
AUDIN - CONTROLE DAS RECOMENDAÇÕES - Recomendação #427

Relatório de Auditoria 003/2020 - Convênios com Fundações de Apoio celebrados pelo IFAC

24/06/2020 13:44 h - Marcel Farias

Situação: Resolvida Início: 24/06/2020

Prioridade: Imediata Data prevista:  

Atribuído para:  % Terminado: 0%

Categoria:  Tempo estimado: 0.00 hora

Versão:  Tempo gasto: 0.00 hora

Descrição

Quando da publicação no Diário Oficial da União da nova autorização de atuação da FACTO como fundação de apoio do IFAC, que

seja publicizado no sítio eletrônico do IFAC, na aba específica da “Fundações de Apoio”, bem como a publicação dos futuros

relacionamentos do IFAC com outras fundações de apoio, caso ocorra. Além de informar a Auditoria Interna quando ocorrer esta

publicação.

OBS: PRODIN.

Histórico

#1 - 02/07/2020 14:00 h - Marcel Farias

- Arquivo Instituto Federal do Acre - IFAC - Fundações de Apoio.pdf adicionado

- Arquivo PORTARIA CONJUNTA Nº 73, DE 3 DE JUNHO DE 2020 - PORTARIA CONJUNTA Nº 73, DE 3 DE JUNHO DE 2020 - DOU - Imprensa

Nacional.pdf adicionado

- Data prevista excluído (30/09/2020)

- Situação alterado de Aberta para Resolvida

MANIFESTAÇÃO DO SETOR: Por meio do Processo SEI nº 0094427.00004137/2020-55 o gestor informou que "Conforme solicitado na

recomendação da constatação 03 do relatório de auditoria (SEI nº 0195035), informamos que foi divulgada na seção "Fundações de Apoio" no sítio

eletrônico do IFAC a nova portaria de autorização de atuação da FACTO no IFAC. A fim de melhorar a visualização das portarias, seja de

credenciamento, seja de autorização, bem como as respectivas resoluções de aprovação da FACTO pelo CONSU/IFAC, essas informações foram

divulgadas por meio de planilha em formato aberto (arquivo em ods), contendo dados da fundação de apoio, dados dos citados documentos com link

para acesso ao inteiro teor dos documentos no Diário Oficial da União, no caso das portarias, e na página do IFAC, para as resoluções de aprovação

pelo CONSU. Ressaltamos que o referido arquivo contém 2 planilhas, uma com dados das portarias vigentes (credenciamento e autorização) e outra

com dados da portaria de autorização vencida."

PARECER DA AUDITORIA INTERNA: Considerando a manifestação supra e os documentos anexos, entendemos que a referida recomendação foi

atendida.

Arquivos

PORTARIA CONJUNTA Nº 73, DE 3 DE JUNHO DE 2020 - PORTARIA CONJUNTA Nº 73, DE 3 DE JUNHO DE 2020 - DOU - Imprensa Nacional.pdf61,504 KB 02/07/2020 Marcel Farias

Instituto Federal do Acre - IFAC - Fundações de Apoio.pdf 145,015 KB 02/07/2020 Marcel Farias
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