
AUDIN - CONTROLE DAS RECOMENDAÇÕES - Recomendação #420

Relatório de Auditoria 001/2020 - Política de Gestão de Riscos do IFAC

02/05/2020 20:01 h - Marcel Farias

Situação: Em Implementação Início: 02/05/2020

Prioridade: Imediata Data prevista: 30/06/2021

Atribuído para:  % Terminado: 0%

Categoria:  Tempo estimado: 0.00 hora

Versão:  Tempo gasto: 0.00 hora

Descrição

Que a Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PRODIN) inclua, em sua Política de Gestão de Riscos ou até

mesmo no Manual que está em elaboração, as competências do Comitê de Governança, Riscos e Controles (descritas no art. 23, §

2º, da IN nº 01/2016) que não constam na supracitada Portaria nº 1.065/2018: a) promover a adoção de práticas que

institucionalizem a responsabilidade dos agentes públicos na prestação de contas, na transparência e na efetividade das

informações; b) supervisionar o mapeamento e avaliação dos riscos-chave que podem comprometer a prestação de serviços de

interesse público; c) monitorar as recomendações e orientações deliberadas pelo Comitê;

Histórico

#1 - 22/09/2020 13:34 h - Marcel Farias

- Data prevista alterado de 30/09/2020 para 15/01/2021

- Situação alterado de Aberta para Em Implementação

PARECER DA AUDITORIA INTERNA: Por meio do Processo SEI nº 0094427.00003456/2020-43 o gestor apresentou justificativa e solicitou

prorrogação de prazo para manifestação. Desta forma, a AUDIN/IFAC concedeu prazo até 15/01/2021.

#2 - 06/02/2021 19:31 h - Marcel Farias

- Data prevista alterado de 15/01/2021 para 30/06/2021

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: O gestor, por meio do PROCESSO SEI nº 0094427.00003456/2020-43 informou que "está realizando

a revisão de atos normativos relacionados à unidade, conforme o estabelecido no Decreto nº 10.139/2019 e na Portaria IFAC nº 540/2020

(documento SEI nº 0287685). Com isso, os ajustes solicitados nas citadas recomendações serão inseridos na Política de Gestão de Riscos no

momento da revisão do normativo, previsto para que ocorra ainda este mês". Na oportunidade o gestor solicitou a prorrogação do prazo para

cumprimento das recomendação até 30 de junho de 2021.

PARECER DA AUDITORIA INTERNA: Prorroga-se o prazo para envio da manifestação até 30/06/2021.
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