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INTRODUÇÃO 
 

Conforme item nº 3 do Anexo I do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 

do exercício 2021, combinado com o disposto na Ordem de Serviço nº  011/2021, esta Unidade 

de Auditoria Interna realizou consultoria, do tipo  assessoramento/aconselhamento, com o 

intuito de apresentar, de forma preventivo-pedagógica, considerações sobre o acompanhamento 

do cumprimento da Resolução CGRC nº 19/2019, que trata da catalogação e indexação dos 

Macroprocessos com as Políticas Institucionais Permanentes e Temáticas do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. 

 

Sobre essa ação, cabe esclarecer, de início, que, conforme Manual de Orientações Técnicas da 

Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal1, as finalidades do 

serviço de consultoria são agregar valor à organização e aperfeiçoar os seus processos de 

governança, de gestão de riscos e de controles internos, de modo condizente com os valores, as 

estratégias e os objetivos da Unidade Auditada. Assim, dentre os tipos de serviço de consultoria, 

o assessoramento/aconselhamento normalmente caracteriza-se pela proposição de orientações 

à gestão com a finalidade de respaldar as ações da unidade. 

 

Em vista disso, ainda conforme o referido Manual, resta em destaque que o desenvolvimento 

desse tipo de serviço não vincula ao auditor interno governamental qualquer responsabilidade 

que seja da gestão. Afinal, a tomada de decisão é competência exclusiva do gestor, devendo 

essa atividade ser mais uma fonte de informações a subsidiar sua decisão. 

 

Considerando que as políticas de gestão estão relacionadas às diretrizes e princípios que 

norteiam a gestão administrativa e estabelecem a base para a governança, e tendo em vista que 

as Políticas Institucionais Permanentes estão contempladas na Cadeia de Valor Público do IFPE 

(vide Resolução CGRC nº 06/2019), a Auditoria Interna julgou conveniente propor ação de 

auditoria a fim de verificar o cumprimento da Resolução nº 19/2019 do Comitê de Governança, 

Riscos e Controles (CGRC). 

 

Importa mencionar que a Cadeia de Valor Público do IFPE, aprovada em 2019, definiu os 

principais macroprocessos de negócio do IFPE, além de apresentar à sociedade sua missão, 

visão e valores. Sua estrutura é composta por 13 (treze) macroprocessos, sendo 04 (quatro) 

gerenciais, 03 (três) finalísticos e 06 (seis) de apoio, conforme a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Disponível em: https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/auditoria-e-

fiscalizacao/arquivos/manual-de-orientacoes-tecnicas-1.pdf. 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/manual-de-orientacoes-tecnicas-1.pdf
https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/manual-de-orientacoes-tecnicas-1.pdf
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Figura 1 - Cadeia de Valor Público do IFPE 

 
Fonte: Adaptado do Relatório de Gestão do IFPE, exercício 2020. 

 

O desenvolvimento dos trabalhos ocorreu no período de 13/08/2021 a 10/09/2021, por meio de 

coletas e análises de informações, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao 

Serviço Público Federal.  

 

Por último, na seção seguinte, estão detalhadas a consolidação das informações com as suas 

respectivas análises, conforme escopo de trabalho desenhado. 

 

RESULTADOS DOS EXAMES 
 
Constatação 

Baixa aderência à Resolução CGRC nº 19/2019, que trata da catalogação e indexação dos 

Macroprocessos com as Políticas Institucionais Permanentes e Temáticas do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. 

 

Fato 

Com o objetivo de verificar a aderência da gestão do IFPE à Resolução nº 19 de 22 de outubro 

de 2019 do Comitê de Governança, Riscos e Controles do IFPE (CGRC), que aprovou, na forma 

do seu Anexo, a Catalogação e Indexação dos Macroprocessos com as Políticas Institucionais 

Permanentes e Temáticas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Pernambuco, a Auditoria Interna solicitou aos responsáveis pelos macroprocessos do IFPE 

(Resolução nº 18/2019) o seguinte: 

 

1) Informar se o respectivo macroprocesso dispõe de sua Política Institucional Permanente,  

conforme a  Resolução CGRC nº 19/2019; 
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2) Informar, na existência de Política Institucional Permanente, se ela está ou não 

atualizada. Caso não estivesse atualizada, que justificasse essa situação. Além disso, 

que informasse as providências que estivessem sendo adotadas para atualização da 

referida política (incluindo, se possível, previsão de conclusão); 

 

3) Na inexistência de Política Institucional Permanente, informar as providências que 

estivessem sendo adotadas para institucionalização da referida política (incluindo, se 

possível, previsão de conclusão). 

 

As respostas apresentadas pela gestão foram consolidadas no quadro a seguir:  

 

Quadro 1 - Levantamento das Políticas Institucionais Permanentes por Macroprocesso 

do IFPE 

Solicitação 

de 

Auditoria 

Unidade Macroprocesso 

Política 

Institucional 

Permanente 

Atualizada 
Síntese das informações 

disponibilizadas pela 

gestão 
Sim Não Sim Não 

011-01/2021 
Gabinete 

da Reitoria 

Gestão Executiva, 

Política, 

Organizacional e 

Estratégica 

- X - - 
A gestão não apresentou 

informações. 

011-02/2021 Arinter Internacionalização - X - - 

Segundo a gestão, a minuta 

da Política de 

Internacionalização do IFPE 

foi disponibilizada para 

análise da gestão e da 

Procuradoria Federal para 

posterior aprovação do 

CONSUP. 

011-03/2021 PRODIN 

Planejamento, 

Integração e 

Desenvolvimento 

Institucional 

- X - - 

Segundo a gestão, estão 

sendo aguardadas as 

definições 

estratégicas para informar 

em que ano a Política de 

Integração e 

Desenvolvimento 

Institucional será elaborada, 

uma vez que a “elaboração 

das políticas de atuação dos 

macroprocessos” está 

prevista  na prévia do PDI 

ciclo 2022/2026, ainda então 

em fase de elaboração. 

011-04/2021 
Gabinete 

da Reitoria 

Avaliação, 

Monitoramento, 

Controle e Integridade 

dispõe da  Política de 

Integridade 

- X - - 
A gestão não apresentou 

informações. 

011-05/2021 PRODEN Ensino - X - - 
A gestão não apresentou 

informações. 

011-06/2021 PROPESQ 
Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação 
X - - X 

Segundo a gestão, “em 

termos acadêmicos a Política 

de Pesquisa, Pós-Graduação 

e Inovação, instituída pela 
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Resolução/CONSUP/IFPE 

No 47 de 29/09/2015, 

encontra-se atualizada. No 

entanto, em 

termos das referências, 

podemos dizer que a referida 

política precisa ser 

atualizada.” 

 

Obs: a Resolução CONSUP 

nº 47/2015 aprovou a 

Política de Pesquisa, Pós-

graduação e Inovação do 

IFPE. 

011-07/2021 PROEXT Extensão - X - - 

Segundo a gestão, mesmo 

sem um documento 

específico que trate da 

Política de Extensão, no 

Regulamento 

Geral da Extensão do IFPE, 

ele já faz alusão à respectiva 

política no Capítulo III, o 

que de certa forma permite 

que a PROEXT lastreie suas 

atividades. 

011-08/2021 DAE Assistência Estudantil X - - X 

Segundo a gestão, a Minuta 

de reformulação da Política 

de Assistência Estudantil do 

IFPE encontra-se no 

Gabinete aguardando para 

ser inserida na próxima 

reunião do Conselho 

Superior (CONSUP). 

 

Obs: a Resolução CONSUP 

nº 021/2012 aprovou a 

Política de Assistência 

Estudantil do IFPE. 

011-09/2021 PROAD 

Orçamento, Finanças, 

Patrimônio, Produção 

e Suprimento de Bens 

e Serviços 

- X - - 

O gestor destacou a 

necessidade da revisão das 

Resoluções nº 06/2019 e 

19/2019, bem como da 

definição 

por parte do CGRC de qual a 

priorização a ser observada 

por cada Macroprocesso.  

011-10/2021 DOPE 

Política de 

Infraestrutura e 

Desenvolvimento 

Físico 

- X - - 

Segundo a gestão, será 

providenciada a constituição 

de uma equipe de 

trabalho para iniciar o 

desenvolvimento da Política 

de Infraestrutura e 

Desenvolvimento Físico. 

011-11/2021 ASCOM 

Comunicação, 

Editorial, Imagem 

Institucional e Eventos 

X - X - 

Política de Comunicação do 

IFPE aprovada por meio da 

Resolução CONSUP nº 24 

de 11 de abril de 2019. 
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011-12/2021 DGPE Política de Pessoal - X - - 

Segundo a gestão, a 

construção da política de 

pessoal está 

prevista para o próximo ciclo 

do PDI 2022-2026. 

011-13/2021 DADT 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação 

- X - - 
A gestão não apresentou 

informações. 

Total 03 10 01 02 - 

Fonte: elaborado pela equipe de auditoria. 

 

Com base no levantamento acima, obteve-se o percentual de aderência dos Macroprocessos do 

IFPE à Resolução CONSUP nº 19/2019, conforme a seguir: 
 

Figura 2 - Percentual de Aderência à Resolução CONSUP nº 19/2019 

 
Fonte: elaborado pela equipe de auditoria. 

 

Em relação à atuação sistêmica da PRODIN, solicitou-se, através do item 04 (quatro) da 

Solicitação de Auditoria nº 011-03/2021, informações complementares, haja vista as exigências 

regimentais contidas no Art. 52 do Regimento Geral do IFPE: 

 

4) Informar as providências que estivessem sendo adotadas, com base nos incisos III e 

XIX, do Art. 52 do Regimento Geral do IFPE, para cumprimento da Resolução CGRC 

nº 19/2019. Na inexistência de providências, que justificasse essa situação. 

 
Art. 52. Compete à Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional: 

[...] 

III - planejar e implementar políticas que busquem o desenvolvimento institucional; 

[...] 

XIX - propor políticas e projetos estratégicos de atuação, visando o desenvolvimento 

institucional; 

[...] 

 

Em resposta à Solicitação de Auditoria, por meio do Ofício nº Ofício no 031/2021-

PRODIN/GR/IFPE, a PRODIN informou: 
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3 No que tange à atuação sistêmica da Prodin, tomando por base suas competências 

regimentais, reafirmamos o disposto no Ofício no 029/2021-PRODIN/GR/IFPE de 

16/08/2021: 

 

(...) 

2 (...) já realizamos essa ação, no que tange às Políticas, a qual pode ser observada 

através da pasta do drive que foi compartilhada com essa Unidade de Auditoria 

Interna. Estamos iniciando o levantamento dos Programas. 

3 Essa ação foi incluída no plano de ação, pois compreendemos que as Políticas dos 

Macroprocessos do IFPE, além das demais institucionais e os programas precisam 

estar refletidas no planejamento da instituição. 

4 Após a finalização desse levantamento, iremos aplicar um questionário com as áreas 

da Reitoria para identificar as convergências e até outras Políticas e Programas que 

não foram mapeados pela Prodin. 

 

4 Além do disposto no item acima, a Prodin iniciou muito incipientemente a 

construção de um manual para a elaboração das políticas de atuação dos 

macroprocessos do IFPE, o qual deverá estar publicizado em 2022. 

 

Antes de maiores análises acerca do exposto, importa mencionar que, de acordo com TCU2, 

enquanto a governança é a função direcionadora, a gestão é a função realizadora. A governança 

é responsável por estabelecer a direção a ser tomada, a gestão é a função responsável por 

planejar a forma mais adequada de implementar as diretrizes estabelecidas, executar os planos 

e fazer o controle de indicadores e de riscos. 

 

Figura 3 - Relação entre Governança e Gestão 

 
Fonte: Referencial Básico de Governança do TCU, 3ª edição. 
 

Nesse contexto, a gestão, no tocante ao desempenho, não promoveu, até o presente momento, 

grandes avanços na construção e atualização das Políticas Institucionais Permanentes 

estabelecidas pelo Comitê de Governança Riscos e Controles do IFPE, traduzidas na Resolução 

CGRG nº 19/2019. Nesse caso, significa dizer que a gestão não tem conseguido materializar os 

anseios da governança. 

 

Em relação à atuação da PRODIN, destacamos a iniciativa para a construção de um manual, 

                                                      
2Referencial básico de governança aplicável a organizações públicas e outros entes jurisdicionados ao TCU / 

Tribunal de Contas da União. Edição 3 - Brasília: TCU, Secretaria de Controle Externo da Administração do 

Estado – Secex Administração, 2020. 
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que deverá direcionar os responsáveis pelos macroprocessos na construção das Políticas 

Institucionais Permanentes. A expectativa é de que o manual seja publicado em 2022. Em todo 

caso, entende-se que é necessário uma atuação mais coordenada da PRODIN com os 

responsáveis pelos macroprocessos do IFPE, tendo em vista a baixa aderência à Resolução 

CGRC nº 19/2019. 

 

Causa 

Indefinição de ações direcionadas à elaboração das Políticas Institucionais Permanentes. 

 

RECOMENDAÇÕES 
 

Recomendação 001 (PRODIN): garantir a inclusão de ações direcionadas à elaboração e 

atualização das Políticas Institucionais Permanentes nos planos de ação do IFPE para 

atendimento à Resolução CGRC nº 19/2019. 

 

CONCLUSÃO 
 

No decorrer dos trabalhos, verificou-se, no IFPE, uma baixa aderência à Resolução CGRC nº 19/2019, 

que trata da catalogação e indexação dos Macroprocessos com as Políticas Institucionais Permanentes e 

Temáticas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco.  
 

Nesse caso, entende-se que é importante que a gestão elabore as suas políticas de gestão, pois 

elas estão relacionadas às diretrizes e princípios que norteiam a gestão administrativa e 

estabelecem a base para a governança. 

 

À consideração do Titular da Unidade de Auditoria Interna. 

  

Recife-PE, 21 de setembro de 2021 

 

Emerson da Costa Melo 

Auditor 

SIAPE 2868378 

 

 

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

Presidente do Conselho Superior e à PRODIN. 

 

 

Recife-PE, 21 de setembro de 2021 

  

David Lima Vilela 

Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFPE 

SIAPE 1867177 
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