá, no mínimo:
I - quadro demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria interna,
conforme o PAINT, realizados, não concluídos e não realizados;
II - quadro demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria interna
realizados sem previsão no PAINT;
III - quadro demonstrativo do quantitativo de recomendações emitidas e
implementadas no exercício, bem como as finalizadas pela assunção de riscos pela
gestão, as vincendas, e as não implementadas com prazo expirado na data de
elaboração do RAINT;
IV - descrição dos fatos relevantes que impactaram positiva ou negativamente nos
recursos e na organização da unidade de auditoria interna e na realização das
auditorias;
V - quadro demonstrativo das ações de capacitação realizadas, com indicação do
quantitativo de auditores capacitados, carga horária e temas;

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DLG%206-2020?OpenDocument
https://www2.ifal.edu.br/medidas-administrativas-de-combate-ao-coronavirus/portarias-publicadas-pela-reitoria
https://www2.ifal.edu.br/medidas-administrativas-de-combate-ao-coronavirus/portarias-publicadas-pela-reitoria
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VI - análise consolidada acerca do nível de maturação dos processos de
governança, de gerenciamento de risco e de controles internos do órgão ou da
entidade, com base nos trabalhos realizados;
VII - quadro demonstrativo dos benefícios financeiros e não financeiros
decorrentes da atuação da unidade de auditoria interna ao longo do exercício por
classe de benefício; e,
VIII - análise consolidada dos resultados do Programa de Gestão e Melhoria da
Qualidade - PGMQ.

Além dos elementos mínimos, a IN CGU nº 09/2018 regulamenta, também, o processo de
elaboração e aprovação do Raint, conforme indica a Figura 1.

Figura 1. Mapa do Processo de Elaboração e Aprovação do Raint do Ifal, conforme IN nº 09/2018
Fonte: IN CGU nº 09/2018

Assim, esse Relatório busca, no cumprimento do normativo que o disciplina, explicitar os
resultados decorrentes dos trabalhos da Audint no ano de 2020.
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2. QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA,
CONFORME O PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA, REALIZADOS, NÃO CONCLUÍDOS E NÃO
REALIZADOS

Os trabalhos de auditoria interna, realizados no exercício 2020, seguiram o Plano Anual de
Auditoria Interna – Paint/2020, analisado, previamente, pela CGU/AL, e devidamente aprovado
pelo Conselho Superior, nos termos da Resolução nº 11/2020, de 18 de março de 2020.

Foi previsto um total de 19 (dezenove) ações de auditoria para o exercício 2020, conforme o
quadro 1.

Quadro 1. Trabalhos de Auditoria Interna realizados conforme o Paint 2020

Ação Conclusão

Ação nº 1 – Elaboração do RAINT 2019 Março/2020

Ação nº 2 –PGMQ 2019 Março/2020

Ação nº 3 - Fundações de Apoio Dezembro/2020

Ação nº4 - Sustentabilidade Ambiental Março/2021

Ação nº 5 - Processos de Pesquisa e Ações de Extensão Dezembro/2020

Ação nº 6 - Flexibilização da Jornada de Trabalho Dezembro/2020

Ação nº 7 - Sistema Monitor Ação contínua

Ação nº 8 – Reuniões Ação contínua

Ação nº 9 – Consultoria Ação contínua

Ação nº 10 - Assessoramento aos órgãos de Controle Interno e Externo Ação contínua

Ação nº 11 – Plano de Providências Ação contínua

Ação nº 12 - Avaliação dos Controles Internos de frequência dos servidores Setembro/2020

Ação nº 13 - Contrato e Admissão de Pessoas Fevereiro/2021

Ação nº 14 - Gestão da Educação Básica Ação em execução

Ação nº 15 - Seleção de Ingressos Setembro/2020

Ação nº 16 - Gestão de Suprimentos Setembro/2020

Ação nº 17 – Elaboração do PAINT 2021 Outubro/2020

Ação nº 18 – Reserva Técnica Ação contínua

Capacitação Ação contínua

Fonte: Elaboração própria a partir dos relatórios de Auditoria Interna do Ifal.

Destaca-se que todas as ações foram iniciadas e concluídas no exercício de 2020, com exceção das
ações de nº 04, 13 e 14, pela necessidade de replanejamento para adequar ao modelo remoto.
Ainda assim, a equipe da Auditoria Interna optou por realizar todos os trabalhos previstos no Paint,
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mesmo que concluíndo-os em 2021. Essa decisão buscou atender ao aprovado pelo Conselho
Superior do Ifal, sem prejuízo a nenhuma ação.

Quanto à ação de avaliação do Ensino Básico, única que ainda não foi concluída, a etapa de
planejamento e coleta de informações se iniciou em 2020, mas a execução e reporte estão
previstos para 2021. A adequação do cronograma desta ação ocorreu em razão de as aulas do Ifal
terem sido suspensas entre os meses de março a setembro de 2020, em decorrência da
necessidade de enfrentamento à pandemia por covid. A norma que regulamentou as atividades
finalísticas foi aprovada em agosto de 2020 - Resolução nº 58/2020-REIT, e a previsão de
encerramento do ano letivo 2020 é abril/2021. Diante desses fatos, a Auditoria Interna considerou
mais oportuno modificar o cronograma para melhor analisar os impactos sofridos e a efetividade
das atividades de ensino no formato remoto.
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3. QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA
REALIZADOS SEM PREVISÃO NO PAINT

A Audint previu a ação “Reserva Técnica – Fortalecimento da gestão/Consultas pela gestão”, no
Paint 2020, cujo objetivo era realizar ações para atender a determinações ou solicitações dos
gestores ou quaisquer outros eventos não previstos no planejamento. Nesse escopo, a Audint
realizou a seguinte ação, conforme Quadro 2, sem previsão específica no Paint 2020:

Quadro 2. Trabalhos realizados pela Auditoria Interna sem ter havido previsão no Paint 2020

Assunto analisado Documento

Suprimento de Fundos - Campus Penedo Nota de Auditoria nº 01/2020 de 23/04/2020

Fonte: Elaboração própria a partir das Notas de Auditoria Interna do Ifal.

Ainda, visando agregar valor à organização e melhorar os seus processos de governança, de gestão
de riscos e de controles internos, a Auditoria realizou serviços de natureza de consultoria -
atividades desenvolvidas sob demanda da gestão ou após percepção dos auditores durante as
atividades de avaliação. Esses serviços, conforme a IN nº 03/2017, consistem em

assessoramento, aconselhamento e outros serviços relacionados fornecidos à alta
administração com a finalidade de respaldar as operações da unidade. Em regra,
é prestado em decorrência de solicitação específica do órgão ou da entidade da
Administração Pública Federal, ou ainda de órgão ou colegiado interministerial
com competência para avaliação e monitoramento da ação governamental ou com
papel de fortalecimento da governança, da gestão de riscos e dos controles
internos do Poder Executivo Federal. Os trabalhos de consultoria devem abordar
assuntos estratégicos da gestão, e sua natureza e seu alcance, acordados
previamente.  (grifo nosso)

Sem que haja prejuízo à instituição, e para que haja fidedignidade no registro das atividades
realizadas pela Audint do Ifal no ano de 2020, cabe a descrição da realização de atividades de
natureza de consultoria e assessoramento. Nesse sentido, a Audint tem atuado com facilitação na
participação em reuniões com os gestores responsáveis pela implementação da Gestão de Riscos e
da Gestão da Integridade no Ifal, bem como, na atuação junto à Comissão de Sustentabilidade. A
Audint participou de 04 (quatro) reuniões do Comitê de Gestão de Governança, Gestão de Riscos e
Integridade, contabilizando cerca de 08 (oito) horas, 07 (sete) reuniões relacionadas à Gestão de
Integridade com a Comissão responsável pelo Plano de Integridade do Ifal, perfazendo 10h30 (dez
horas e meia) de discussão do tema com a comissão e 03 (três) reuniões relacionadas à Gestão da
Sustentabilidade Ambiental no Ifal, perfazendo um total de 04 (quatro) horas.

Ainda como atividade de consultoria em 2020, a Audint do Ifal manteve a publicação mensal de
boletins informativos1 na página institucional com uma compilação dos principais normativos
internos e nacionais emitidos a cada período, bem como, Acórdãos emitidos no período, cursos e
vídeos gratuitos, notícias e artigos. Para divulgação do material à comunidade acadêmica2, o
boletim figurou como notícia do site do Ifal.

2 https://www2.ifal.edu.br/noticias/auditoria-interna-publica-boletim-informativo-de-marco
1 Disponível em https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/auditorias/boletim-informativo
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4. QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE RECOMENDAÇÕES EMITIDAS E
IMPLEMENTADAS NO EXERCÍCIO, BEM COMO AS FINALIZADAS PELA ASSUNÇÃO DE RISCOS PELA
GESTÃO, AS VINCENDAS E AS NÃO IMPLEMENTADAS COM PRAZO EXPIRADO NA DATA DE
ELABORAÇÃO DO RAINT

As ações de Auditoria realizadas em 2020 resultaram em recomendações, a partir das
constatações, que objetivam o aprimoramento dos processos de gestão.

Conforme indicado no Quadro 3, algumas das recomendações já foram implementadas em curto
prazo. Para a maior parte delas, no entanto, os gestores indicaram providências de médio ou longo
prazo, que serão objeto de monitoramento por esta Auditoria Interna.

Quadro 3. Situação das Recomendações emitidas pela Auditoria Interna do Ifal

Documento Constatação Recomendação Situação

Relatório nº
01/2020 –
Fundações de
Apoio

Ausência de
divulgação tempestiva
e centralizada de
informações

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

A gestão manifestou que: “Esses
registros já estão sendo atualizados na
página da PRPPI, conforme pode ser
verificado nos links abaixo:
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/pesqui
sa-pos-graduacao-e-inovacao/nucleo-
de-inovacao-tecnologica
https://docs.google.com/spreadsheets
/d/1to0uH78OF19fpUyI6C4vKlyrjjX_-B
LHBaU_6efbk_I/edit?usp=sharing”

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.

Ausência de sistema
de indicadores para
monitoramento e
avaliação

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.

A gestão manifestou que: “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.

https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/pesquisa-pos-graduacao-e-inovacao/nucleo-de-inovacao-tecnologica
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/pesquisa-pos-graduacao-e-inovacao/nucleo-de-inovacao-tecnologica
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/pesquisa-pos-graduacao-e-inovacao/nucleo-de-inovacao-tecnologica
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1to0uH78OF19fpUyI6C4vKlyrjjX_-BLHBaU_6efbk_I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1to0uH78OF19fpUyI6C4vKlyrjjX_-BLHBaU_6efbk_I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1to0uH78OF19fpUyI6C4vKlyrjjX_-BLHBaU_6efbk_I/edit?usp=sharing
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Documento Constatação Recomendação Situação

Relatório nº
01/2020 –
Fundações de
Apoio

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

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,
considera-se não implementada e
mantém-se a recomendação até que o
sistema de indicadores seja
disponibilizado no site.

Não divulgação dos
resultados das
fiscalizações
realizadas na
Fundação de Apoio

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

A gestão respondeu que “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, encaminhamos 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.”
A manifestação apresentada corrobora
a constatação da Auditoria,
especialmente quando afirma
que“ainda não concluíram as etapas
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Documento Constatação Recomendação Situação

Relatório nº
01/2020 –
Fundações de
Apoio

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, considera-se não
implementada e mantém-se a
recomendação até que a divulgação
dos resultados das fiscalizações seja
realizada.

Não divulgação dos
resultados das
avaliações de
desempenho

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.

A gestão manifestou que, “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.”

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,
considera-se não implementada e
mantém-se a recomendação até que a
divulgação dos resultados das
avaliações de desempenho seja
realizada.
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Documento Constatação Recomendação Situação

Ausência de
informações sobre as
análises finalística e
financeira

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.

A gestão manifestou que “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".”

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,
considera-se não implementada e
mantém-se a recomendação até que a
divulgação das informações sobre as
análises finalística e financeira das
prestações de contas seja realizada

Relatório nº
01/2020 –
Fundações de
Apoio

Ausência de seção de
respostas e perguntas

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.

A gestão manifestou que: “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.”

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,
considera-se não implementada e
mantém-se a recomendação até que a
seção de respostas a perguntas
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Documento Constatação Recomendação Situação

frequentes da sociedade seja
disponibilizada no sítio da Fundação
de Apoio.

Relatório nº
01/2020 –
Fundações de
Apoio

Ausência de meios de
acessibilidade

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.

A gestão manifestou que: “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/p
esquisa-pos-graduacao-e-inovacao/leg
islacao-enormas/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/pesqui
sa-pos-graduacao-e-inovacao/legislaca
o-e-normas/pesquisa
https://docs.google.com/spreadsheets
/d/1to0uH78OF19fpUyI6C4vKlyrjjX_-B
LHBaU_6ek_I/edit? usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets
/d/1to0uH78OF19fpUyI6C4vKlyrjjX_-B
LHBaU_6efbk_I/edit?usp=sharing”
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/Sag
iWeb/GUI/PortalTransparencia/PortalT
ransparencia.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

https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/pesquisa-pos-graduacao-e-inovacao/legislacao-enormas/pesquisa
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/pesquisa-pos-graduacao-e-inovacao/legislacao-enormas/pesquisa
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/pesquisa-pos-graduacao-e-inovacao/legislacao-enormas/pesquisa
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1to0uH78OF19fpUyI6C4vKlyrjjX_-BLHBaU_6efbk_I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1to0uH78OF19fpUyI6C4vKlyrjjX_-BLHBaU_6efbk_I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1to0uH78OF19fpUyI6C4vKlyrjjX_-BLHBaU_6efbk_I/edit?usp=sharing
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Relatório nº
01/2020 –
Fundações de
Apoio

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.

Disponibilização
parcial de
informações

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.

A gestão manifestou que: “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/p
esquisa-pos-graduacao-e-inovacao/leg
islacao-enormas/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/pesqui
sa-pos-graduacao-e-inovacao/legislaca
o-e-normas/pesquisa
https://docs.google.com/spreadsheets
/d/1to0uH78OF19fpUyI6C4vKlyrjjX_-B
LHBaU_6ek_I/edit? usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets
/d/1to0uH78OF19fpUyI6C4vKlyrjjX_-B
LHBaU_6efbk_I/edit?usp=sharing”

Reitera-se a obrigatoriedade da
Fundação de Apoio quanto à
divulgação, em sua totalidade, das

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1to0uH78OF19fpUyI6C4vKlyrjjX
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1to0uH78OF19fpUyI6C4vKlyrjjX
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Relatório nº
01/2020 –

Fundações de
Apoio

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/Sagi
Web/GUI/PortalTransparencia/PortalT
ransparencia.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.

Indisponibilidade de
informações
referentes a execução
físico-financeira de
projetos

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

A gestão manifestou que “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.”
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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 AcórdãoTCU 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/Sag
iWeb/GUI/PortalTransparencia/PortalT
ransparencia.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 permitam o
acompanhamento concomitante da
execução físico-financeira dos projetos
de forma tempestiva, consideraremos
a recomendação integralmente
atendida.

Relatório nº
01/2020 –

Fundações de
Apoio

Ausência de
indicadores para
monitoramento e
avaliação

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.

A gestão manifestou que “Tais ações
estão sendo planejadas para
implementação futura”

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
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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, considera-se não
implementada e mantém-se a
recomendação até que os indicadores
sejam disponibilizados no site da
Fundação.

Relatório nº
01/2020 –

Fundações de
Apoio

Não disponibilização
de acesso integral aos
processos

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.

A gestão manifestou que “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”.
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
configurações e layout do próprio sítio
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eletrônico”. Desta forma, a
manifestação é parcialmente acatada.
Assim que as informações forem
atualizadas e disponibilizadas em sua
totalidade, consideraremos a
recomendação integralmente
atendida.

Relatório nº
01/2020 –

Fundações de
Apoio

Disponibilização
parcial de acesso às
prestações de contas

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.

A gestão manifestou que “A PRPPI
buscará novas informações junto a
Auditoria para planejar a melhor
maneira de divulgação dessas
informações.”

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, considera-se não
implementada mantém-se a
recomendação até que as informações
referentes às prestações de contas
sejam disponibilizadas em sua
totalidade no site da Fundação.

Não divulgação de
relatórios das
avaliações de
desempenho

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.

A gestão manifestou que “A PRPPI
buscará novas informações junto a
Auditoria para planejar a melhor
maneira de divulgação dessas
informações.”

A manifestação apresentada corrobora
a constatação da Auditoria. Reitera-se
a obrigatoriedade da Fundação de
Apoio quanto à disponibilização dos
relatórios das avaliações de
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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, considera-se não
implementada e mantém-se a
recomendação até que tais relatórios
sejam disponibilizados no site da
Fundação.

Relatório nº
01/2020 –

Fundações de
Apoio

Não disponibilização
de acesso à íntegra
das demonstrações
contábeis.

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.

A gestão manifestou que “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.”

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/Sag
ieb/GUI/PortalTransparencia/PortalTra
nsparencia.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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Não publicação dos
relatórios de
fiscalizações,
auditorias, inspeções
e avaliações de
desempenho

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.

A gestão manifestou que: “A
divulgação do Cronograma será
planejada junto a equipe da PRPPI”
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
esteitem 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, considera-se não
implementada e mantém-se a
recomendação até que tais relatórios
sejam disponibilizados no site da
Fundação.

Relatório nº
01/2020 –

Fundações de
Apoio

Não há sistemática de
classificação da
informação

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.

A gestão do Ifal manifestou que: “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.”

A manifestação apresentada corrobora
a constatação da Auditoria. Reitera-se
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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, considera-se
não implementada e mantém-se a
recomendação até que a sistemática
de classificação das informações seja
disponibilizada no site da Fundação.

Relatório nº
02/2020 -

Avaliação do
Processo de
Seleção de
Ingressos

Falhas no
planejamento que
resultaram na
superestimativa do
quantitativo
e valor contratado

Sobre a situação identificada, a gestão
manifestou-se, por meio do
Memorando Eletrônico nº
38/2020-PROEN-DSI, informando que:
Durante o ano de 2019, foi definido
institucionalmente que todos os
cursos do ensino médio integrado
teriam sua duração reduzida,
passando dos atuais 04 anos para 03
anos. Essa mudança, no nosso
entendimento poderia elevar o
número de inscritos para o patamar
indicado no Contrato (20.000
inscritos), o que após o término das
inscrições para o Exame de Seleção
2020.1 não se concretizou.
Entretanto, a afirmação de que “o Ifal
teria maior eficiência dos recursos
despendidos no processo”, não
encontra respaldo nem no Contrato,
tampouco nos valores efetivamente
pagos. Em primeiro lugar, porque
houve a arrecadação com a taxa de
inscrição de parte dos candidatos (que
não foi mencionada nesse relatório de
auditoria) que atingiu o montante de
R$ (350.750,00).
Em segundo lugar, conforme
transcrição abaixo do subitem 4.3
(anexado à página 28 desse relatório)
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do Contrato firmado entre o Ifal e a
Fundepes, o valor de R$ 420.000,00
(quatrocentos e vinte mil reais) era
meramente estimativo.
“4.3. O valor acima é meramente
estimativo, de forma que os
pagamentos devidos à Contratada
dependerão dos quantitativos de
serviços efetivamente prestados.”
Sendo assim, anexamos a cópia do
Memorando Eletrônico no 128/2019 e
da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço -
NFS-e, no 3592 de 02/12/2019, no
valor de R$ 270.291,00 (duzentos e
setenta mil, duzentos e noventa e um
reais) que foi o valor efetivamente
pago e que é equivalente a 12.871
inscritos (12.871 x R$ 21,00).
Quanto à diferença a menor entre o
valor empenhado e o valor
efetivamente pago (-149.709,00) à
Pró-Reitoria de Administração foi
informada por este departamento
através do Memorando Eletrônico no
129/2019, de 03 de dezembro (segue
em anexo) para os fins contábeis
cabíveis.
Concluindo, destaque-se que todo o
processo seguiu as normatizações
internas e externas, sendo aprovado
formalmente pelo Procurador da
A.G.U. que fica no Ifal, com a coleta de
preços de outras instituições e
divulgação nos canais legais, inclusive
seus resultados são amplamente
divulgados tanto nos sites
institucionais como nos Dados
Abertos. Dessa forma, englobando os
pilares fundamentais da
Administração pública: Legalidade,
Impessoalidade, Moralidade,
Publicidade e Economicidade.

Da análise da manifestação da gestão
ao item 2.1 cumpre destacar que esta
Auditoria Interna respaldou suas
constatações e recomendações nos
documentos recebidos por meio do
Memorando Eletrônico nº 22/2020 -
PROEN-DSI. Tendo sido recebido,
dentre eles, o Contrato nº 17/2019 e a
Nota de Empenho que continham as
informações analisadas e explicitadas
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no Relatório Preliminar desta ação,
conforme indicado acima.
O Contrato, de fato, esclarece que,
havendo diferença entre o valor
estimado e o real, este seria registrado
em Termo Aditivo. No entanto, não
nos foi encaminhado este segundo
documento, tendo sido analisada,
apenas, a primeira situação. Também
não foi possível localizar o documento
na página oficial do Ifal. Por esse
motivo, não havíamos considerado a
situação na primeira análise. No
entanto, como foram encaminhadas as
informações complementares para
esta Auditoria, pelo DSI, informando
os valores devidamente pagos,
inclusive com notas fiscais
comprovando as informações (em
anexo), acatamos os documentos
comprobatórios que explicitam o
ajuste de valores pagos.
Acatamos como justificada a situação
identificada, mas nossas
recomendações quanto ao
planejamento dos exames de seleção
de ingressos no futuro, no sentido de
considerar outros indicadores e
informações na estimativa da
contratação, inclusive apontando a
discrepância entre valores estimados e
realizados como um risco no Mapa de
Riscos. Esse planejamento deve
nortear a tomada de decisões quanto
à necessidade em investir na
divulgação em novos canais, da
necessidade ou não de realização de
provas em determinados locais, etc.

Relatório nº
02/2020 -

Avaliação do
Processo de
Seleção de
Ingressos

Precariedade dos
controles relativos aos
processos de
impressão,
montagem,
grampeamento,
empacotamento,
armazenamento e
distribuição dos
malotes de provas

Recomendamos que os
controles empregados no
processo de elaboração,
impressão, grampeamento,
empacotamento,
armazenamento e distribuição
dos malotes de provas sejam
revisados e melhorados,
buscando soluções que
envolvam o registro com
segurança de todo o processo.

Não foi-nos encaminhadas evidências
de cumprimento ao recomendado,
portanto, consideramos como não
implementada e mantemos a
recomendação relativa aos controles
internos adotados no processo de
elaboração, impressão,
grampeamento, empacotamento,
armazenamento e distribuição dos
malotes de provas sejam revisados e
melhorados, buscando soluções que
envolvam o registro (como filmagens,
por exemplo) com segurança de todo
o processo. Apesar de o processo
estar em conformidade com a
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Relatório nº
02/2020 -

Avaliação do
Processo de
Seleção de
Ingressos

legislação, como destacado na
manifestação da gestão e verificado
por esta Auditoria Interna, essa
recomendação tem como objetivo
fortalecer a boa governança da
instituição contribuindo com a
segurança do processo, uma vez que
ao analisarmos o risco deste,
problemas como a ocorrência de
vazamentos, por exemplo, ainda que
improvável teria alto impacto. A título
de exemplo, temos os certames
conduzidos pelo Inep, que, para a
realização do Exame Nacional do
Ensino Médio - Enem, do Exame
Nacional de Desempenho dos
Estudantes - Enade e do Exame
Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos -
ENCCEJA, especificou medidas
(controles internos) relativos à
segurança do processo desde o
processo licitatório, conforme é
possível verificar em
http://portal.inep.gov.br/licitacoes.

Sobre a Comissão
Permanente de Exame
de Seleção (Copes),
esta Audint verificou
que, apesar de ser
uma comissão
permanente, não está
relacionada no site do
Ifal junto às outras
comissões, no link
específico que as
relaciona e
disponibiliza
informações sobre
cada uma delas,
https://www2.ifal.edu
.br/o-ifal/institucional
/comissoes-permanen
tes. Tal fato, pode
prejudicar a
transparência dos
processos conduzidos
pela Copes.
Não identificamos,
também, nem no
Estatuto do Ifal, nem
no Regimento Geral
da Instituição,
menção sobre a

Recomendamos a normatização
da Copes, indicando critérios
objetivos que regulamentem a
seleção para sua constituição,
bem como o período de
permanência dos servidores
nesta, suas responsabilidades,
impedimentos, bem como as
atribuições.

A gestou manifestou que: “Diferente,
por exemplo da CPPD, CIS e outras,
onde seus membros são eleitos e tem
um mandato, do ponto de vista prático
a Copes não é uma “comissão
permanen-te”, assemelhando-se a
ou-tras comissões com atua-ções
pontuais e com dura-ção variável, tais
como: Comissões organizadoras de
Jogos Internos, de Festivais Literários,
de eventos etc. Tal constatação pode
explicar a ausência de menção no
Estatuto, no Regimento Geral da
instituição assim como de link
específico no site institucional.
Nesse caso, já existe naquele site o
espaço reservado a este
departamento, o qual julgamos ser o
adequado. Já em relação aos critérios
para a seleção dos membros da
referida comissão, embora por si só
não sejam suficientes, consideramos
sim que a “antiguidade” exercida ao
longo do tempo com integridade e
eficácia (meritocracia) são critérios
imprescindíveis para a escolha e a
manutenção dos mesmos, o que está
corroborado na legislação que
regulamenta o pagamento de Encargo

Recomendamos que as
informações relativas às
atividades da Copes sejam
publicizadas no site
institucional, a fim de garantir a
transparência e a
accountability, bem como, seja
promovido o controle social dos
processos sob responsabilidade
desta comissão.
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referida Comissão,
bem como quais os
critérios utilizados
para a seleção de seus
componentes,
periodicidade de
composição,
atribuições, nem
quaisquer
informações que
indique como a
referida comissão
realiza, monitora e
avalia as atividades
que o Chefe de
Departamento de
Seleção de Ingressos
indicou serem de sua
competência.

de Cursos e Concursos (Portaria no
3830/GR, de 25/10/2019 e Artigo no 4
do Decreto no 6.114, de 15/05/2007,
transcrito abaixo):
“Art. 4o Para fins de desempenho das
atividades de que tratam os incisos I e
II do art.2º, deverá o servidor possuir
formação acadêmica compatível ou
comprovada experiência profissional
na área de atuação a que se
propuser”.
Ainda em relação aos membros da
Copes, seguimos à risca a legislação
acima, quando da formação da
referida comissão:
- Os processos que dependem da
gráfica são exercidos por servidores
efetivos e lotados naquele setor;
- A assistência médica, idem;
- A elaboração das questões das
provas se dá por professores efetivos e
formados nas respectivas áreas
(Língua Portuguesa, Matemática,
Geografia e História); - A presidência
da Copes neste certame foi exercida
pela servidora Maria Betânia Vilar de
Souza, a qual tem larga experiência
em seleções de alunos, coordenando a
aplicação das provas no Campus
Maceió, tendo sido a representante do
Ifal junto à realização do Enem desde
a sua criação, coordenando ainda
outros concursos organizados por
empresas como: Cespe, Copeve e
Fundação Carlos Chagas. Em todos os
casos citados acima, são servidores
efetivos do Ifal.” Esta Auditoria Interna
reforça a necessidade de
regulamentação das atividades da
Comissão Permanente de Exame de
Seleção (Copes), uma vez que, apesar
da manifestação da gestão indicar que
“do ponto de vista prático a Copes não
é uma ‘comissão permanente’,
assemelhando-se a outras comissões
com atuações pontuais e com duração
variável”, entendemos que, sendo a
atividade de seleção de ingressos de
frequência regular e permanente, é
indispensável que a instituição
regularmente as atribuições dos
servidores que atuarão na Copes, bem
como se dará a seleção e o perfil
mínimo exigido dos
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Relatório nº
02/2020 -

Avaliação do
Processo de
Seleção de
Ingressos

membros. É relevante, ainda, que se
realize o mapeamento dos processos,
que identifique as atividades que
necessitam de melhorias nos
controles, e, como foi indicado os
elementos integridade e eficácia, que
esses indicadores sejam registrados e
monitorados. Assim sendo,
considera-se não implementada e
mantém-se a recomendação do item e
a Auditoria Interna acompanhará a
sua implementação ou as implicações
na assunção do risco de não
implementá-las.

Falhas relativas à
transparência ativa
dos processos
gerenciados pelo DSI

Recomendamos a
disponibilização de toda a
legislação e normas relativas
aos processos de seleção de
novos alunos, na área indicada
para tal, a fim de garantir que
através de consulta ao site
institucional, sejam sanadas
dúvidas imediatas relativas ao
processo.

Ao verificarmos o conteúdo do espaço
reservado a este departamento,
realmente foi constatado que houve
equívoco por parte de quem inseriu
tais conteúdos, pois todos os
referem-se Departamento de Políticas
Estudantis. Já solicitamos a correção
com a inclusão da legislação que trata
especificamente do ingresso de
alunos.

Considerando a manifestação da
gestão, esta Auditoria Interna,
considera parcialmente acatadas as
recomendações. A Auditoria Interna
acompanhará a implementação das
recomendações para considerá-las
atendidas. Ao revisitar o espaço do DSI
no site institucional, verificamos que o
mesmo ainda não foi ajustado, apesar
da manifestação da gestão ter
indicado que o mesmo já foi
solicitado.

Recomendamos que sejam
indicados, no site institucional,
na área específica do DSI: seus
componentes, os participantes
da Copes e os participantes
diretos dos processos de
seleção de ingressos, a fim de
possibilitar o controle social
sobre a inexistência de relação
entre os envolvidos no processo
e os candidatos.

Necessidade de
melhorias na
divulgação de
informações relativas
às chamadas para
realização de
matrículas

Recomendamos que, quanto às
informações relativas às
chamadas para preenchimento
das vagas, seja garantida a
transparência ativa e detalhada
das razões e, inclusive, que seja
explicitada a origem da vaga.

A gestão manifestou que: “No último
parágrafo da página 9 há a seguinte
menção: “... a exemplo do Curso
Técnico Subsequente em Logística, nos
turnos vespertino e noturno, em que
se realizaram a segunda e a sexta
chamadas apenas (grifo nosso)”.
Conforme a transcrição da página do
site indicada no link
(https://exame.ifal.edu.br/exames/inf
oExamesAnteriores/138), está
demonstrado que houve efetivamente
05 chamadas após a Chamada dos
Classificados para o campus em
epígrafe (da 2a à 6a chamada).
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Para cumprir o princípio da eficiência,
os candidatos vão sendo convocados à
medida em que vão surgindo vagas,
quer seja por não confirmação da
matrícula ou de desistência no início
do curso. Isso pode explicar o porquê
de no curso mencionado acima
(Logística) tenha havido convocações
apenas na segunda e sexta chamadas,
visto que as vagas surgidas nesse
ínterim (3a à 5a chamadas) eram
destinadas a outro(s) curso(s) do
mesmo campus.
Ademais, os candidatos são
convocados de acordo com o seu tipo
de concorrência, o que pode ocasionar
que não haja candidato(s)
convocado(s) para a Ampla
Concorrência em quaisquer uma das
chamadas.
Entretanto, achamos interessante e
nos próximos editais, acataremos a
sugestão de incluir os dados da vaga
de origem (no de inscrição, nome, tipo
de concorrência), quando realizarmos
a convocação do candidato em Lista
de Espera.”

Considerando a manifestação da
gestão, esta Auditoria Interna,
considera acatada a recomendação,
acompanharemos a implementação
da medida e seus desdobramentos em
ações futuras.

Relatório nº
03/2020 -

Avaliação dos
Controles de
Jornada de

Trabalho

Pendências de
autorizações (sem
homologação) de
registros de ponto.

Recomendamos que, nos
termos da Portaria nº 1769/GR,
de 25 de agosto de 2016, aos
servidores ocupantes de
funções gratificadas e cargos de
direção, seja reforçada, meio de
ação de caráter pedagógico e
específico, a necessidade de
homologação das frequências
dos servidores por estes
chefiados, tendo em vista que a
homologação das ocorrências e
da própria frequência é um
mecanismo de controle para
aferir se o dever indicado no
inciso X, art. 116, da Lei
8.112/90 está sendo cumprido.

A gestão manifestou que: “A par da
análise do Relatório Preliminar
encaminhado por essa Auditoria
Interna (AUDINT) referente a Ação nº
12/2020 que trata sobre Avaliação dos
Controles Internos de frequência dos
servidores e considerando as
recomendações nas páginas 13 e 14
do referido Relatório, vimos informar
concordância com as questões
apontadas.
A Diretoria de Gestão de Pessoas
(DGP) está de acordo com a
necessidade de aprimoramento dos
mecanismos de controle de
frequência, e já tem trabalhado em
proposições de melhorias e
adequações. As ações terão como
perspectiva atender a legislação
concernente ao tema, especialmente
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Relatório nº
03/2020 -

Avaliação dos
Controles de
Jornada de

Trabalho

Ocorrências de
caráter excepcional
registradas
habitualmente

Recomendamos a realização de
ações de divulgação das
implicações da inassiduidade e
falta de pontualidade dos
servidores que registram com
frequência ocorrências
relacionadas ao não
cumprimento estrito do dever
indicado no inciso X, art. 116,
da Lei 8.112/90.

Recomendamos, ainda, que
sejam criados alertas na
ferramenta utilizada para
controle da jornada de trabalho
no Ifal, para que os servidores
sejam informados da
repercussão do esquecimento
no registro do ponto.

Por fim, recomendamos a
realização de oficinas sobre a
utilização da ferramenta de
registro da jornada, uma vez
que a ocorrência ‘erro no
registro de ponto’ foi uma das
mais registradas no período
analisado.

a Instrução Normativa nº 2/2018 e
qualificar os processos de gestão.
Dentre as medidas a serem tomadas,
ressaltamos a importância de
atualização da regulamentação interna
referente ao controle de frequência
das/os servidores, ajustes referentes
ao sistema de ponto eletrônico, a fim
de dirimir possíveis falhas no processo
e a capacitação das Coordenações de
Gestão de Pessoas (CGPs) dos campi,
bem como dos ocupantes de cargos e
funções gratificadas, com o propósito
de termos uma qualificação do
processo de acompanhamento e
gestão da frequência das/os
servidoras/es do Ifal.
Portanto, destacamos que as
providências estão sendo tomadas e,
neste momento, estamos na etapa de
elaboração do planejamento das
ações necessárias para atender às
inconsistências dispostas no relatório
apresentado pela AUDINT.
Desde já agradecemos as
contribuições e apontamentos,
colocando a DGP à disposição para
quaisquer necessidades”

Verifica-se, na manifestação da gestão,
que a mesma corrobora com as
constatações desta Audint. Com isso,
observa-se que os gestores se
comprometem em envidar esforços
para a criação dos procedimentos
necessários para atender às
inconsistências dispostas no relatório
apresentado. Assim sendo,
considera-se não implementadas e
mantém-se as constatações, que serão
acompanhadas através de plano de
providências.

Unidades que não
enviaram as
frequências
eletrônicas

Recomendamos a apuração da
diferença entre as informações
dos relatórios citados na
constatação e, caso haja
equívoco no registro em algum
deles, que sejam realizados os
devidos ajustes.
Recomendamos, ainda, que
sejam criados alertas na
ferramenta utilizada ou
encaminhados aos e-mails dos
servidores para controle da
jornada de trabalho no Ifal,
indicando às chefias da
necessidade de envio das
frequências.

Ocorrências sem
homologação que
precisam de
comprovação
documental e
compensação

Recomendamos, ainda, que
sejam criados alertas na
ferramenta utilizada ou
encaminhados aos e-mails dos
servidores para controle da
jornada de trabalho no Ifal,
indicando às chefias a
necessidade de homologação
das frequências.
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Relatório nº
03/2020 -

Avaliação dos
Controles de
Jornada de

Trabalho

Incompatibilidades
entre registros de
ponto e folha de
pagamento

Recomendamos a emissão de
alertas aos servidores,
indicando que os débitos de
horas não compensadas ou não
compensáveis, repercutiram
em forma de descontos no
salário. Solicitamos que, caso já
tenha havido os respectivos
descontos, que sejam
encaminhados os
comprovantes a esta Auditoria
Interna.

Ocorrência
caracterizada como
caso comum a todos
os ambientes não
registrada

Recomendamos que seja
informada a necessidade de
anexação de comprovante
relativo às ocorrências
registradas.

Recomendamos, ainda, que
seja informada às chefias a
importância do
acompanhamento às
ocorrências frequentes de
servidores sob sua
coordenação, para que sejam
orientados da melhor forma de
registro dos fatos no ponto
eletrônico.

Registro de jornada
sem intervalo para
almoço

Recomendamos que sejam
realizadas ações pedagógicas
aos servidores, alertando da
impossibilidade de realização
de jornadas sem intervalo para
almoço de forma frequente.
Caso se faça necessário o
funcionamento ininterrupto da
atividade, que seja analisada a
possibilidade de flexibilizar o
ambiente organizacional para
garantir o funcionamento
ampliado.

Relatório nº
04/2020 -
Gestão de

Suprimentos

Ausência do
Documento de
Formalização da
Demanda

Recomenda-se que o
departamento responsável por
compras apenas inicie os
procedimentos inerentes a uma
contratação, mediante o envio
do Documento de Formalização
da Demanda pela área
requisitante. Portanto,
enquanto não juntado o
instrumento de oficialização da
demanda nos autos do

Por meio do Memorando nº
176/2020 - REIT-PROAD, de 25 de
setembro de 2020, e do Memorando
nº 182/2020 - REIT-PROAD, a Proad
encaminhou à Audint as providências
tomadas para atendimento às
recomendações.
Consideramos, portanto, acatadas
todas as recomendações, uma vez que
os achados foram sanados.



27
Documento Constatação Recomendação Situação

Relatório nº
04/2020 -
Gestão de

Suprimentos

processo, recomenda-se a
suspensão dos trâmites da
pretensa aquisição.
Dentre todos os processos
eletrônicos analisados, cumpre
ressaltar que a impropriedade
acerca da ausência de DFD
recaiu, apenas, sobre uma
contratação. Nesse cenário,
infere-se que a falha em tela é
incomum, pois os processos
examinados nesta auditoria
possuíam os seus respectivos
DFDs, com exceção da
contratação de serviço de
dedetização para o campus

Penedo.

Ausência da
designação formal da
Equipe de
Planejamento

Recomenda-se a designação
formal da equipe de
planejamento antes do início da
fase de planejamento da
contratação pretendida. Porém,
cabe apontar que, de acordo
com a relação de processos
examinados, Quadro 1, da
seção 2, não se revelou
recorrente a tramitação de
processos eletrônicos sem a
portaria com indicação dos
membros para compor a equipe
de planejamento.

Por meio do Memorando nº
176/2020 - REIT-PROAD, de 25 de
setembro de 2020, e do Memorando
nº 182/2020 - REIT-PROAD, a Proad
encaminhou à Audint as providências
tomadas para atendimento às
recomendações.
Consideramos, portanto, acatadas
todas as recomendações, uma vez que
os achados foram sanados.

Quantitativo de
serviço a ser
contratado não
declarado no
Documento de
Formalização da
Demanda

Recomenda-se a inclusão da
quantidade de serviço a ser
contratada no Documento de
Formalização de Demanda,
conforme a orientação expressa
na IN 05/2017 MPDG, art. 21,
alínea b.
Caso a área requisitante não
possua demanda, deve-se
evitar a elaboração do DFD, sob
pena de realizar uma requisição
em desacordo com a norma
mencionada acima. Contudo, se
há uma determinação da alta
gestão para que elabore o
Documento de Formalização da
Demanda, recomenda-se que
lhe informe os motivos de se
abster de formulá-lo, tendo em
vista a previsão normativa
quanto à necessidade de indicar

Por meio do Memorando nº
176/2020 - REIT-PROAD, de 25 de
setembro de 2020, e do Memorando
nº 182/2020 - REIT-PROAD, a Proad
encaminhou à Audint as providências
tomadas para atendimento às
recomendações.
Consideramos, portanto, acatadas
todas as recomendações, uma vez que
os achados foram sanados.



28
Documento Constatação Recomendação Situação

Relatório nº
04/2020 -
Gestão de

Suprimentos

o quantitativo de serviços.

Definição imprecisa
do objeto do certame

Recomenda-se a inserção da
quantidade de serviço a ser
contratada no Documento de
Formalização de Demanda,
conforme a orientação prevista
na IN 05/2017 MPDG, art. 21,
alínea b.

Por meio do Memorando nº
176/2020 - REIT-PROAD, de 25 de
setembro de 2020, e do Memorando
nº 182/2020 - REIT-PROAD, a Proad
encaminhou à Audint as providências
para atendimento às recomendações.
Consideramos acatadas todas as
recomendações.

Previsão da data, que
deve ser iniciada a
prestação do serviço,
não declarada no
Documento de
Formalização da
Demanda

Recomenda-se, no Documento
de Formalização de Demanda, a
inclusão de data em que deve
ser iniciada a prestação do
serviço, conforme a orientação
prevista na IN 05/2017 MPDG,
art. 21, alínea c.

Por meio do Memorando nº
176/2020 - REIT-PROAD, de 25 de
setembro de 2020, e do Memorando
nº 182/2020 - REIT-PROAD, a Proad
encaminhou as providências tomadas
para atendimento às recomendações.
Consideramos, acatadas todas as
recomendações.

Contratação
pretendida não
prevista no Plano
Anual de
Contratações

Recomenda-se que as
demandas não lançadas sejam
inseridas, com as suas devidas
justificativas, nos respectivos
Planos Anuais de Contratações.

Por meio do Memorando nº
176/2020 - REIT-PROAD, de 25 de
setembro de 2020, e do Memorando
nº 182/2020 - REIT-PROAD, a Proad
encaminhou as providências tomadas
para atendimento às recomendações.
Consideramos, acatadas as
recomendações.

Divulgação do
relatório do PAC, na
forma simplificada,
não encontrada na
página da instituição
na internet

Recomenda-se aos gestores a
disponibilização do relatório do
PAC de forma clara, de fácil
acesso, e com filtros de buscas
que facilitem a localização e
interpretação das informações
pelo controle social.

Por meio do Memorando nº
176/2020 - REIT-PROAD, de 25 de
setembro de 2020, e do Memorando
nº 182/2020 - REIT-PROAD, a Proad
encaminhou as providências tomadas
para atendimento às recomendações.
Consideramos acatadas as
recomendações.

Relatório nº
05/2020 -

programas e
ações de
Pesquisa,
Inovação,

Pós-Graduaçã
o e Extensão

no Ifa

Oportunidade de
melhorias quanto à
publicidade de
informações da
Pesquisa e da
Extensão

Recomenda-se que, nos termos
da lei 12.527/2011, nos espaços
específicos de cada Pro-Reitoria
na página do Ifal, sejam
divulgadas informações atuais e
detalhadas das ações
realizadas, a exemplo de dados
dos projetos aprovados em
editais (seus executores e os
recursos utilizados,
comunidade/espaço de
atuação, etc), a fim de
promover o controle social e
garantir Transparência nas
ações realizadas pelo Ifal.

Por meio do Memorando nº 16/2021
- REIT-PROEX a gestão informou
que: “Incluímos na página da PROEX,
no menu principal, o item ACESSO ÀS
INFORMAÇÕES DA EXTENSÃO com
Link público do SIGAA onde é possível
consultar as ações de extensão
anteriores e em andamento.
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/extens
ao/indicadores/registro-das-acoes-de-
extensao”
Esta Auditoria Interna, considera
acatada a recomendação, uma vez
que a Pró-Reitoria de Extensão
encaminhou evidências do
atendimento à recomendação”.

https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/extensao/indicadores/registro-das-acoes-de-extensao
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/extensao/indicadores/registro-das-acoes-de-extensao
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/extensao/indicadores/registro-das-acoes-de-extensao
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Relatório nº
05/2020 -

programas e
ações de
Pesquisa,
Inovação,

Pós-Graduaçã
o e Extensão

no Ifal

Os processos não
estão mapeados ou
não há a publicação
do fluxo destes

Recomenda-se a realização do
mapeamento dos processos
realizados pela PRPPI, e a
publicação dos fluxos de cada,
a exemplo do modelo de fluxo
utilizado para criação de
grupos de pesquisa em
‘Grupos de Pesquisa’

A gestão manifestou-se indicando “Por
favor verifiquem
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/extens
ao/editais/tutoriais-sigaa, pois todos
nossos processos já estão mapeados
no sistema e com fluxograma e
tutoriais”
Esta Auditoria Interna, portanto
considera a recomendação
parcialmente acatada, uma vez que a
Proex apresentou a implementação da
recomendação. Consideraremos
totalmente implementada, quando
identificarmos que a PRPPI também
publicou seus fluxos.

Fragilidades no
planejamento quanto
aos Editais

Recomenda-se maior foco na
etapa de planejamento dos
editais, considerando, inclusive,
os riscos de situações adversas,
para que as retificações após o
edital lançado sejam menos
frequentes ou não apresentem
fragilidades como as
identificadas no edital
analisado.

O edital foi prorrogado por apenas 1
dia devido a interrupção de energia
elétrica no campus Batalha por apenas
1 dia, conforme a nota de
esclarecimento publicada na
sequencia da retificação
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/extens
ao/editais/arquivos/edital-de-projetos
-2020-nota-de-esclarecimento.pdf

A extensão é uma atividade peculiar,
onde o aluno pode trabalhar vários
dias na semana, ou realizar toda a CH
semanal numa atividade externa, em
um fim de semana. As ações são
muito distintas e, por isso, fica a cargo
de cada orientador acompanhar a CH
dos bolsistas.
Quanto à Carga Horária do bolsista, a
retificação ocorreu devido a
publicação da
Resolução Nº 40/2020 - Reit (11.01)
. Portanto, o edital foi alterado para
atender a nova norma em vigor na
instituição. A duplicidade de
retificação foi devido a um equívoco
da PROEX, pois não existe o termo
“mínima” na referida Resolução.

https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/extensao/editais/tutoriais-sigaa
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/extensao/editais/tutoriais-sigaa
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/extensao/editais/tutoriais-sigaa
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/extensao/editais/arquivos/edital-de-projetos-2020-nota-de-esclarecimento.pdf
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/extensao/editais/arquivos/edital-de-projetos-2020-nota-de-esclarecimento.pdf
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/extensao/editais/arquivos/edital-de-projetos-2020-nota-de-esclarecimento.pdf
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Diante das informações
encaminhadas, esta Auditoria Interna
considera acatada a recomendação.

Fragilidades na
divulgação do
resultado final de
editais de Extensão

Recomenda-se a
atualização/correção do
resultado final e, posterior
divulgação, indicando a
justificativa de alteração e a
situação dos projetos citados na
constatação.

Essa alteração se deu por solicitação
da DIREAD, que informou ter sido um
equívoco da proponente ao cadastrar
o Projeto. O registro das alterações é
feito por documentação oficial
encaminhada à PROEX. Houve um
equívoco e foi corrigido.
Houve uma duplicação da proposta no
sistema SIGAA Extensão, a qual nós
não identificamos anteriormente e
não sabemos o motivo técnico. Como
o resultado publicado é extraído direto
do sistema, esse equívoco também se
deu nesse resultado. No entanto, será
imediatamente corrigido

Diante das informações
encaminhadas, esta Auditoria Interna
considera acatada a recomendação.

Fragilidades no
controle dos sistemas
utilizados

Recomenda-se maior controle
quanto ao acompanhamento do
registro no Sigaa das atividades
de extensão realizadas, com
vistas ao alcance das metas e
objetivos propostos, mantendo
o sistema atualizado, quanto às
informações relativas aos
Projetos, Cursos, Propec, Artifal,
Proifal, Minha comunidade,
estágios, anexando os
respectivos relatórios parciais e
finais das atividades realizadas,
bem como outros documentos
relevantes para a ação.

Reiteramos que o Módulo
SIGAA/Extensão é público para
consulta. Não necessita de perfil de
acesso para visualização das ações
realizadas e seus "detalhes”. Esses
detalhes são: o nome do projeto, onde
foi realizado, quem faz parte da
equipe e algumas fotos. Os relatórios
das ações não são públicos. Ficam
restritos ao perfil dos coordenadores.
Se a auditoria julgar necessário,
podemos mostrar os arquivos no
sistema, em uma reunião virtual.
Reiteramos que o sistema SIGAA é
utilizado no mesmo formato em vários
IFs. Nunca divulgamos os relatórios
das ações. Tornamos público apenas
as informações brutas. Sobre as
imagens de bolsistas, informamos que
todos os alunos bolsistas ou
voluntários assinam termo de
consentimento de divulgação das
imagens pelo IFAL.
Sobre o Arquivo dos documentos, o
relatório faz referência aos Editais
2019 e ao Edital 13/2020 (Fluxo
Contínuo), certamente para
esclarecermos a mudança na mesma
solicitação (Forma de envio do
Relatório Final). Neste caso, não houve
de fato mudança, mas uma melhor
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organização do texto. Nos editais de
2019 as mesmas informações constam
nos subitens: 4.2.9, 4.3.7, 4.3.9, 4.4.3,
6.8.1, 11.2. no 13/2020 consta apenas
no subitem citado, 5.5.9 ,para ampliar
a clareza. Essa alteração do texto para
melhor entendimento foi motivada
por sugestão dos próprios
extensionistas. Além disso, no Edital
13/2020 não solicita o envio do Termo
de Início pois ele está atrelado ao
Termo de compromisso do bolsista, e
para este edital não existem bolsistas.
Porém em todos os editais, os termos
são encaminhados à PROEX e o
Relatório Final cadastrado no SIGAA.
Informamos que as cópias dos termos
já foram enviadas à PROEX, entretanto
faltam assinaturas, devido a
pandemia. Por isso ainda não foram
incluídas no sistema.

Diante das informações
encaminhadas, esta Auditoria Interna
considera acatada a recomendação.

Recomenda-se que, na
divulgação de imagens de
menores participantes das
ações, sejam preservadas suas
identidades por meio de
tratamento de imagens ou do
consentimento dos
responsáveis.

Quando o aluno é menor, o termo é
assinado pelos pais ou responsáveis.
Os termos de consentimento estão
disponíveis em
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/extens
ao/editais/formularios-e-termos
. O aluno não inicia o projeto sem o
envio do referido termo.
Diante das informações
encaminhadas, esta Auditoria Interna
considera acatada a recomendação.

Cancelamentos de
Projetos, Cursos,
Propec, Proifal, Artifal,
Minha Comunidade e,
respectivas,
devoluções dos
valores pagos

Recomenda-se que os editais
destaquem o procedimento
em casos de inexecução ou
cancelamento dos projetos e
programas, indicando como se
dará o processo (se haverá ou
não devolução de valores e
como deve ser feito).

Por meio do Memorando nº 16/2021
- REIT-PROEX a gestão informou
que: “As recomendações sobre o
procedimento de cancelamento
passarão a constar em todos os editais
da Proex a partir de 2021.”

Esta Auditoria Interna acompanhará as
ações adotadas para tratar a
recomendação, considerando-o, ainda,
parcialmente acatada, por não ter
havido a aplicação da recomendação
ainda..
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Avaliação das ações
indicadas no PDI
2019-2023

Recomenda-se que, no
mapeamento dos riscos, sejam
priorizadas ações de
tratamento aos riscos de não
alcance dos objetivos
institucionais, a fim de que o
que foi definido no PDI
2019-2023 seja alcançado.

A gestão manifestou que: “Em 2019
tivemos uma significativa redução do
orçamento, o que certamente justifica
esse decréscimo nas metas em vários
indicadores. O IFAL foi conservador em
relação às metas, devido ao indicativo
de corte orçamentário ainda maior
nos próximos anos. Interessante
lembrar que a maioria dos indicadores
são compartilhados com outras
pró-reitorias. As metas descritas no
relatório da Auditoria não são
somente da extensão.”
“Entendemos que não se trata de
prever riscos, mas, de um
planejamento de metas com base em
fatos já ocorridos, pois, no momento
do planejamento o governo federal já
havia informado a redução
orçamentária.”
Esta Auditoria Interna entende que o
processo de mapeamento e gestão de
riscos está em andamento no Ifal,
assim, consideramos a recomendação
parcialmente acatada, e indicamos
que acompanharemos avaliando os
encaminhamentos da área para
mapear os principais riscos de não
atingimento dos objetivos indicados.

Relatório nº

06/2020 -

Avaliação da

Flexibilização

da Jornada

dos Técnicos

-Administrativ

os do Ifal

Não divulgação da
escala nominal, dias e
horários dos
servidores com
horário flexibilizado

Recomendamos que, em
cumprimento às normas que
tratam da ampliação do horário
de atendimento ao público por
meio da flexibilização da
jornada de trabalho, sejam
publicadas no site institucional
as informações que tratam do
horário de atendimento desses
ambientes organizacionais, com
a escala nominal dos servidores
que trabalharem neste regime,

A gestão manifestou que: “Frente ao
Relatório Preliminar de Auditoria
Interna que trata do
Acompanhamento da Flexibilização da
Jornada de Trabalho dos servidores do
Ifal, informamos que tomamos
conhecimento do teor e que não
temos ressalvas à emissão do
Relatório Final. Atuaremos de forma a
atender as recomendações constantes
nesse Relatório.” Considerando a
manifestação da gestão, que
corrobora com as constatações desta
Audint e declara que
comprometem-se em envidar esforços
para atender às inconsistências
dispostas no relatório apresentado,
mantém-se as constatações,
considerando que as recomendações
não foram acatadas e informa-se que
serão acompanhadas através de plano
de providências.
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Servidores com

registro de lotação no

Sigrh em

coordenações

diferentes das

informadas pelos

Campi no controle de

flexibilização

Recomendamos a revisão dos

registros de lotação dos

servidores, a fim de proceder

aos ajustes necessários

adequando suas

atividades/cargos/atribuições/l

otação na instituição ao que

está indicado no Sigrh. O Sigrh é

uma ferramenta que possibilita

o efetivo controle, entretanto,

as informações registradas

carecem de ajustes.

O ambiente/serviço

flexibilizado não

funciona por 12h

ininterruptas

Recomendamos o

estabelecimento de escalas dos

servidores flexibilizados para

garantir o funcionamento dos

ambientes organizacionais e a

oferta dos serviços ao público

por 12h ininterruptas, uma vez

que esta é condição para a

jornada flexibilizada.

Ausência rotineira de

servidores de

ambientes

flexibilizados

Recomendamos a regularização

da situação de servidores que

se ausentam de forma rotineira,

considerando que, caso as altas

não sejam justificadas, estas

podem configurar inassiduidade

habitual, nos termos da Lei

8.112/90, além de

comprometer o atendimento

ampliado ao público que é o

objetivo da flexibilização da

jornada.

Ausência nas normas
de definição de
mecanismos para
avaliação e
acompanhamento da
flexibilização da
jornada de trabalho
nos ambientes
organizacionais

Recomendamos o
estabelecimento de um
processo de acompanhamento
e avaliação da jornada
flexibilizada no Ifal, indicando,
em normativos, os mecanismos
de controle utilizados para que
se possa comprovar a
necessidade, a vantajosidade e
a melhoria da eficiência para a
Instituição.
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-Administrativ
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Concessão de
flexibilização a
ambientes
organizacionais com
um único
servidor

Recomendamos os ajustes
necessários para o
cumprimento do que
estabelece a Portaria nº
1805/GR de 16/08/2017, no
art. 4, § 2º, quanto a
insuficiência de servidores nos
ambientes organizacionais
flexibilizados.

Distribuição da força
de trabalho de forma
desigual/desuniforme

Recomendamos o
dimensionamento adequado da
força de trabalho no Instituto
Federal de Alagoas visando ao
aumento dos níveis de
satisfação do servidor e a
garantia ou melhoria da
qualidade do serviço prestado à
sociedade como condições
necessárias para concessões de
ambientes organizacionais
flexibilizados.

Ambientes
organizacionais não
contemplados com a
flexibilização da
jornada de trabalho
com servidores
cumprindo 6hs

Recomendamos os ajustes
necessários para o
cumprimento do que
estabelece a Portaria nº
1805/GR de 16/08/2017
enquanto esta ainda estiver
vigente.

Registros com
horários uniforme de
frequência ("registro
britânico")

Recomendamos que a Gestão
instrua os servidores quanto à
vedação ao registro dos
horários uniformes de
frequência ("registro
britânico").

Relatório nº

07/2020 -

Sustentabilida

de Ambiental

Indicadores
apresentam
fragilidades

Recomendamos que o Ifal
adote os indicadores elencados
no Anexo III da IN SLTI nº 10, de
12/11/2020, ou caso opte por
outros termos, que estes sejam
definidos, conforme o §2º, art.
9º da mesma norma. Faz-se
necessário quantificar e agregar
informações por meio de
comparações e avaliações, para
uma melhor eficiência na
avaliação das ações
estabelecidas nos Planos de
Ação.

A gestão manifestou que “O Ifal no
ano de 2021 promoverá a
revisão/atualização do seu Plano de
Logística Sustentável (PLS) 2019-2023,
dando ênfase, dentre outras, ao
estudo de viabilidade da implantação
do conjunto de indicadores constantes
da IN nº 10 de 12/11/2012. Em caso
de adoção de outros indicadores
complementares, estará previsto para
cada um: nome, fórmula de cálculo,
fonte de dados, metodologia de
apuração e periodicidade de
apuração.”
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Diante da manifestação apresentada
pela gestão observa-se o
comprometimento quanto à
revisão/atualização do seu Plano de
Logística Sustentável - PLS com a
possibilidade de implantação de
indicadores que contemplem o que IN
nº 10 de 12/11/2012
estabelece.
Assim, considera-se parcialmente
acatada e mantém-se a
recomendação que será acompanhada
através de plano de providências.

Não consta no PLS a
atualização do
inventário de bens e
materiais do órgão

Recomendamos que o PLS do
Ifal seja ajustado quanto à
inclusão dos conteúdos
mínimos estabelecido pela IN
SLTI nº 10, de 12/11/2012,
sobretudo no que se refere à
atualização do inventário de
bens e materiais do órgão. O
conhecimento da situação atual
dos bens e materiais do órgão
são fundamentais para a
eficiência das ações
desenvolvidas.

A gestão manifestou que: “O
inventário patrimonial já foi iniciado,
estando sob condução da Pró-reitoria
de Administração-PROAD, englobando
todas as unidades (campi e Reitoria).
Tão logo esteja concluído, será
incorporado ao PLS
atualizado/revisado”
Conforme manifestação apresentada
pela gestão – evidencia-se o
comprometimento quanto a busca
pela implementação da recomendação
e demonstração das providências no
sentido de concretizar à atualização do
inventário de bens e materiais do
órgão e com isso contemplar o que a
IN SLTI nº 10, de 12/11/2012
estabelece.
Assim, considera-se parcialmente
acatada e mantém-se a
recomendação que será acompanhada
através de plano de providências.

Planos de Ação dos
Campi não
contemplam todos
dos tópicos
estabelecidos
na IN nº 12,
10/11/2012

Recomendamos que a
Instituição estabeleça um
Modelo de Plano de Ação que
contemple todos os tópicos
estabelecidos na IN nº 10,
10/11/2012. A Comissão
Interministerial de
Sustentabilidade na
Administração Pública – CISAP,
disponibiliza um Roteiro para
Elaboração dos Planos de
Gestão de Logística Sustentável
– PLS.

A gestão manifestou que: “Na peça
que trará aprovação da atualização do
PLS 2019-2023 haverá, como anexo, o
modelo de Plano de Ação que deverá
ser adotado por cada unidade. Nele
constarão os tópicos obrigatórios para
atendimento à IN nº 12, 10/11/2012.”
De acordo com a manifestação
apresentada pela gestão observa-se o
comprometimento
quanto ao cumprimento dos tópicos
obrigatórios para atendimento à IN nº
12, 10/11/2012.
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Assim, considera-se parcialmente
acatada e mantém-se a
recomendação que será acompanhada
através de plano de providências.

Ausência de uma
Plano de
Gerenciamento de
Resíduos Sólidos

Recomendamos a elaboração
dos Planos de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos dos Campi.
Conforme a Lei nº 12.305/2010,
o Ifal como pessoa jurídica de
direito público
responsabilizar-se-á direta ou
indiretamente, pela geração de
resíduos sólidos. Como o Ifal
tem sua estrutura multicampi,
com Campus localizados em
municípios diversos, esses
Planos deverão ser realizados
por cada Campus, cumprindo
assim o que estabelece a Lei
12.305/2010 em seu art. 21, §
1o e § 2o.
Art. 21 § 1o O plano de
gerenciamento de resíduos
sólidos atenderá ao disposto no
plano municipal de gestão
integrada de resíduos sólidos
do respectivo Município, sem
prejuízo das normas
estabelecidas pelos órgãos do
Sisnama, do SNVS e do Suasa.
§ 2o A inexistência do plano
municipal de gestão integrada
de resíduos sólidos não obsta a
elaboração, a implementação
ou a operacionalização do plano
de gerenciamento de resíduos
sólidos.

A gestão manifestou que: “O Ifal
elaborará no decorrer de 2021 o seu
Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos, nos termos da Lei nº
12.305/2010. Caso não se mostre
viável em 2021 a implementação do
gerenciamento em todas as áreas,
sobretudo por falta de pessoal
especializado, o Instituto, no mínimo,
iniciará com o gerenciamento piloto
em uma das áreas.”

Considerando a manifestação da
gestão, constata-se que a mesma
compromete-se em envidar esforços
para elaboração do Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
Assim, considera-se parcialmente
acatada e mantém-se a
recomendação que será acompanhada
através de plano de providências.

Não adesão a nenhum
dos Programas de
Gestão Ambiental,
conforme orientações
do TCU

A Adesão a programas como:
Agenda Ambiental da
Administração Pública (A3P),
Programa de Eficiência do Gasto
(PEG) e Programa de Eficiência
Energética (Procell EPP), de
forma a otimizar a gestão
administrativa e contribuir para
o uso mais racional dos
recursos naturais, agregando
economia aos cofres públicos e
gerando benefícios para o meio
ambiente e para a sociedade.
Em tempo, após detectadas
fragilidades na gestão
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ambiental dos 15 campi que
indicam a não implantação ou
implementação parcial de ações
de sustentabilidade,
recomendamos a adoção de
boas práticas sustentáveis em
consonância com o Plano de
Gestão de Logística Sustentável
do Ifal (atualizado) – sendo esta
a agenda estruturada que
abrange metas e ações
previamente estabelecidas para
contribuir no estabelecimento
de uma política de
desenvolvimento sustentável
no Ifal.

Relatório nº

08/2020 -

Contrato e

Admissões de

Pessoas

Oportunidade de
implementação de
Controles Internos e
inclusão de
Documentos nos
processos de
contratação de novos
servidores

Recomendamos a adoção de
mecanismo de controle interno
de confirmação da existência ou
não de candidatos aprovados
em concurso público ou
processo seletivo simplificado
vigente, antes do lançamento
de novos editais. O documento
atestando esse controle deverá
constar no processo.

A gestão manifestou que:
“Informamos que a consulta sobre a
vigência de editais de abertura em
validade e sobre a existência de
candidatos aprovados em cadastro de
reserva é um procedimento padrão da
comissão organizadora dos certames
(COMPEMA/COMPEC) antes da
abertura dos processos seletivos.
Esse procedimento, via de regra,
segue o seguinte trâmite:
1 – A Coordenação de Contrato e
Admissão de Pessoal – CCAP recebe
solicitação para contratar PEBTT
Substituto em determinada área;
2 – Diante da inexistência de cadastro
de reserva para a área (em qualquer
Campi do IFAL), a CCAP encaminhará
essa informação à PROEN;
3 – Após análise e confirmação da
demanda junto ao Campus, a PROEN
encaminha solicitação de abertura de
novo processo seletivo para a área em
questão;
4 – A COMPEC ao receber a solicitação
organiza a listagem de todas as
áreas/campi que demandam a
contratação e solicitação à CCAP que
informe a existência ou não de edital
vigente e cadastro de reserva para as
áreas;
5 – A CCAP envia planilha, via processo
ou via memorando eletrônico, com as
informações solicitadas.
Faz-se necessário esclarecer que no
caso concreto apresentado no
relatório preliminar,quanto à abertura
do processo seletivo simplificado n°
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01/2020, as informações foram
prestadas à PROEN via MEMORANDO
ELETRÔNICO Nº 649/2019 - REIT-CCAP,
conforme anexo, com a informação da
CCAP da existência ou não de edital de
abertura e cadastro de reserva para as
áreas solicitadas. Ocorre que, após as
informações prestadas pela CCAP,
houve uma decisão administrativa
para que a área de INFORMÁTICA –
ARQUITETURA DE REDES –CAMPUS
MACEIÓ fosse incluída dentre as áreas
ofertadas sem que, contudo, a CCAP
tivesse sido questionada quanto a
existência de cadastro de reserva para
essa área específica. De fato, havia
edital de abertura nº 76/2018 vigente
e com candidatos aprovados, e,
inclusive, o primeiro colocado ainda
não havia sido contratado. Desta
forma, trata-se de um caso pontual
em que se tomou uma decisão
administrativa e não houve a devida a
consulta à CCAP.”
Da análise da manifestação da CCAP
esta Auditoria Interna considera que
as recomendações podem ser
consideradas acatadas diante das
informações complementares
apresentadas pelo setor.

Recomendamos a inclusão, no
processo de contratação de
professores substitutos, de
documentos com informações
que atestem o cumprimento
dos requisitos previstos nas
normas relativas ao contrato,
como é o caso de: documentos
que indiquem a origem da vaga
de professor substituto e
manifestação quanto à dotação
orçamentária específica para a
realização do contrato.

A gestão manifestou: “Quanto à
documentação que consta no
processo de contratação de PEBTT
Substituto, informamos que desde o
final de 2019 a CCAP adotou
formulário padrão de solicitação de
contratação, disponível no site do
IFAL, bem como instituiu a
documentação exigida para a abertura
do processo. Dentre tais documentos
estão: a comprovação da origem da
vaga, a comprovação da área e
campus do docente afastado, a carga
horária e horários de aula atribuídas
ao docente afastado, o percentual de
professores substitutos já presentes
no campus e a justificativa da
necessidade de contratação.
Quanto à disponibilidade
orçamentária, após a publicação da
Medida Provisória nº 922/2020,
publicada no DOU em 02/03/2020, a
CCAP retomou o procedimento de
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Relatório nº

08/2020 -

Contrato

Admissões de

Pessoas

consultar a PROAD quanto a existência
da disponibilidade orçamentária para
cada contratação. Por tanto, a
informação sobre disponibilidade
orçamentária específica já consta em
todos os processos administrativos de
contratação.
Ressalta-se que em casos de
demandas judiciais o cumprimento
deve ser imediato e,
administrativamente, é um tipo de
processo inquestionável, portanto
foge ao trâmite padrão de um
processo típico de contratação. Nesses
casos, a CCAP cumpre imediatamente
a determinação judicial. Entretanto, se
houver melhor juízo desta Auditoria
Interna, o procedimento para casos
judiciais poderá ser revisto.” Da
análise da manifestação da CCAP esta
Auditoria Interna considera que as
recomendações podem ser
consideradas acatadas diante das
informações complementares
apresentadas pelo setor.

Definição e publicação
do Fluxo de do
processo de contrato
e admissão de
pessoas

Recomendamos que a Diretoria
de Gestão de Pessoas mapeie,
defina e divulgue o fluxo do
processo de contratação e
admissão de novos servidores.

A gestão manifestou que:
“Informamos que a CCAP e DGP
editaram Portaria que estabelece o
regulamento geral de contratação de
professores substitutos, restando
apenas a análise da Procuradoria
Federal junto ao IFAL e da Reitoria
para posterior publicação.
Nessa Portaria, no CAPÍTULO II – DA
ABERTURA E TRÂMITE DO PROCESSO
DE CONTRATAÇÃO, consta o fluxo de
contratação para professor substituto.
Assim, fica evidente que todas as
recomendações, embora pertinentes
ao fluxo das contratações, já fazem
parte dos procedimentos-padrão das
contratações de professores
substitutos, excetuando-se os casos
judiciais cujas determinações
demandam rito processual
diferenciado.”
Da análise da manifestação da CCAP
esta Auditoria Interna considera que
as recomendações podem ser
consideradas acatadas diante das
informações complementares
apresentadas pelo setor.

Fonte: Relatórios de Auditoria 2020
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Assim, das 62 (sessenta e duas) recomendações decorrentes dos trabalhos de Auditoria Interna, 17
(dezessete) foram implementadas imediatamente - tendo os gestores auditados encaminhado,
inclusive, comprovantes que evidenciam o cumprimento ao recomendado. Além disso, 16
(dezesseis) foram parcialmente acatadas, restando o envio de algum documento específico ou de
alguma informação complementar. Quanto às demais 29 (vinte e nove) recomendações, embora
tenham havido manifestações quanto à adoção de providências para atender a diversas delas, não
foram encaminhados documentos que evidenciem o seu atendimento. Permanecem, portanto, em
monitoramento até que seja constatado o seu cumprimento, conforme Gráfico 1.

Gráfico 1. Percentual das recomendações decorrentes dos relatórios de Auditoria Interna quanto à
situação de implementação

Fonte: Relatórios de Auditoria 2020

Cabe registrar que houve um avanço significativo quanto à proporção de recomendações
imediatamente implementadas pela gestão do Ifal - em 2019, das 68 recomendações, apenas 02
haviam sido imediatamente atendidas3. Avalia-se que tal resultado seja consequência de uma
melhoria na comunicação entre a Audint e as áreas auditadas. Foi contabilizada a participação da
equipe da Auditoria Interna em 53 (cinquenta e três) reuniões, a maior parte delas em formato
remoto, perfazendo um total de 117 (cento e dezessete) horas.

Também, em 2020, foi executado pela Audint o monitoramento dos sistemas Alice, E-pessoal,
Conecta, E-pessoal (módulo Indícios) e E-Aud, buscando a interlocução com a gestão, assessorando
na construção das respostas e sua inserção nos sistemas, em atendimento à Ação nº 10 do
Paint/2020.

3 Relatório Anual de Auditoria 2019, com esta e demais informação pode ser em
https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/auditorias/arquivos/raint-relatorios-anuais-de-atividades/RaintIf
al2020.pdf
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1. Análise de Licitações e Editais (conhecido como ALICE TCU) - O sistema Alice entra no site do
Comprasnet e coleta arquivos e dados de todas as licitações e de todas as atas de realização de
pregão publicadas. Após solicitação direta ao TCU via e-mail, a Audint passou a receber
regularmente a análise do ALICE sobre os processos licitatórios do Ifal. No ano de 2020, recebemos
91 emails com análises das licitações do Ifal, duas delas apresentaram “alertas”, tendo sido
encaminhados para as áreas responsáveis para tratamento. Duas ações da CGU, concluídas em
2020, também tiveram origem no ALICE. A ação relativa à obra do Campus Rio Largo (Relatório
Final nº 851399) e a ação de análise preventiva do Pregão Eletrônico nº 17/2020 – Ifal.

2. Conecta TCU - Nova forma de prestação de serviço e de interação entre o Tribunal e o público
externo. Deliberações, recursos, determinações e recomendações, além de processos não sigilosos
estão disponíveis para acesso de forma ágil, direta e segura. O Ifal tem acesso ao Conecta TCU
desde julho/2020 e, por meio da plataforma, recebeu e respondeu 11 ofícios em 2020. Além da
maior agilidade, todos os documentos relacionados ao Ifal que originaram no órgão de Controle
Externo em anos anteriores, podem ser acessados com maior precisão, sendo possível mapear os
documentos por tema e período, o que torna as buscas e resolução de pendências antigas mais
eficientes.

3. E-pessoal (TCU) – Sistema para coleta, processamento e tramitação de atos de admissão de
pessoal e de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, para fins de registro (antigo Sisac).
Para monitoramento do módulo indícios, em que o Tribunal comunica-se com as instituições
apontando situações que apresentam riscos, o Ifal começou a utilizar o sistema em 2019.

4. E-Aud (CGU) - Sistema desenvolvido pela Secretaria Federal de Controle Interno da
Controladoria-Geral da União (CGU) para gestão da Atividade de Auditoria Interna Governamental.
O sistema integra, em uma única plataforma eletrônica, todo o processo de auditoria, desde o
planejamento das ações de controle até o monitoramento das recomendações emitidas e o
registro dos benefícios. Em 2020, o Ifal teve 41 interações com a CGU via sistema, bem como a
Auditoria Interna iniciou o uso da plataforma como ferramenta de planejamento e monitoramento
das atividades. Todos os relatórios da Auditoria Interna 2020 já constam no sistema que também é
acompanhado pelo Assessor Executivo, trazendo mais segurança e agilidade no atendimento às
demandas.
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5. DESCRIÇÃO DOS FATOS RELEVANTES QUE IMPACTARAM POSITIVA OU NEGATIVAMENTE NOS
RECURSOS E NA ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA E NA REALIZAÇÃO DAS
AUDITORIAS

O ano de 2020 foi marcado por fatos que impactaram o desenvolvimento das atividades da
Auditoria Interna do Ifal. Apesar das incertezas decorrentes da pandemia mundial causada pelo
coronavírus, alguns avanços tecnológicos e processuais puderam ser implementados na Instituição.

Inicialmente, cabe destacar que pouco antes da emissão da Portaria que suspendeu a realização da
maior parte das atividades presenciais, em março de 2020, o Ifal já havia realizado treinamento
com os servidores para adoção de processo em formato eletrônico. Essas ferramentas
possibilitaram a realização das ações de Auditoria Interna em 2020, bem como o atendimento às
demandas da CGU e TCU.

Além disso, em abril de 2020, o Ifal reformulou seu site. Todo o menu foi realizado seguindo o
organograma institucional estabelecido pelo Regimento Geral do Instituto Federal de Alagoas, o
que facilitou a busca por informações disponibilizadas ativamente - possibilitando maior eficiência
na realização das ações, uma vez que estão disponíveis informações sobre pró-reitorias,
departamentos e diretorias da Reitoria, além do acesso aos sistemas e portarias eletrônicas. A
organização dos dados nas páginas das unidades também ficou padronizada, com a disposição dos
setores de seus respectivos campi. O portal agora apresenta o Menu "Acesso à Informação", com a
intenção de tornar mais claro e rápido o acesso do cidadão às informações públicas. Nele, estão
disponíveis dados institucionais, como as ações e programas do Ifal, as auditorias, o quadro de
receitas e despesas, licitações e contratos, além de ferramentas que tirem dúvidas e prestem
esclarecimentos ao usuário, como o serviço de informação ao cidadão.

Ainda sobre ferramentas, conforme indicado no item 4 deste Relatório, em 2020 a Audint teve
acesso a novos sistemas que trouxeram uma nova dinâmica na relação entre o Ifal e outros órgãos,
bem como sistematizou o monitoramento das recomendações expedidas.

Cabe destacar que, durante o ano de 2020, houve grande avanço na qualificação da equipe de
Auditoria Interna, com a conclusão do mestrado dos servidores Jefferson Gerlânio e José Emiliano.
A servidora Adriana Lins segue cursando mestrado, com previsão para conclusão em 2021 e,
apesar de não referir-se à atividade de 2020, cumpre informar que, recentemente, em
março/2021, a servidora Silvana Kelly foi aprovada na seleção de mestrado ProfEPT. A perspectiva
é de que, até 2023, toda a equipe de Auditoria Interna do Ifal seja formada por mestres. É
importante salientar que a qualificação dos auditores é primordial para o aprimoramento do
exercício da atividade de auditoria interna e é incentivada com a concessão de afastamento parcial
ou total dos servidores ou, ainda, a adequação do horário para viabilizar o desenvolvimento das
atividades acadêmicas.

Por fim, outro fator positivo a ser indicado foi a participação da Alta Administração na construção
da matriz de riscos que originou o Paint 2021. A visão dos gestores do Ifal foi importante para a
realização desta ação, pois são eles que lidam com as reais questões do dia-a-dia da instituição e
possuem informações e conhecimento sobre riscos relativos às áreas auditáveis que nem sempre
os auditores conseguem visualizar num primeiro momento.
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6. QUADRO DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS, COM INDICAÇÃO DO
QUANTITATIVO DE AUDITORES CAPACITADOS, CARGA HORÁRIA E TEMAS

No exercício de 2020, a participação em treinamentos, cursos de capacitação ou eventos deu-se,
em sua maioria, de forma remota. O quadro a seguir demonstra a participação dos auditores em
capacitações e sua respectiva carga horária.

Quadro 4. Ações de Capacitação realizadas

Servidora capacitada: Marília Cristyne Souto Galvão Barros Matsumoto

Capacitação Local Período de Realização Carga horária

XVI Encontro Nacional de Controle
Interno - Desafio das Unidades de
Auditoria Interna: Auditoria Financeira
e Auditoria de Avaliação das Políticas
Públicas

Conselho Nacional de
Controle Interno (Conaci)

08/09/2020 2 horas

Programa de Desenvolvimento
de Lideranças – SKE

STEINBEIS-SIBE do Brasil
06/05/2020 a
27/07/2020

80 horas

4º Fórum Nacional de Controle:
Inovação em prol da Educação no
Brasil

Instituto Serzedello Corrêa 3 a 4/12/2020, 16 horas

XVI Encontro Nacional de Controle
Interno - Auditoria Preventiva em
Licitações: Alcance de Resultados com
o Uso de Algoritmos e Blockchain

Conaci 10/09/2020 2 horas

XVI Encontro Nacional de Controle
Interno - Exigência de Programas de
Integridade em Contratações:
Aspectos Jurídicos, Análise de Impacto
Regulatório e Experiências

Conaci 17/09/2020 2 horas

Atualização no modelo de 3 linhas:
performance, controle e governança

Conaci 04/08/2020 2 horas

52º FONAITec - Capacitação Técnica
das Auditorias do Ministério da
Educação

FonaiMec 23 a 27/11/2020 20 horas

Curso on-line sobre IA-CM: Modelo de
Capacidade de Auditoria Interna

CGU 29/06 a 02/07/2020 16 horas

Treinamento em Processo Eletrônico Protocolo Ifal (Proad) 10/02/2020 4 horas

Semana de Inovação 2020
Escola Nacional de

Administração Pública
(Enap)

28/12/2020 28 horas

Webinar Mulheres no Controle:
transparência e integridade em
tempos de crise

Conaci 19/05/2020 2 horas
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Servidor capacitado: Jefferson Gerlânio do Nascimento

Capacitação Local Período de Realização Carga horária

Comunicação Escrita Fundação Bradesco 20/08 a 23/09/2020 40 horas

Elaboração de Relatórios de Auditoria Enap 14/09/2020 30 horas

Técnicas de Auditoria Interna
Governamental

Enap 01/09/2020 40 horas

Servidor capacitado: José Emiliano dos Santos

Capacitação Local Período de Realização Carga horária

Avaliação IA-CM no Sistema e-Aud CGU 07/12/2020 2H30

Empreendedorismo e
Desenvolvimento Regional,

Escola do Legislativo
Deputado Lício Mauro da

Silveira
05/03/2020 a 7/01/ 2021, 40 horas

52º FONAITec - Capacitação Técnica
das Auditorias do Ministério da
Educação

FonaiMec 23 a 27/11/2020 20 horas

Fundamentos da Integridade Pública -
Prevenindo a Corrupção.

Instituto Serzedello Corrêa 29 de junho de 2020 25 horas

Governança Multinível da Política
Pública de Educação: Indicadores e
Risco

Instituto Serzedello Corrêa 27 de agosto de 2020 30 horas

Servidora capacitada: Silvana Kelly Coimbra Peixoto

Capacitação Local Período de Realização Carga horária

52º FONAITec - Capacitação Técnica
das Auditorias do Ministério da
Educação

FonaiMec 23 a 27/11/2020 20 horas

Curso on-line sobre IA-CM: Modelo de
Capacidade de Auditoria Interna

CGU 13 a 16/07/2020 16 horas

Processo de Supervisão Técnica das
UAIGs no E-Aud

CGU 15/10/2020 2h30

Avaliação IA-CM no Sistema e-Aud CGU 07/12/2020 2H30

XVI Encontro Nacional de Controle
Interno - Desafio das Unidades de
Auditoria Interna: Auditoria Financeira
e Auditoria de Avaliação das Políticas
Públicas

Conselho Nacional de
Controle Interno (Conaci)

08/09/2020 2 horas

XVI Encontro Nacional de Controle
Interno - Auditoria Preventiva em
Licitações: Alcance de Resultados com
o Uso de Algoritmos e Blockchain

Conaci 10/09/2020 2 horas
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Servidora capacitada: Silvana Kelly Coimbra Peixoto

Capacitação Local Período de Realização Carga horária

II Encontro Nacional da EJA-EPT
(PROEJA) da Rede Federal

Ifal 01 a 04/10/2020 20 horas

Sessão de Comunicação: Acesso,
Permanência e Êxito no EJA EPT
(Proeja) da Rede Federal: Tempos de
aprendizagem na pandemia da Covid
19

Ifal 02/10/2020 1 hora

Sessão de Comunicação: Acesso,
Permanência e Êxito no EJA EPT
(Proeja) da Rede Federal: Tempos de
aprendizagem na pandemia da Covid
19

Ifal 03/10/2020 1 hora

Relatos de Experiências: Metodologias
e material didático para o EJA EPT

Ifal 02/10/2020 2 horas

Mesa 2: As possibilidades de expansão
da EJA EPT

Ifal 03/10/2020 2 horas

Atualização no modelo de 3 linhas:
performance, controle e governança

Conaci 04/08/2020 2 horas

Práticas Educativas na EJA em tempos
de pandemia - Há Perspectivas?

CEDU/Ufal 09/06/2020 2 horas

Servidor capacitado: Sócrates Mesquita Bomfim

Capacitação Local Período de Realização Carga horária

Sustentabilidade na Administração
Pública

Instituto Serzedello Corrêa
(EAD)

Dez/2019 a 23/01/2020 28 horas

Técnicas de Auditoria Interna
Governamental

Escola Nacional de
Administração Pública –

Enap (EAD)
28/09/2020 40 horas

Curso on-line sobre IA-CM: Modelo de
Capacidade de Auditoria Interna

CGU 13 a 16/07/2020 16 horas

Licitações Sustentáveis
Instituto Serzedello Corrêa

(EAD)

07/01/2020 a
16/02/2020, 28 horas

Contabilização de Benefícios
Escola Nacional de

Administração Pública –
Enap (EAD)

14/11/2019 10 horas

Semana do Meio Ambiente:
Governança Ambiental: balanço e
perspectivas

Universidade de Caxias do
Sul

01 a 5 de junho de 2020
20 horas
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Servidor capacitado: Sócrates Mesquita Bomfim

Capacitação Local Período de Realização Carga horária

Semana de Meio Ambiente 2020

Instituto Federal de
Educação, Ciência e

Tecnologia do Rio Grande
do Norte - IFRN

31 de maio a 06 de junho
de 2020

20 horas

Sistema de Gestão Integrada Fecomércio 16/06/2020 36 horas

Fonte: Certificados recebidos pelos servidores
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7. ANÁLISE CONSOLIDADA ACERCA DO NÍVEL DE MATURAÇÃO DOS PROCESSOS DE
GOVERNANÇA, DE GERENCIAMENTO DE RISCO E DE CONTROLES INTERNOS DO ÓRGÃO OU DA
ENTIDADE, COM BASE NOS TRABALHOS REALIZADOS

Considerando que o conceito de 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 (Referencial básico de governança aplicável a órgãos e
entidades da administração pública/TCU), no tocante ao nível de maturação dos processos de
governança, de gerenciamento de risco e de controles internos da instituição, destaca-se a
progressiva busca do Ifal em promover melhorias dos mecanismos de controle internos, reflexo de
uma política administrativa cada vez mais envolvida com o fortalecimento das práticas de gestão
pública.

A avaliação dos controles institucionais, pela Auditoria Interna, deu-se mediante a aplicação,
durante o desenvolvimento das ações, de procedimentos específicos, na extensão julgada
necessária, conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal
e com base nos componentes do COSO I, quais sejam: Ambiente de Controle, Avaliação de Riscos,
Atividades de Controle, Informação e Comunicação, e Monitoramento Contínuo e Específico.

Com relação à institucionalização de uma política de governança, cabe ressaltar que o Ifal, em
janeiro de 2018, publicou a Resolução nº 04/CS/2018, que aprovou a Política de Gestão de Riscos e
Controles Internos da Gestão do Instituto Federal de Alagoas. Contudo, de fato, apenas em 2019 a
gestão de riscos da instituição avançou, quando foi estabelecida, a nível estratégico, a abordagem
de mapeamento de riscos – no modelo matriz em formato digital. A matriz foi utilizada para
nortear o planejamento da instituição no ano de 2020. Em 2020, o mapa de riscos do Ifal foi
construído pelas áreas e debatido e ajustado pelo Comitê de Governança, Gestão de Riscos e
Controle, estando em fase de revisão para publicação na página institucional.

Considerando a metodologia de Auditoria Baseada em Riscos, de De Cicco (2007), que classificou a
avaliação de maturidade dos riscos da instituição em:

a) Ingênuo - Nenhuma abordagem formal desenvolvida;
b) Consciente - Abordagem dispersa com base fundamentada;
c) Definido - Estratégia e política implementadas e comunicadas. Apetite definido.
d) Gerenciado - Abordagem corporativa desenvolvida e comunicada, e;
e) Habilitado – Gestão de riscos e controles internos totalmente incorporados às operações.

Temos que o Ifal, atualmente, encontra-se num nível de maturidade definida, em fase de
disseminação com a comunidade acadêmica e com a sociedade.

Dessa forma, o desenvolvimento dos trabalhos da Audint ao longo do exercício de 2020 tiveram
por objetivo, prioritariamente, uma atuação sobre pontos considerados de maior risco no Ifal e,
também, auxiliar a gestão do Ifal a melhorar a maturidade de riscos da instituição, fornecendo
avaliações independentes, focando na estrutura e no processo de gestão de riscos, em todos os
níveis relevantes das atividades organizacionais, ou seja, procurando testar os aspectos sistêmicos
da gestão de riscos em vez das situações específicas encontradas.



48
Foi possível avaliar que a informação e a comunicação da instituição, em sua maioria, permanece
formalizada nas resoluções, formulários e portarias publicadas junto à página institucional, no
entanto, a ausência de mapeamento de processos (também em fase de desenvolvimento), a
necessidade de estabelecimento de fluxos e a necessidade de revisão de alguns normativos
fragilizam, em alguns aspectos, a qualidade de algumas informações, bem como da comunicação
que nem sempre é tempestiva, atual, precisa e acessível.

Acredita-se que o monitoramento específico, realizado pela Auditoria Interna e/ou outros órgãos
de controle, nas ações realizadas têm contribuído para a melhoria dos controles internos, bem
como, o monitoramento contínuo, realizado pela própria gestão, na maioria das vezes é realizado
e, quando realizado, funciona, podendo ser aprimorado e melhor disseminado. Observa-se que
com o mapeamento de processos e com a implantação da política de gestão de riscos (em
desenvolvimento) os gargalos existentes podem ser sanados e fortalecidas as atividades de
controle e de gestão do Ifal.

Dos trabalhos realizados pela Audint em 2020, destaque-se a ação de auditoria que 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. 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.

A ação de Avaliação do Processo de Seleção de Ingressos evidenciou que existe a possibilidade de
avançar no modelo de planejamento dos próximos processos seletivos, a fim de alcançar mais
eficiência e economicidade no uso dos recursos. Além disso, observou-se que os controles relativos
à execução do processo podem ser aprimorados, garantindo maior efetividade dos mesmos e
proporcionando transparência, accountability e controle social. Esses controles dizem respeito
desde a seleção dos servidores que atuarão nos processos, baseados em critérios objetivos e que
priorizem critérios objetivos, como habilidades profissionais e aspectos relativos à integridade,
inclusive buscando o atendimento às metas traçadas no planejamento. Na avaliação inicial
também foi possível identificar que a divulgação de informações relativas ao tema, no site
institucional, é limitada. O espaço virtual precisa ser revisto e alimentado de informações que
promovam a transparência do processo e possibilitem o controle social.

Da ação de avaliação dos modelos de acompanhamento da Jornada de trabalho dos servidores
técnicos-administrativos concluímos que, embora existam controles internos, os mecanismos de
controle necessitam de aprimoramento. Faz-se fundamental a divulgação de informações sobre a
legislação que rege tais registros, bem como capacitações no uso da ferramenta utilizada pelo Ifal,
tendo em vista que algumas das constatações são indícios para equívocos no registro.

Ao tomar em consideração as legislações vigentes, a Ação de Gestão de Suprimentos objetivou
analisar os procedimentos iniciais de planejamento adotados, na Reitoria e nos Campi , para as
aquisições de serviços. A partir dos exames realizados durante a auditoria, foram constatados
eventos em desacordo com as Instruções Normativas 01/2019 e 05/2017, do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, bem como com a jurisprudência do Tribunal de Contas
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da União, conforme descrito na seção 2 deste relatório. Precisamente por isso, foram apresentadas
recomendações em consonância com as referidas normas. Por meio do Memorando nº 182/2020 -
REIT-Proad, de 30 de setembro de 2020, a Proad encaminhou as evidências de implementação e
informações complementares que restavam pendentes para considerarmos atendidas as
recomendações emitidas neste relatório.

A avaliação dos processos de Extensão e de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação executados pelo
Ifal evidenciou que existe a possibilidade de avançar no mapeamento e construção de fluxo destes
processos, bem como nos modelos de publicização das ações, nas ferramentas de
acompanhamento e na elaboração dos documentos, a fim de alcançar mais eficiência no uso dos
recursos. Além disso, identificou-se que os controles relativos à execução dos processos podem ser
aprimorados, garantindo maior efetividade dos mesmos e proporcionando transparência,
accountability e controle social. Esses controles dizem respeito desde a plena utilização dos
sistemas institucionais, como na disponibilização dos relatórios parciais e finais das atividades.
Foram indicados pontos que precisam ser atualizados ou ajustados nos documentos publicados,
conforme indicado nas constatações. Por fim, ressalte-se que essa foi uma primeira avaliação das
áreas e que foram abordados desde aspectos estratégicos como operacionais, focando, inclusive,
no primeiro ano de execução do PDI vigente - 2019. Tendo em vista que 2020 foi um ano atípico,
serão acompanhadas, nos próximos anos de execução do PDI vigente, as medidas mitigadoras dos
riscos para o alcance das metas delimitadas para o ano.

A avaliação do modelo de flexibilização da jornada de trabalho do Ifal evidenciou falhas pontuais
no cumprimento da legislação relativa ao tema, devido ao não comprometimento de uma parte de
servidores na execução das suas cargas horárias, bem como, dos gestores no controle, avaliação e
monitoramento. Algumas fragilidades apontadas já foram identificadas no relatório anterior sobre
a avaliação dos controles internos de frequência dos servidores. Ressaltamos que para um modelo
de flexibilização funcionar conforme o estabelecido no normativo é necessário um controle de
frequência eficiente. Diante disso, é de fundamental importância que os mecanismos de controles
sejam aprimorados visando atender as normas estabelecidas pela Instituição e as orientações dos
órgãos de controle quanto à flexibilização. A manifestação apresentada pela gestão constitui
concordância com as constatações e recomendações do relatório resultante deste trabalho. À vista
disso, esta Audint tem o entendimento da necessidade de acompanhar a concretização das
providências adotadas por meio do plano de providências e auditorias futuras.

O trabalho de avaliação das medidas de promoção da Sustentabilidade Ambiental na instituição
indicou a necessidade da inserção de indicadores que permitam a mensuração dos resultados das
ações no PLS, de todos os tópicos estabelecidos na IN nº 12, 10/11/2012 nos planos de ação,
atualização do inventário de bens e materiais do órgão, elaboração de planos de gerenciamento de
resíduos sólidos e adesão a programas de gestão ambiental.

Observou-se, no trabalho de avaliação do processo de contrato e admissão de pessoas, que este
apresentou fragilidades pontuais que são consideradas tratadas com a implementação das
recomendações indicadas pela Audint. Por oportuno, no entanto, destaca-se a adequada
publicização de informações relativas ao processo, o que oportuniza o acompanhamento dos
cidadãos, por meio do controle social.
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8. QUADRO DEMONSTRATIVO DOS BENEFÍCIOS FINANCEIROS E NÃO FINANCEIROS
DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA AO LONGO DO EXERCÍCIO
POR CLASSE DE BENEFÍCIOS

A Auditoria Interna do Ifal, enquanto órgão de assessoria técnica, deve observar a legislação e as
instruções normativas do Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo Federal, da qual
está sob orientação normativa e supervisão técnica. Assim, a partir do exercício 2019, conforme a
Instrução Normativa nº 4, de 11 de junho de 2018, a Audint do Ifal adotou sistemática de
quantificação e registro dos resultados e benefícios da atividade de Auditoria Interna.

Considerando os conceitos e finalidades indicadas pela literatura sobre Auditoria Interna, que
afirma que os benefícios oriundos de seus trabalhos vão além da busca pela melhor alocação de
recursos e correções de desperdícios (benefícios financeiros), estando, principalmente, voltados a
garantir o cumprimento dos resultados e metas institucionais que impactam em benefícios para
toda sociedade (benefícios não financeiros), através da “aplicação de uma abordagem sistemática
e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento
de riscos e de controles internos” (IN CGU nº 03/2017), tem-se que um dos principais benefícios
decorrentes da atuação da Audint, portanto, ao longo do exercício 2020 foi o de antecipar à gestão
do Ifal, através da execução de suas atividades, os atos efetivos e os efeitos potenciais, positivos e
negativos que ocorrem na instituição, evidenciando melhorias e prevenindo gargalos no
desempenho da missão institucional. Sendo assim, as ações contribuíram para o aprimoramento
dos controles internos institucionais, sendo que o benefício trazido pelo aprimoramento desses
controles otimiza a execução das atividades operacionais com uma melhor utilização dos recursos,
garantindo resultados efetivos, eficazes e eficientes na execução das políticas públicas no Ifal.

No âmbito da Unidade de Auditoria Interna do Ifal, a sistemática tem-se dado em forma de
monitoramento, através de um processo simplificado utilizando planilhas de controle, onde são
feitos trabalhos específicos de acompanhamento anuais para avaliação das recomendações
atendidas pelos gestores, podendo ocorrer análises pontuais quando enviadas documentações ou
informações adicionais pelas áreas auditadas.

Em 2020, não foi possível contabilizar benefícios financeiros, uma vez que não foi constatada
prática de irregularidades que resultem em prejuízo ao erário, prática de atos de gestão ilegais ou
ilegítimos, desfalques ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos. Sendo os prejuízos mais
frequentes os decorrentes de falhas nos controles, que, quando sanados, resultam em benefícios
não financeiros.

Tem-se, então, que as 17 (dezessete) ações implementadas pela gestão do Ifal em resposta às
recomendações emitidas pela Audint representam benefícios não-financeiros da dimensão
“Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos” de repercussão tático/operacional.
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9. ANÁLISE CONSOLIDADA DOS RESULTADOS DO PROGRAMA DE GESTÃO E MELHORIA DA
QUALIDADE - PGMQ

Seguindo o indicado no Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental,
aprovado pela IN SFC nº 3/2017, em consonância com a Estrutura Internacional de Práticas
Profissionais (IPPF) do Instituto dos Auditores Internos (IIA), o Ifal, por meio da Resolução nº
27/CS/2020, de 31 de outubro de 2019, instituiu o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade
da Atividade de Auditoria Interna do Ifal. O documento apresentado pela Auditoria Interna e
aprovado pelo Conselho Superior da instituição tem o objetivo de estabelecer atividades de caráter
permanente destinadas a avaliar a qualidade, a produzir informações gerenciais e a promover a
melhoria contínua da atividade de Auditoria Interna do Ifal.

A fim de respaldar o programa de gestão e melhoria de qualidade, esta Auditoria Interna, como
parte da sua avaliação interna, aplicou questionário, no modelo eletrônico, aos servidores que
atuam na Auditoria Interna, aos gestores auditados e aos membros da alta administração do Ifal.
26 (vinte e seis) participantes avaliaram questões relacionadas

a) ao alcance do propósito da atividade de auditoria interna do Ifal;
b) à conformidade dos trabalhos com as disposições da IN SFC/CGU nº 3, de 09 de junho de
2017, da IN SFC/CGU nº 8, de 06 de dezembro de 2017 e com as normas e procedimentos de
auditoria estabelecidos pela Audint do Ifal;
c) à conduta ética e profissional dos auditores.

Todas as questões elencadas nos questionários aplicados foram retiradas do Guia contendo
modelos e orientações do PGMQ, disponibilizado pela CGU no endereço eletrônico
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/pgmq. Os resultados indicaram
como aspectos em que há a oportunidade de melhorias na Audint

a) A comunicação
b) Oportunidade das recomendações (risco x custo de implantação)

Além disso, foi utilizada, como metodologia de avaliação interna, o Modelo de Capacidade de
Auditoria Interna (Internal Audit Capability Model – IA-CM) - modelo internacionalmente utilizado
que identifica os fundamentos necessários para uma auditoria interna eficaz no setor público e
permite gerenciar os relacionamentos nos ambientes internos e externos, a administração e
organização das atividades de Auditoria Interna, sobretudo o plano e o funcionamento das
auditorias realizadas por cada área, visando à realização de melhorias de forma estruturada,
consistente e contínua, para que ao longo do tempo se possa chegar a um nível de capacidade
desejada.

Tal modelo é estruturado por meio de uma matriz, a Matriz IA-CM, onde o eixo vertical representa
os níveis de capacidade, aumentando de baixo para cima, o eixo horizontal representa os
elementos da auditoria interna, e cada célula é denominada KPA (Key Process Areas).

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/pgmq/arquivos/in-sfc-03-2017-referencial-tecnico.pdf
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/pgmq
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Quadro 6. Modelo de Capacidade de Auditoria Interna do Ifal

Níveis
/Elementos

Serviços e
Papel da AI

Gerenciamento
de Pessoas

Práticas
Profissionais

Gerenciamento
do Desempenho
e Accountability

Cultura e
Relacionamento
Organizacional

Estruturas de
Governança

Nível 5
Otimização

AI
reconhecido
como
agente-chave
de mudança

Liderança no
envolvimento
com órgãos
profissionais

Melhoria
contínua das
práticas
profissionais

Relatórios
públicos de
eficácia

Relações eficazes
e constantes

Independência,
Poder e
autoridade sobre
as atividades

Projeção da
equipe

Planejamento
Estratégico

Nível 4
Gerenciado

Asseguração
da
governança,
gestão de
risco e
controle

AI contribui para
o
desenvolvimento
da gestão Estratégia de

Auditoria
alavanca a
gestão de
risco da
organização

Integração de
medidas de
desempenho
qualitativas e
quantitativas

AGE assessora e
influencia a alta
gestão

Supervisão
independente da
atividade de AI

Planejamento da
mão de obra AGE reporta-se à

autoridade
principalAI apoia órgãos

profissionais

Nível 3
Integrado

Serviços de
assessoramen
to

Construção de
equipes e
competências

Arcabouço de
Gestão de
Qualidade

Informação sobre
custos

Componente
integral da equipe
de gestão

Supervisão
gerencial da
atividade de AI

Auditorias de
desempenho

Staff
profissionalmente
qualificado

Plano de
Auditoria
baseados em
risco

Medidas de
Desempenho Coordenação com

outros grupos de
revisão

Mecanismos de
financiamento

Coordenação da
força de trabalho

Relatórios de
gestão

Nível 2
Infraestrutura

Auditorias de
Conformidade

Desenvolvimento
profissional
individual

Arcabouço de
processos e
práticas
profissionais

Orçamento
operacional de AI

Gerenciamento
dentro da
atividade de AI

Acesso total às
informações,
ativos e pessoas
da organização

Pessoas
preparadas são
identificadas e
recrutadas

Plano de
Auditoria
baseado nas
prioridades
da gestão e
dos
stakeholders

Plano de
Negócios de AI

Fluxo de
relatórios de
auditoria
estabelecido

Nível 1
Inicial

Ad hoc não estruturadas; auditorias isoladas ou revisão de documentos e transações com finalidade de aferir
conformidade; produtos dependem de habilidades específicas de indivíduos que estão nos cargos; ausência de
práticas profissionais estabelecidas; falta de estrutura; falta de capacidade; inexistência de KPAs.

Não avaliado Pode ser institucionalizado. Em desenvolvimento Institucionalizado

Diante dos resultados obtidos das avaliações internas, e da autoavaliação na Matriz IA-CM, foram
identificadas oportunidades de melhorias na Unidade de Auditoria Interna do Ifal: na comunicação
dos trabalhos; na apresentação dos critérios de avaliação a serem utilizados nos trabalhos; com
relação aos prazos; com relação à relevância dos temas, e; com relação ao gerenciamento das
atividades.

Buscando avançar quanto a qualidade dos serviços que executa, a Auditoria Interna do Ifal planeja
implantar, em 2021, uma série de ações com a perspectiva de melhorar nos aspectos acima
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apontados, tendo como meta a melhoria da percepção dos stakeholders e a institucionalização de
mais KPAs do nível 2.

Ação 1. Implantar a cultura de realização de reuniões por videoconferência com todos os gestores
auditados, a fim de estreitar a articulação com a apresentação pormenorizada das ações de
auditoria que serão desenvolvidas, indicando o objetivo, escopo, critérios a serem avaliados, bem
como o cronograma. Além disso, deverão ser realizadas reuniões no encerramento desses
trabalhos, indicando os maiores riscos identificados e discutindo o teor das recomendações,
buscando aprimorar o reporte dos resultados dos trabalhos.

Ação 2. Pesquisar métodos e formatos de comunicação do trabalho que aliem sustentabilidade e
eficácia na comunicação.

Ação 3. Elaborar a Política de Desenvolvimento de Competências da Unidade de Auditoria Interna
do Ifal, estabelecendo as orientações e diretrizes para o processo de desenvolvimento de
competências profissional dos servidores da Audint, possibilitando a definição de estratégias de
aprendizagem de acordo com as necessidades dos serviços e de forma integrada às estratégias da
Instituição.

Ação 4. Integrar toda a equipe nos temas auditados, realizando reuniões setoriais periódicas para
troca de experiências e compartilhamento de conhecimento.

Ação 5. Aprimoramento da metodologia de elaboração do planejamento da Auditoria Interna
considerando a política de gerenciamento de riscos da instituição e as percepções e necessidades
da alta administração.

Ação 6. Revisar e adequar os normativos institucionais de Auditoria Interna e aprimorar seus
papéis de trabalho, mantendo-os padronizados, atualizados e de acordo com a legislação vigente,
inclusive, preferindo as alternativas sustentáveis, como documentos em formato eletrônico, para
reduzir a utilização de processos físicos.

Ação 7. Aprimorar a metodologia de monitoramento das recomendações emitidas, estudando
suas fragilidades e trabalhando para mitigá-las, de forma a tornar o monitoramento mais efetivo.

Ação 8. Realizar levantamento das competências da equipe de Auditoria, identificando talentos
e/ou necessidades de capacitação, priorizando aquelas necessárias para realização das atividades
previstas.

Ação 09. Desenvolver arcabouço de processos de gestão de desempenho e accountability que
inclua medidas de desempenho, monitoramento e relato, um sistema de informação de custos
compreensivo, e relatórios importantes para a tomada de decisões da Gestão com resultados de
desempenho e informações financeiras.
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse relatório buscou, considerando os elementos exigidos pela norma que o regulamenta,
demonstrar como se deu o trabalho desenvolvido pela Auditoria Interna do Ifal no ano de 2020.

É perceptível, ao comparar com Raints de anos anteriores, que, assim como toda a Administração
Pública, o Ifal e a Audint têm adotado metodologias e técnicas de gestão que buscam avançar na
gestão dos riscos para o alcance dos objetivos institucionais. O próprio planejamento das
atividades da Auditoria Interna, como é possível verificar no Paint 2021 aprovado pelo Consup do
Ifal, tem buscando a progressiva melhoria da atuação junto aos gestores e à sociedade.

2020 foi um ano atípico, em que a capacidade de adaptação a novos formatos e prazos foi
primordial para que a Audint cumprisse o planejado. O empenho da equipe materializou-se em
trabalhos realizados com qualidade e zelo, como pode ser verificado nos resultados em formato de
relatórios.

Há, contudo, a oportunidade em implantar melhorias no desenvolvimento das ações, bem como
na comunicação e no monitoramento - sobretudo no registro dos benefícios. Medidas para tal já
estão previstas para serem desenvolvidas em 2021.

Maceió, 23 de abril de 2021

Equipe Técnica
Adriana Lins de Gusmão Vila Nova
Jefferson Gerlânio do Nascimento

José Emiliano dos Santos
Silvana Kelly Coimbra Peixoto

Sócrates Mesquita Bomfim

Chefe da Auditoria Interna do Ifal
Marília Cristyne Souto Galvão Barros Matsumoto


