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APRESENTAÇÃO 

A Auditoria no Hospital Universitário Veterinário (HUVet) foi prevista no Plano Anual de Auditoria Interna 
(PAINT) 2016, Ação 11 – Hospital Veterinário, resultante da Matriz de Análise de Processos Críticos da Auditoria 
Interna, realizada em 2014 e atualizada em 2015, que definiu os processos ou atividades para fins de auditoria em 
2016. Os critérios determinantes para essa escolha foram a importância dessas ações para a atividade fim da 
Universidade (relevância) e os riscos inerentes (criticidade). 

O Hospital Universitário Veterinário foi criado através da Portaria nº 543, de 25 de fevereiro de 2011, como 
órgão suplementar, vinculado à Reitoria da Universidade Federal do Pampa. Entretanto, de acordo com a Portaria nº 
1696, de 21 de dezembro de 2016, o HUVet é apresentado no organograma da instituição como um órgão 
complementar vinculado à Reitoria da Instituição. 

No Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2014-2018) da UNIPAMPA, o Hospital Universitário 
Veterinário (HUVet) consta como um órgão de apoio à atividade acadêmica, permitindo à Universidade alcançar 
outros públicos, colaborando com diferentes desafios na execução das atividades da Instituição.  

O HUVet encontra-se localizado no Campus Uruguaiana e iniciou suas atividades em 15 de agosto de 2011 
como parte fundamental do curso de Medicina Veterinária. O hospital também presta serviços especializados à 
comunidade de Uruguaiana e da Região da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. No HUVet é realizada a 
execução de aulas práticas de diversos componentes curriculares do curso de Medicina Veterinária e, além disso, é 
realizada a prestação de serviços veterinários à comunidade de Uruguaiana e região através de atendimento clínico 
e cirúrgico a pequenos e grandes animais. 

Além dos recursos oriundos da prestação de serviços veterinários à comunidade, o HUVet conta com o 
auxílio do Fórum de Dirigentes de Hospitais Veterinários de Instituições Federais de Ensino Superior (FORDHOV) 
para o recebimento de recursos para o hospital através da Lei Orçamentária Anual (LOA). O FORDHOV é um fórum 
independente que tem como objetivos a troca de experiências, a discussão e a proposição de soluções para os 
problemas enfrentados pelos diretores dos Hospitais Veterinários de todo o país. O FORDHOV tem como uma de 
suas metas a obtenção de recursos financeiros destinados exclusivamente aos Hospitais Veterinários. 

Diante disso, a Auditoria no Hospital Universitário Veterinário tem a finalidade de: 

1. Verificar a estrutura e os processos de governança sob os principais aspectos que a compõem 
(Estrutura Organizacional, Regimento Interno, Código de Ética, Planejamento Estratégico, Gestão de 
Riscos), bem como os controles internos em nível de Unidade Administrativa; 

2. Verificar se a estrutura operacional do HUVet (física, de recursos humanos, de suprimentos, 
tecnológica, de processos e de desempenho) está adequada; 
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3. Realizar a avaliação dos controles e dos sistemas utilizados para a prestação de serviços à 
comunidade. 

1. ESCOPO DO TRABALHO 

Conforme delimitado no PAINT, a ação de auditoria teve por objetivo verificar os aspectos relativos à 
legalidade, à operacionalidade, à eficiência e aos controles relacionados ao Hospital Universitário Veterinário 
(HUVet).  

Para tanto, a equipe de auditoria avaliou o conjunto de controles quanto à sua adequação, incluindo 
governança, estrutura organizacional, planejamento e demais procedimentos relacionados ao HUVet. Também 
avaliou a estrutura operacional do hospital e os controles dos sistemas utilizados para a prestação de serviços à 
comunidade. 

Na realização desta ação, foram respeitadas as normas de auditoria aplicáveis à administração pública, não 
havendo, por parte do auditado, qualquer restrição aos trabalhos da Auditoria Interna da UNIPAMPA.  

2. INTRODUÇÃO 

Na introdução deste Relatório, é apresentada a equipe de trabalho; a visão geral do objeto auditado; a 
estrutura organizacional; a definição da amostra; os critérios de análise utilizados; as técnicas de auditoria utilizadas; 
o volume de recursos auditados; os objetivos e as questões de auditoria; e a avaliação de riscos. 

2.1. Equipe de trabalho 

Nome Completo Cargo Atividade na Auditoria 
Jeferson Luís Lopes Goularte Professor Coordenador da Auditoria 
Alexandre Borba de Oliveira Contador Auditor 
Ivani Soares Secretária Executiva Revisora Textual 

2.2. Visão geral do objeto 

No HUVet, são realizadas atividades de ensino e pesquisa, com a execução de aulas práticas de diversos 
componentes curriculares do curso de Medicina Veterinária. Também é realizada a prestação de serviços 
especializados à comunidade de Uruguaiana e da Região Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, através de 
atendimento clínico e cirúrgico a pequenos e grandes animais. 
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2.2.1. Estrutura organizacional 

O Hospital Universitário Veterinário (HUVet) foi criado através da Portaria nº 543, de 25 de fevereiro de 
2011, como órgão suplementar, vinculado à Reitoria da Universidade Federal do Pampa. Entretanto, de acordo com 
a Portaria nº 1696, de 21 de dezembro de 2016 (Revogou a Portaria nº 901/2016 e instituiu o Organograma da 
instituição), o HUVet é apresentado no organograma da instituição como um órgão complementar vinculado à 
Reitoria da Universidade, conforme Figura 01: 

Figura 01 - Organograma Institucional 2016 – Órgãos Suplementares e Complementares 

 
   Fonte: Adaptado pela AUDIN do Boletim de Serviço UNIPAMPA nº 356 – Edição Extraordinária de 22 de dezembro de 2016. 

 Os cargos de direção e as funções gratificadas que estão alocados atualmente no HUVet encontram-se 
demonstrados no Quadro 01: 

Quadro 01 – Cargos de direção e funções gratificadas do HUVet 

Função Gratificação 
Diretor CD-4 
Coordenador Administrativo FG-2 

Fonte: Elaborado pela AUDIN. 
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2.2.2. Definição da Amostra 

Uma parte do trabalho de auditoria recaiu sobre a gestão do HUVet. Assim, o escopo não se aplicou a todo 
o processo de auditoria. A definição da amostra recaiu sobre os contratos analisados relacionados ao hospital e 
também sobre os equipamentos e o material permanente pertencentes ao HUVet. 

Em relação aos equipamentos e ao material permanente do HUVet, foram selecionados na amostra aqueles 
com valores superiores a R$ 8.000,00. A Instrução Normativa - CGU nº 4, de 17/02/09, criou o Termo 
Circunstanciado Administrativo – TCA, que é um instrumento que estabelece a possibilidade de se realizar uma 
apuração simplificada, a cargo da própria unidade de ocorrência do fato, à margem do sistema correcional, que 
pode ser usado para casos de dano ou desaparecimento de bem público que implicar prejuízo de pequeno valor. É 
considerado prejuízo de pequeno valor, aquele cujo preço de mercado para aquisição ou reparação do bem 
extraviado ou danificado seja igual ou inferior ao limite legal estabelecido como de licitação dispensável, que 
atualmente é de R$ 8.000,00 (Lei nº 8.666/93, art. 24, inc. II). Diante disso, foram selecionados os equipamentos 
acima desse valor, ou seja, aqueles com valores mais relevantes. 

Em relação ao Contrato nº 36/2015, foi analisado o período de 2015, desde a vigência inicial do contrato, e 
dois quadrimestres de 2016. No que diz respeito ao Contrato nº 48/2015, foram analisados dois quadrimestres de 
2016. 

2.2.3. Critérios de análise utilizados 

Foram observados os critérios da Legalidade, traduzido na observância de leis e regulamentos aplicáveis, e 
da Efetividade, referente à relação entre os resultados observados e as ações desenvolvidas pelo HUVet. 

Os critérios gerais, utilizados para fundamentar as análises deste trabalho, foram a observância das 
normas, dos regulamentos internos, dos contratos e da legislação vigente, listados abaixo: 

 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
Lei fundamental e suprema do Brasil, servindo de parâmetro de validade a todas as demais espécies 
normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico; 

 Contrato nº 31/2015 
Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos oriundos das unidades 
universitárias da UNIPAMPA; 

 Contrato nº 36/2015 
Prestação de serviços terceirizados de auxiliar de veterinária, de natureza contínua, para atuarem no 
Hospital Veterinário Universitário (HUVet) da UNIPAMPA; 

 Contrato nº 48/2015 
Prestação de serviço tipo leitura de dose de radiação individual de tórax - Hospital Veterinário 
Universitário (HUVet) da UNIPAMPA; 
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 Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967 
Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma 
Administrativa e dá outras providências; 

 Decreto nº 5.825, de 29 de junho de 2006 
Estabelece as diretrizes para elaboração do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de 
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, instituído pela Lei nº 11.091, de 12 de 
janeiro de 2005; 

 Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008 
Dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não; 

 Instrução Normativa CGU nº 04, de 17 de fevereiro de 2009 
Institui o Termo Circunstanciado Administrativo – TCA, que estabelece a possibilidade de se realizar 
uma apuração simplificada, a cargo da própria unidade de ocorrência do fato, à margem do sistema 
correcional, podendo ser usado para casos de dano ou desaparecimento de bem público que implicar 
prejuízo de pequeno valor; 

 Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01, de 10 de maio de 2016 
Dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo Federal; 

 Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; 

 Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968 
Dispõe sobre o exercício da profissão de médico-veterinário e cria os Conselhos Federal e Regionais de 
Medicina Veterinária; 

 Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências; 

 Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, e dá outras providências; 

 Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 
providências; 

 Portaria UNIPAMPA nº 373, de 03 de junho de 2009 
Aprova o Estatuto da Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA, com sede e foro na 
cidade de Bagé, de atuação multicampi na mesorregião Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul, 
mantida pela União; 

 Portaria UNIPAMPA nº 543, de 25 de fevereiro de 2011 
Cria o Hospital Universitário Veterinário, ad referendum do Conselho Universitário, como órgão 
suplementar da Universidade Federal do Pampa; 
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 Portaria UNIPAMPA nº 900, de 05 de maio de 2016 
Revogou a Portaria 367, emitida em 18 de abril de 2013, e instituiu a estrutura organizacional da 
Universidade Federal do Pampa; 

 Portaria UNIPAMPA nº 901, de 05 de maio de 2016 
Instituiu o organograma da Universidade Federal do Pampa; 

 Portaria UNIPAMPA nº 1695, de 21 de dezembro de 2016 
Revogou a Portaria 900, emitida em 05 de maio de 2016, e instituiu a estrutura organizacional da 
Universidade Federal do Pampa; 

 Portaria UNIPAMPA nº 1696, de 21 de dezembro de 2016 
Revogou a Portaria 901, emitida em 05 de maio de 2016, e instituiu o organograma da Universidade 
Federal do Pampa; 

 PDTIC 2011-2015 da UNIPAMPA 
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da UNIPAMPA; 

 Plano de Desenvolvimento Institucional UNIPAMPA (PDI 2014 – 2018) 
Documento que identifica a Instituição de Ensino Superior (IES), no que diz respeito à sua filosofia de 
trabalho, à missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, à sua estrutura 
organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve e/ou que pretende desenvolver; 

 Resolução CFMV nº 670, de 10 de agosto de 2000 
Conceitua e estabelece condições para o funcionamento de estabelecimentos médico-veterinários, e dá 
outras providências; 

 Resolução CFMV nº 722, de 16 de agosto de 2002 
Aprova o Código de Ética do Médico Veterinário; 

 Resolução CFMV nº 1015, de 9 de novembro de 2012 
Conceitua e estabelece condições para o funcionamento de estabelecimentos médico-veterinários de 
atendimento a pequenos animais, e dá outras providências; 

 Resolução CONSUNI nº 5, de 17 de junho de 2010 
Aprova o Regimento Geral da Universidade; 

 Referencial Básico de Governança, aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública 
(TCU) – 2ª versão 
Documento que reúne e organiza boas práticas de governança pública que, se bem observadas, podem 
incrementar o desempenho de órgãos e entidades públicas; 

 Relatório do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 
Publicação com orientações para constituir um modelo conceitual para o sistema de controles internos. 
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2.3. Técnicas de auditoria utilizadas 

 Amostragem; 

 Análise de contas; 

 Análise documental; 

 Análise SWOT; 

 Diagrama de Ishikawa; 

 Extração eletrônica de dados; 

 Inspeção física; 

 Realização de entrevistas. 

2.4. Volume de recursos auditados 

Em relação ao Contrato nº 36/2015, referente à prestação de serviços terceirizados de auxiliar de 
veterinária, de natureza contínua, o valor analisado refere-se à despesa liquidada, em 2015 e nos dois 
quadrimestres de 2016.  

Por sua vez, em relação ao Contrato nº 48/2015, referente à prestação de serviço tipo leitura de dose de 
radiação individual de tórax, o valor analisado é referente à despesa liquidada nos dois quadrimestres de 2016. 

O volume de recursos auditados, dos contratos mencionados anteriormente e também dos equipamentos e 
do material permanente pertencentes ao HUVet, que foram verificados, encontra-se demonstrado no Quadro 02 do 
Relatório de Auditoria: 

Quadro 02 – Volume de recursos auditados 

Item Auditado Despesa liquidada Valor de aquisição Total 

Contrato nº 36/2015 R$ 285.404,42 - R$ 285.404,42 

Contrato nº 48/2015 R$ 1.080,00 - R$ 1.080,00 

Equipamentos e material permanente - R$ 1.145.107,91 R$ 1.145.107,91 

Total R$ 286.484,42 R$ 1.145.107,91 R$ 1.431.592,33 

Fonte: Elaborado pela AUDIN. 
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2.5. Objetivos e questões de auditoria 

 Verificar a estrutura e os processos de governança sob os principais aspectos que a compõem: 

 Estrutura organizacional; 

 Regimento interno; 

 Código de ética; 

 Planejamento estratégico; 

 Gestão de riscos; 

 Demais controles internos em nível de Unidade Administrativa. 

 Verificar se a estrutura operacional do HUVet está adequada, analisando: 

 Estrutura física; 

 Recursos humanos;  

 Suprimentos; 

 Equipamentos; 

 Fluxo de processos; 

 Indicadores de desempenho. 

 Realizar a avaliação dos controles e dos sistemas utilizados para a prestação de serviços à 
comunidade: 

 Preços praticados; 

 Controle da arrecadação; 

 Controle de inadimplência; 

 Avaliação do atendimento prestado. 

2.6. Avaliação de riscos 

A avaliação de riscos refere-se à identificação e à análise, pela própria gestão, daquelas ameaças que 
possam impactar de forma relevante o alcance dos seus objetivos predeterminados. Dentre os principais riscos a 
serem avaliados, destacam-se os seguintes:  

 Comprometimento da realização dos objetivos institucionais (estratégico); 
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 Processos decisórios em desacordo com a legislação (regulação/imagem); 

 Inexistência ou ineficiências de controles nos processos (tecnologia/operacional); 

 Problemas de comunicação ou de capacitação do pessoal na Universidade (pessoal). 

3. ANÁLISE DOS PLANOS DE PROVIDÊNCIA DE AUDITORIAS ANTERIORES 

Não foram realizadas, anteriormente, auditorias internas nesta área. 

4. CONSTATAÇÕES 

4.1. Constatação 1 – Estrutura e processos de governança do HUVet incipientes e inadequados 

O Tribunal de Contas publicou, em 2014, a 2ª versão do Referencial Básico de Governança Aplicável a 
Órgãos e Entidades da Administração Pública, que é um documento que reúne e organiza boas práticas de 
governança pública que, de acordo com o TCU, se bem observadas, podem incrementar o desempenho de órgãos 
e entidades públicas e define o seguinte: 

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. 
[...] 
O sistema de governança reflete a maneira como diversos atores se organizam, interagem e procedem para 
obter boa governança. Envolve, portanto, as estruturas administrativas (instâncias), os processos de 
trabalho, os instrumentos (ferramentas, documentos etc.), o fluxo de informações e o comportamento de 
pessoas envolvidas direta, ou indiretamente, na avaliação, no direcionamento e no monitoramento da 
organização. 

De forma simplificada, o Sistema de Governança pode ser representado conforme Figura 02: 
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Figura 02 - Sistema de Governança em Órgãos e Entidades da Administração Pública 

 

Fonte: Tribunal de Contas da União. Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública - Versão 
2. Brasília: TCU, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, 2014. 

O Referencial Básico de Governança traz também a relação entre governança e gestão, conforme 
demonstrado na Figura 03: 
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Figura 03 - Sistema de Governança em Órgãos e Entidades da Administração Pública 

 

Fonte: Tribunal de Contas da União. Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública - Versão 
2. Brasília: TCU, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, 2014. 

De acordo com o Referencial Básico de Governança do TCU, “enquanto a gestão é inerente e integrada aos 

processos organizacionais, sendo responsável pelo planejamento, execução, controle, ação, enfim, pelo manejo dos 

recursos e poderes colocados à disposição de órgãos e entidades para a consecução de seus objetivos, a 

governança provê direcionamento, monitora, supervisiona e avalia a atuação da gestão, com vistas ao atendimento 

das necessidades e expectativas dos cidadãos e demais partes interessadas”. 

 O referencial também menciona que para que “as funções de governança (avaliar, direcionar e monitorar) 

sejam executadas de forma satisfatória, alguns mecanismos devem ser adotados: a liderança, a estratégia e o 

controle”. Para cada um dos mecanismos de governança foi associado um conjunto de componentes que 
contribuem direta, ou indiretamente, para o alcance dos objetivos, aos quais foi associado um conjunto de práticas 
de governança conforme demonstrado nas Figuras 04 e 05: 

Figura 04 - Componentes dos mecanismos de governança 

  
Fonte: Tribunal de Contas da União. Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública - Versão 
2. Brasília: TCU, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, 2014. 
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Figura 05 - Componentes dos mecanismos de governança  

   
Fonte: Tribunal de Contas da União. Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública - Versão 
2. Brasília: TCU, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, 2014. 

 O Referencial Básico de Governança do TCU caracteriza cada um dos componentes e apresenta as 
práticas de governança a eles relacionadas. Essas práticas de governança podem ser utilizadas pela UNIPAMPA, 
como um todo, para incrementar o desempenho da Instituição. Entretanto, muitos dos componentes apresentados 
também podem ser utilizados pelo HUVet para a auxiliar na organização, interação e procedimentos a fim de obter 
uma boa governança, auxiliar na estrutura administrativa, nos processos de trabalho, nos fluxos de informações e 
no comportamento de pessoas envolvidas direta, ou indiretamente, na avaliação, no direcionamento e no 
monitoramento do hospital. 

Diante disso, no Relatório de Auditoria, serão apresentadas as constatações relacionadas à estrutura e aos 
processos de governança do HUVet. Ressaltamos que alguns dos componentes mencionados no Referencial 
Básico de Governança do TCU foram utilizados a fim de auxiliar nas recomendações para a tomada de decisão dos 
gestores. O Referencial Básico de Governança está disponibilizado no Portal do Tribunal de Contas da União. 

Com o intuito de levantar informações acerca da estrutura organizacional do HUVet, foi encaminhada a 
Solicitação de Auditoria nº 82/2016 para a direção do hospital. As respostas recebidas e também os dados obtidos 

http://portal.tcu.gov.br/comunidades/governanca/entendendo-a-governanca/referencial-de-governanca/
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pela AUDIN, por meio de reuniões e entrevistas realizadas junto à Direção e à Coordenação Administrativa do 
hospital, bem como as informações obtidas junto à Secretaria do Conselho Universitário, serviram de base para as 
constatações e recomendações que serão apresentadas no Relatório de Auditoria. 

A adequada Governança é estruturante para a organização ao viabilizar a condução dos macroprocessos e 
processos de forma adequada e com maior eficiência, transparência e accountability, provocando impacto positivo 
na prestação de serviços ao cidadão1. Entretanto, diante das análises realizadas, constatamos que a estrutura e os 
processos de governança do HUVet, sob os principais aspectos que a compõem, são, pelas constatações 
relacionadas a seguir, incipientes e inadequados: 

 Ausência de regimento interno; 

 Estrutura organizacional inadequada; 

 Ausência de planejamento estratégico; 

 Gestão de riscos não formalizada; 

 Accountability e transparência incipientes. 

 A seguir, realizaremos uma análise das constatações, identificando possibilidades de melhoria e 
apresentando recomendações para o aprimoramento dos processos de trabalho, com base em boas práticas de 
governança. 

Ausência de regimento interno 

O Hospital Universitário Veterinário foi criado através da Portaria nº 543, de 25 de fevereiro de 2011, na qual 
consta: 

CRIAR o Hospital Universitário Veterinário, ad referendum do Conselho Universitário, como órgão 
suplementar da Universidade Federal do Pampa. (grifo nosso) 

Por sua vez, o ato de criação do HUVet foi referendado em 31/03/2011, na 15ª Reunião Ordinária do 
Conselho Universitário (CONSUNI), conforme está evidenciado na ata da reunião:  

[...] 
Processos: 23100.000078/2011-62 e 23100.000175/2011-55 Parecer: Comissão formada pelos 
conselheiros Carlos Arthur Dias, Frank Pahim, Fernando Junges, Marcelo Cezar Pinto, Maristela Sawitzki, 
Laura da Fonseca, Daniela Benetti e Marcello Silva Cruz Apresentação do parecer: Fernando Junges 
Assunto: Apreciação de decisões ad referendum da Reitoria - Criação e Regimento do HUVet-UNIPAMPA 
e Tabela de Valores e Serviços do HUVet-UNIPAMPA. Parecer apresentado pelo conselheiro Fernando 
Junges favorável à criação do Hospital Veterinário e contrário à aprovação do Regimento. Pedido de revisão 
de forma, conteúdo e mérito do Regimento Decisão do Conselho: Parecer aprovado por UNANIMIDADE. 
(grifo nosso) 

                                                        
1 Relatório CGU nº: 201505118. 
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O Estatuto da UNIPAMPA, em seu art. 1º, menciona que os regimentos dos órgãos que compõem a 
estrutura institucional são regulamentos que devem ser observados: 

Art. 1º. A Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, criada pela Lei 11.640 de 11 de janeiro de 2008, 
como Fundação Universidade Federal do Pampa, de natureza pública, com sede e foro na cidade de Bagé, 
no Estado do Rio Grande do Sul, é dotada de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 
financeira e patrimonial, observada a Legislação vigente e o presente Estatuto, bem como o Regimento 
Geral e os regimentos dos órgãos que compõem a estrutura institucional e as resoluções de seus órgãos 
colegiados. (grifo nosso) 

Por sua vez, o Regimento Geral da Universidade, no parágrafo único do artigo 1º, também prevê a criação 
de regimentos internos dos órgãos, unidades e setores: 

Art. 1º. O presente Regimento disciplina a organização e o funcionamento da Universidade Federal do 
Pampa (UNIPAMPA), bem como estabelece a dinâmica das atividades acadêmicas e administrativas e das 
relações entre os órgãos da Instituição.  
Parágrafo único. O presente Regimento poderá ser complementado por regimentos internos elaborados 
para detalhar o funcionamento de órgãos, unidades e setores da Universidade. (grifo nosso) 

Quanto aos trabalhos de elaboração do Regimento Interno do HUVet, os conselheiros do Conselho 
Universitário da Universidade, em sua 15ª Reunião Ordinária (RO), realizada em 31/03/2011, na cidade de 
Uruguaiana, votaram a favor do parecer da Comissão de Regimentos e Normas que se manifestou contrária à 
aprovação do projeto inicial de Regimento apresentado naquela ocasião e fez um “pedido de revisão de forma, 

conteúdo e mérito da referida proposta”. O parecer da CRN salientou os seguintes aspectos a serem revistos: “1) 
Criação de órgão suplementar com composição de suas instâncias decisórias vinculadas a uma única área de 

conhecimento, a um único curso e a apenas um campus da Universidade; 2) Evidenciar o caráter pedagógico e 

multicampi do HUVet; 3) Evidenciar o alinhamento dos objetivos do HUVet ao Projeto Institucional da Unipampa; 4) 

Demonstrar a sustentabilidade do HUVet com a utilização da Tabela de Valores e Serviços proposta; e 5) Adequar a 

composição do Conselho Administrativo para que o mesmo seja Deliberativo”. Por fim, a CRN salientou que, “além 

da rediscussão e reformulações necessárias no regimento deverá haver uma análise jurídica do documento 

proposto com encaminhamento do parecer da CONJUR à CRN”. Assim, o processo foi devolvido ao solicitante para 
ajustes. 

Na 31ª RO, do dia 26/07/2012, novamente encontramos registro de tratativa do assunto. Na Ata da referida 
reunião consta “... terem sido aceitas todas as sugestões encaminhadas pelo grupo que elaborou o Regimento do 

Hospital Veterinário” e que o documento voltaria para nova apreciação. Estabeleceu-se o mês de setembro para 
avaliação do Regimento do Hospital Veterinário. 

Na Ata da 34º RO, realizada em Alegrete, em 25/10/2012, consta que o processo nº 23100.000078/2011-62, 
com a nova proposta de Regimento para o Hospital Veterinário, foi novamente encaminhado à CRN do CONSUNI 
para análise, a qual constava na pauta da 35ª RO, de 29/11/2012, mas, por solicitação de um dos conselheiros, foi 
retirado de pauta. A proposta voltou a ser pauta na 36ª RO, de 13/12/2012, em cuja Ata consta: “O conselheiro [...] 
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explicou que a CRN fará uma reunião com a equipe que elaborou o Regimento, sendo que posteriormente o 

Regimento passará pela CONJUR e pela CRN, sendo então encaminhado para apreciação do Conselho em 

fevereiro ou março”. Este assunto ainda foi pauta nas reuniões ordinárias números 38 e 44. Na 38ª RO, de 
28/02/2013, foi dito que “... haverá uma reunião para chegarem a uma proposta de Regimento mais concreta”; e na 
44ª RO, de 29/08/2013, foi dito “... estarem aguardando que a Comissão no Campus apresente novamente o 

processo”. 

Não encontramos registro de continuidade do trabalho a partir da 44ª RO. O Regimento Interno do HUVet 
ainda não foi concluído/aprovado.  

Diante disso, entendemos ser importante a elaboração e a aprovação do Regimento Interno do HUVet a fim 
de que esse documento apresente o conjunto de normas estabelecidas para regulamentar a organização e o 
funcionamento do hospital, detalhando os diversos níveis hierárquicos, as respectivas competências das unidades 
existentes e os seus relacionamentos internos e externos. O Regimento Interno será um importante instrumento 
para a consolidação da autogestão, de modo a regulamentar o funcionamento do hospital, visando o cumprimento 
de sua função pública regularmente instituída. 

De acordo com o Referencial Básico de Governança do TCU, já mencionado anteriormente neste Relatório 
de Auditoria, a “governança de órgãos e entidades da administração pública envolve três funções básicas, alinhadas 

às tarefas sugeridas pela ISO/IEC 38500:2008”: 

a) avaliar o ambiente, os cenários, o desempenho e os resultados atuais e futuros;  
b) direcionar e orientar a preparação, a articulação e a coordenação de políticas e planos, alinhando as 
funções organizacionais às necessidades das partes interessadas (usuários dos serviços, cidadãos e 
sociedade em geral) e assegurando o alcance dos objetivos estabelecidos; e  
c) monitorar os resultados, o desempenho e o cumprimento de políticas e planos, confrontando-os com as 
metas estabelecidas e as expectativas das partes interessadas. 

Segundo o Referencial Básico de Governança, “para que as funções de governança (avaliar, direcionar e 

monitorar) sejam executadas de forma satisfatória, alguns mecanismos devem ser adotados: a liderança, a 

estratégia e o controle”. 

Em relação ao mecanismo de Liderança, o TCU menciona “a existência das condições mínimas para o 

exercício da boa governança, quais sejam: pessoas íntegras, capacitadas, competentes, responsáveis e motivadas 

ocupando os principais cargos das organizações e liderando os processos de trabalho”, nos quais os líderes são 
responsáveis por conduzir o processo de estabelecimento da estratégia necessária à boa governança. 

O mecanismo de Liderança está associado a “um conjunto de componentes que contribuem direta, ou 

indiretamente, para o alcance dos objetivos” e podem ser utilizados na elaboração do Regimento Interno como 
critérios para escolha, manutenção ou avaliação do conselho diretor ou gestor, dos comitês executivos, do diretor do 
HUVet e demais integrantes. São eles: 
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 Componente L1 - Pessoas e competências: ressalta a importância de a organização trabalhar com 
os profissionais que possuam as competências necessárias. Dentre outras, são práticas relacionadas a este 
componente: estabelecer e dar transparência ao processo de seleção de membros de conselho de administração ou 
equivalente e da alta administração e assegurar a adequada capacitação desses membros. Os termos relacionados 
a pessoas e competências são: gestão de pessoas; competência, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
avaliação/gestão de desempenho. 

 Componente L2 - Princípios e comportamentos: na busca pela excelência na prestação de serviços, 
não basta as pessoas terem as competências, elas precisam também demonstrar elevados padrões de conduta 
ética e manterem a estrita observância da lei. O que se espera em termos de comportamento deve estar definido 
em documentos formalmente instituídos, para observância de todos. As práticas relacionadas a princípios e 
comportamentos são a adoção de códigos de ética que definam os comportamentos desejados e o estabelecimento 
de mecanismos de controle que garantam a observância desses comportamentos por todos. Os termos 
relacionados e esse componente são: princípios de conduta e ética.  

 Componente L3 - Liderança organizacional: este modelo, também chamado de sistema de 
liderança, decorre da aplicação dos princípios da coordenação e da delegação de competência. A alta 
administração estabelece uma estrutura de unidades e subunidades funcionais, nomeia gestores para chefiá-las e a 
eles delega autoridade para executar os planos em direção ao cumprimento dos objetivos e das metas 
institucionais. A responsabilidade final pelos resultados produzidos permanece com a autoridade delegante, a qual 
também é responsável pela definição e pela avaliação dos controles internos que mitigarão o risco de mau uso do 
poder delegado. Assim, são práticas relacionadas à liderança organizacional: avaliar, direcionar e monitorar a 
gestão da organização; responsabilizar-se pelo estabelecimento de políticas e diretrizes para a gestão da 
organização e pelo alcance dos resultados previstos; e responsabilizar-se pela gestão de riscos e pelo controle 
interno. 

 Componente L4 - Sistema de governança: refere-se ao modo como os diversos atores se 
organizam, interagem e procedem para obter boa governança. Engloba o fluxo das informações, os processos de 
trabalho e as atividades relacionadas à avaliação, ao direcionamento e ao monitoramento da organização. Algumas 
das práticas relacionadas a este componente são: estabelecer as instâncias internas de governança da organização 
e garantir o balanceamento de poder e a segregação de funções críticas. Os termos relacionados a este 
componente são: balanceamento de poder e autoridade e papéis e responsabilidades das instâncias de 
governança. 

O Referencial Básico de Governança pode ser consultado na íntegra no Portal do Tribunal de Contas da 
União. 

http://portal.tcu.gov.br/comunidades/governanca/entendendo-a-governanca/referencial-de-governanca/
http://portal.tcu.gov.br/comunidades/governanca/entendendo-a-governanca/referencial-de-governanca/
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Estrutura organizacional inadequada 

A Portaria nº 900, de 05 de maio de 2016, revogou a Portaria 367, emitida em 18 de abril de 2013 e instituiu 
a estrutura organizacional da Universidade Federal do Pampa. Posteriormente, essa portaria foi revogada pela 
Portaria nº 1695, de 21 de dezembro de 2016. O artigo 3º da Portaria nº 900/2016 previa o seguinte: 

[...] 
Art. 3º DETERMINAR que a partir desta data os órgãos da administração superior da UNIPAMPA terão até 
120 (cento e vinte) dias para encaminhar as proposições de alterações nas Resoluções a fim de que os 
fluxos e procedimentos ocorram dentro da normalidade. 

Posteriormente, a Portaria nº 901/2016, de 05 de maio de 2016, que instituiu o organograma da instituição, 
foi revogada pela Portaria nº 1696, emitida em 21 de dezembro de 2016. O HUVet é apresentado no organograma 
da instituição, de acordo com a Portaria nº 1696/2016, como um órgão complementar vinculado à Reitoria da 
Universidade, conforme consta no item 2.2.1, do Relatório de Auditoria, demonstrado através da Figura 01. 

Diante disso, existe uma incongruência entre a Portaria nº 543, de 25 de fevereiro de 2011, que criou o 
Hospital Universitário Veterinário, ad referendum do Conselho Universitário, como órgão suplementar da 
Universidade Federal do Pampa, referendado em 31/03/2011, na 15ª Reunião Ordinária do Conselho Universitário 
(CONSUNI), e a Portaria nº 1696/2016, na qual o HUVet consta como um órgão complementar.  

O Estatuto da Universidade não traz nenhuma definição a respeito dos conceitos de órgãos suplementares 
e complementares. Podemos observar o que o Estatuto traz a respeito disso: 

[...] 

Art. 12 Dada a estrutura originária multicampi, a UNIPAMPA observará as seguintes diretrizes de 
organização:  
I. unidade de administração e patrimônio, com organização sistêmica multicampi de bibliotecas, laboratórios 
e outras instalações, equipamentos e tecnologias;  
II. convergência de áreas do conhecimento, nas Unidades Universitárias, abrangendo ensino, pesquisa e 
extensão;  
III. descentralização de responsabilidades e competências de gestão às Unidades Universitárias e Órgãos 
Complementares;  
IV. cooperação entre as Unidades Universitárias e os Órgãos Complementares, visando unidade de ação no 
desenvolvimento do Plano de Desenvolvimento Institucional e economicidade na gestão do corpo docente e 
técnico-administrativo em educação, dos recursos materiais, tecnológicos e financeiros.  
Art. 13 Compõem a Universidade:  
I. a Administração Superior;  
II. as Unidades Universitárias;  
III. os Órgãos Complementares. 
[...] 
Art. 26 A Reitoria, exercida pelo Reitor, é o órgão executivo de planejamento, coordenação, supervisão, 
avaliação e controle de todas as atividades universitárias.  
Art. 27 Para realizar suas funções, a Reitoria disporá de:  
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I. Gabinete do Reitor;  
II. Pró-Reitorias;  
III. Consultoria Jurídica;  
IV. Órgãos Suplementares;  
V. Assessorias Especializadas. 

O Regimento Geral da Universidade, por sua vez, também não apresenta muita clareza na definição de 
órgãos complementares e órgãos suplementares, conforme pode ser observado abaixo: 

[...] 
Art. 9º. São órgãos da Administração Superior da UNIPAMPA: 
I. Conselho Universitário; 
II. Conselho Curador; 
III. Comissões Superiores; 
IV. Reitoria. 
[...] 
Art. 54. A Reitoria compreende: o Gabinete do Reitor; as Pró-Reitorias; a Consultoria Jurídica; os Órgãos 
Suplementares e as Assessorias Especializadas. 
[...] 
Art. 62. Os Órgãos Suplementares destinam-se a cumprir objetivos especiais de natureza científica, técnica, 
cultural, recreativa e de assistência à comunidade universitária.  
[...] 
Art. 108A. Os órgãos complementares destinam-se a cumprir objetivos especiais de natureza científica, 
técnica, cultural, recreativa e de assistência à comunidade universitária.  
Parágrafo único. O Parque Científico e Tecnológico do Pampa (PampaTec) e o Parque Científico e 
Tecnológico da Campanha são órgãos complementares da UNIPAMPA e têm seus regimentos aprovados 
pelo CONSUNI. (Alterado pela Resolução nº 112/2015) 

A definição, no Regimento Geral da Universidade, para “Órgãos Suplementares” e para “Órgãos 
Complementares” é exatamente a mesma. Além disso, os únicos órgãos complementares elencados no Regimento 
Geral da Universidade, são o Parque Científico e Tecnológico do Pampa (PampaTec) e o Parque Científico e 
Tecnológico da Campanha, com regimentos aprovados pelo CONSUNI. Por sua vez, as Portarias nº 900 e nº 901, 
ambas de 05 de maio de 2016, e também as Portarias nº 1695 e nº 1696, ambas de 21 de dezembro de 2016, não 
alteraram a Portaria nº 543, de 25 de fevereiro de 2011, que criou o Hospital Universitário Veterinário como órgão 
suplementar da Universidade Federal do Pampa. 

Em questionamento realizado junto à direção do HUVet, através da SA nº 82/2016, no qual perguntamos se 
a estrutura organizacional é adequada, recebemos como resposta o seguinte: 

O HUVet foi instituído pela Portaria n° 543 de 25 de fevereiro de 2011, como um Órgão Suplementar à 
Reitoria. No entanto, a estrutura formal atual (Portaria nº 901, de 05 de maio de 2016) é inadequada às 
necessidades da unidade. Nesta o HUVet consta, de forma deliberada, como Órgão Complementar da 
Reitoria, alterando a Direção para Coordenação, desconsiderando a necessidade das Coordenações Clínica 
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e Administrativa, comprometendo o desenvolvimento da unidade à medida que gera instabilidade e 
fragilidade na autonomia administrativa da unidade. 

O HUVet está definindo a sua estrutura organizacional e o seu organograma está em fase de construção. O 
esboço, que ainda deve ser aprovado, encontra-se demonstrado na Figura 06: 

Figura 06 – Proposta de Organograma do HUVet  

 
Fonte: HUVet 

Atualmente, o HUVet possui duas funções alocadas: uma CD-4, para o Diretor do hospital; e uma FG-2, 
para a Coordenadora Administrativa.   

De acordo com a direção do HUVet, “a gestão desses processos através de uma direção e duas 

coordenações com foco contínuo na qualidade, eficiência, eficácia e efetividade dos seus processos é de suma 

importância para tornar o Hospital Universitário Veterinário da Unipampa um centro de referência e excelência em 

sua área de atuação”. Ainda de acordo com a direção do HUVet, algumas das principais dificuldades encontradas 
são: 

 Reconhecimento do HUVet como órgão suplementar, pois esta unidade tem características únicas de auxílio 
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ao ensino, prestação de serviço, auxílio à pesquisa e local da realização da residência multiprofissional em 
Medicina Veterinária. Além disso, o HUVet disponibiliza sua estrutura para as atividades acadêmicas e de 
pesquisa de outros Campi; 
[...] 

 Falta de reconhecimento da complexidade dos processos que ocorrem no HUVet, pelas demais unidades, 
pois, muitas vezes, o HUVet é citado como um laboratório. É importante lembrar que: 
- O HUVet possui diferentes setores, conforme o organograma HUVet. Cada setor possui características 
próprias com diferentes graus de complexidade. 
- A gestão da unidade remete a administração de um Campus. A diversidade de processos e 
responsabilidades administrativas e clínicas veterinárias podem superar em complexidade as previstas em 
um Campus.  
- A coordenação administrativa, prevista no organograma, gerencia processos administrativos de toda a 
unidade e é responsável pelo: Financeiro, Patrimônio e manutenção de bens, infraestrutura e manutenção 
predial, farmácia, recepção, protocolo, orçamentário, contratos e serviços e almoxarifado/depósito. Ou seja, 
os mesmos processos que ocorrem em um Campus, somado as atividades de prestação de serviço. 
- A coordenação clínica, prevista no organograma, é responsável por todas as questões clínicas que 
envolvem tanto atividades de ensino, como de pesquisa e prestação de serviço, conforme código de ética do 
CRMV. 
[...] 

De acordo com a direção do HUVet, “a previsão de coordenações administrativa e clínica são de 

fundamental importância para adequado funcionamento do HUVet, devido a diversificação e complexidade dos 

processos demandados pelo HUVet”. A direção do Hospital complementa dizendo que “[...] devido a diversidade e 

complexidade dos processos do HUVet, que se diferenciam em área administrativa e área clínica, é fundamental, 

para a melhoria da qualidade dos serviços e desenvolvimento da unidade, a implantação das coordenações 

administrativa e clínica, com gratificação condizente com o grau de responsabilidades e riscos envolvidos”. 

Dessa forma, diante das especificidades dos processos existentes e considerando a importância, a 
complexidade e os riscos envolvidos, a estrutura organizacional atual do HUVet não é adequada às suas 
necessidades. Para aperfeiçoar o trabalho e agregar valor aos serviços prestados, evitando que os processos se 
tornem ineficientes e morosos, é necessária a criação da Coordenação Clínica.  

Cabe ressaltar que a direção do HUVet já solicitou ao Reitor da Universidade a correção na estrutura 
organizacional através do Memorando nº 09/2016/HUVet, no qual se lê: 

A estrutura organizacional do HUVet deve contemplar: 
1. Direção 
(gestão do desenvolvimento institucional da unidade). 
1.1. Coordenação Administrativa 
(desenvolvimento das atividades-meio, que visa oferecer suporte a unidade pela gestão do orçamento; de 
materiais e patrimônio; de contratos e gestão de pessoas ligadas à rotina administrativa). 
1.2. Coordenação Clínica 
(desenvolvimento das atividades-fim da unidade através gestão dos processos de suporte à Graduação e 
Pós-Graduação, processos de rotina clínica de pequenos e grandes animais e gestão de pessoas ligadas à 
rotina clínica).  
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Ausência de planejamento estratégico 

O Planejamento Estratégico é um documento estruturante para uma adequada governança ao estabelecer 
diretrizes estratégicas que serão balizadoras da atuação da organização no nível estratégico, com desdobramentos 
nos níveis tático e operacional, e é considerado etapa crucial para a construção de uma Gestão de Riscos 
Organizacional.2 

Para a gestão hospitalar funcionar de maneira eficiente e eficaz, é importante que o HUVet utilize o 
Planejamento Estratégico, com foco na Gestão Hospitalar, como eixo norteador de seus processos, a fim de atingir 
suas metas e seus objetivos. 

A gestão precisa ter seus objetivos organizacionais bem definidos na elaboração do planejamento 
estratégico do HUVet para, somente assim, conseguir direcionar as ações necessárias ao desenvolvimento 
organizacional, trabalhando os pontos fortes e os pontos fracos da organização e também a motivação da equipe de 
trabalho, que terá papel importante neste processo. 

Conforme já mencionado anteriormente, de acordo com o Referencial Básico de Governança, “para que as 

funções de governança (avaliar, direcionar e monitorar) sejam executadas de forma satisfatória, alguns mecanismos 

devem ser adotados: a liderança, a estratégia e o controle”. 

Em relação ao mecanismo de Estratégia, o TCU menciona que os “líderes são responsáveis por conduzir o 

processo de estabelecimento da estratégia necessária à boa governança, envolvendo aspectos como: escuta ativa 

de demandas, necessidades e expectativas das partes interessadas; avaliação do ambiente interno e externo da 

organização; avaliação e prospecção de cenários; definição e alcance da estratégia; definição e monitoramento de 

objetivos de curto, médio e longo prazo; alinhamento de estratégias e operações das unidades de negócio e 

organizações envolvidas ou afetadas”. 

O mecanismo de Estratégia também está associado a uma série de componentes que contribuem para o 
alcance dos objetivos e que podem ser utilizados na elaboração do Planejamento Estratégico do HUVet. São eles: 

 Componente E1 – Relacionamento com partes interessadas: as organizações precisam satisfazer 
uma gama complexa de objetivos políticos, econômicos e sociais. Logo, um modelo de governança deve propiciar o 
equilíbrio entre as legítimas expectativas das diferentes partes interessadas, a responsabilidade e a 
discricionariedade dos dirigentes e gestores e a necessidade de prestar contas. Para que isso aconteça, é essencial 
que as organizações estejam abertas a ouvir as partes interessadas, conhecer suas necessidades e demandas; 
avaliar o desempenho e os resultados organizacionais; e serem transparentes, prestando contas e fornecendo 

                                                        
2 Relatório CGU nº: 201505118. 
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informações completas, precisas, claras e tempestivas. Dentre as práticas relacionadas a relacionamento com 
partes interessadas temos a divulgação dos diferentes canais de comunicação, a participação de todos, uma boa 
relação com a mídia e com outras organizações, e decisões, estratégias, políticas, programas, planos, ações, 
serviços e produtos que atendam ao maior número possível de necessidades e expectativas das partes 
interessadas. Como termos relacionados a este componente, citamos os Stakeholders - pessoas, grupos ou 
instituições que podem ser afetados positiva ou negativamente, ou mesmo envolvidos no processo de prestação de 
serviços públicos; Efetividade - relação entre os resultados de uma intervenção ou programa e os objetivos 
pretendidos; Equilíbrio - entre expectativas e necessidades das partes interessadas; Relacionamento - dos 
servidores públicos para com os cidadãos em geral, colegas de trabalho e fornecedores.  

 Componente E2 – Estratégia organizacional: as organizações públicas devem atuar com eficácia, 
eficiência, efetividade e economicidade em benefício da sociedade. A organização, a partir de sua visão de futuro, 
da análise dos ambientes interno e externo e da sua missão institucional, deve formular suas estratégias, desdobrá-
las em planos de ação e acompanhar sua implementação, oferecendo os meios necessários ao alcance dos 
objetivos institucionais e à maximização dos resultados. Como práticas relacionadas à estratégia organizacional, 
dentre outras, temos: estabelecer modelo de gestão da estratégia que considere aspectos como transparência e 
envolvimento das partes interessadas e monitorar e avaliar a execução da estratégia. Alguns dos termos 
relacionados a este componente são: propósito da organização - sua missão, visão de futuro e os resultados que 
pretende alcançar; objetivos estratégicos - fins a serem perseguidos para o cumprimento da missão e o alcance da 
visão de futuro; planejamento - processos, técnicas e atitudes administrativas que possibilitem avaliar as 
implicações futuras de decisões presentes; gestão estratégica - análise dos ambientes interno e externo; avaliação - 
análise sistemática de processos ou de resultados com o objetivo de contribuir para o seu aperfeiçoamento. 

 Componente E3 - Alinhamento transorganizacional: para atender sua finalidade, de garantir o bem 
comum, o setor público precisa ser capaz de coordenar múltiplos atores políticos, administrativos, econômicos e 
sociais. Nesse sentido, é importante manter a coerência e o alinhamento de estratégias e objetivos entre as 
organizações envolvidas; institucionalizar mecanismos de comunicação, colaboração e articulação entre os atores 
envolvidos; e regular as operações. Dentre as práticas relacionadas a alinhamento transorganizacional destacamos: 
estabelecer mecanismos de atuação conjunta com vistas à formulação, à implementação, ao monitoramento e à 
avaliação de políticas transversais e descentralizadas. Os principais termos relacionados a alinhamento 
transorganizacional são: política pública - conjunto articulado e estruturado de ações e incentivos que buscam 
alterar uma realidade em resposta a demandas e interesses dos atores envolvidos; coordenação nas políticas - 
fazer com que os diversos sistemas institucionais e gerenciais que formulam políticas trabalhem juntos. 
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Gestão de riscos não formalizada 

A Instrução Normativa Conjunta nº 1, de 10 de maio de 2016, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão e da Controladoria-Geral da União, publicada no Diário Oficial da União, em 11 de maio de 2016, prevê:  

Art. 1º Os órgãos e entidades do Poder Executivo federal deverão adotar medidas para a sistematização de 
práticas relacionadas à gestão de riscos, aos controles internos, e à governança. 
[...] 
Art. 13. Os órgãos e entidades do Poder Executivo federal deverão implementar, manter, monitorar e revisar 
o processo de gestão de riscos, compatível com sua  missão e seus objetivos estratégicos, observadas as 
diretrizes estabelecidas nesta Instrução Normativa. 

Os requisitos da política de gestão de riscos constam no art. 17: 

Art. 17. A política de gestão de riscos, a ser instituída pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal 
em até doze meses a contar da publicação desta Instrução Normativa, deve especificar ao menos: 
I - princípios e objetivos organizacionais; 
II - diretrizes sobre: 
a) como a gestão de riscos será integrada ao planejamento estratégico, aos processos e às políticas da 
organização; 
b) como e com qual periodicidade serão identificados, avaliados, tratados e monitorados os riscos; 
c) como será medido o desempenho da gestão de riscos; 
d) como serão integradas as instâncias do órgão ou entidade responsáveis pela gestão de riscos; 
e) a utilização de metodologia e ferramentas para o apoio à gestão de riscos; e 
f) o desenvolvimento contínuo dos agentes públicos em gestão de riscos; e 
III - competências e responsabilidades para a efetivação da gestão de riscos no âmbito do órgão ou 
entidade. 

A gestão institucional da UNIPAMPA deve tomar providências para a implementação gradativa das 
disposições da IN CGU/MPOG nº 01/2016, seguindo os seguintes passos: 

1) constituir o Comitê de Governança, Riscos e Controles; 

2) elaborar e aprovar a Política de Gestão de Riscos, antes de maio de 2017; 

3) formalizar as políticas e os mecanismos de governança; 

4) capacitar a gestão executiva para operacionalizar a gestão de riscos. 

Até o momento, nenhum dos passos mencionados foram realizados no âmbito da UNIPAMPA. Não existe 
uma Política de Gestão de Riscos elaborada e aprovada no âmbito da Instituição. No entanto, em face das 
capacitações já recebidas, isso não é impedimento para que o gestor inicie o trabalho de identificação de possíveis 
riscos relacionados ao HUVet. Neste sentido, sem a pretensão de esgotar o assunto, passamos a abordar o tema 
dos riscos, como forma de colaborar com o gestor da área. 
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Segundo AVALOS (2009), “os riscos são enfrentados por todas as organizações, independentemente de 

seu tamanho, natureza ou estrutura. Os riscos interferem na possibilidade de a organização sobreviver, concorrer 

com êxito para manter seu poder financeiro e a qualidade de seus produtos ou serviços. O risco é inerente aos 

negócios e não existe forma prática de reduzi-lo a zero. Portanto, a direção deve determinar o nível de risco 

considerado aceitável e mantê-lo nesse limite”.3 

Nas análises realizadas, constatamos que não existe uma avaliação formalizada dos principais riscos 
inerentes ao HUVet. É de fundamental importância que a direção do HUVet realize a identificação dos riscos 
relevantes enfrentados pelo hospital na busca de seus objetivos, sejam internos ou externos. Essa identificação de 
riscos, deve ser um processo interativo e integrado à estratégia e ao planejamento do HUVet. A análise deve 
abranger a realização de um mapeamento do risco que inclua os processos críticos do hospital, as interações 
significativas com terceiros, os objetivos particulares e gerais e as ameaças que poderão ser enfrentadas. 

Segundo o Referencial Básico de Governança do TCU, um dos mecanismos que deve ser adotado para que 
as funções de governança sejam executadas de forma satisfatória, é o mecanismo de controle. Para que os 
processos do HUVet sejam executados, existem riscos que devem ser avaliados e tratados, com o estabelecimento 
de controles e avaliações.  

O Referencial Básico de Governança do TCU menciona que o “desafio da governança nas organizações do 

setor público é determinar quanto risco aceitar na busca do melhor valor para os cidadãos e demais partes 

interessadas, o que significa prestar serviço de interesse público da melhor maneira possível (INTOSAI, 2007). O 

instrumento de governança para lidar com esse desafio é a gestão de riscos”. 

O mecanismo de Controle está associado a alguns componentes, dentre eles: 

Componente C1 – Gestão de riscos e controle interno: como práticas relacionadas a este componente 
temos:  “Estabelecer sistema de gestão de riscos e controle interno” e “Monitorar e avaliar o sistema de gestão de 

riscos e controle interno, a fim de assegurar que seja eficaz e contribua para a melhoria do desempenho 

organizacional”. Esta última prática pressupõe que o sistema de gestão de riscos e controle interno seja monitorado 
e avaliado pela mais alta instância interna de governança da organização, considerando aspectos como 
conformidade legal e regulamentar, aderência a boas práticas, alinhamento a estratégias da organização e 
desempenho global. Medidas visando o aprimoramento do sistema são implementadas sempre que necessário 
como resultado do monitoramento e da avaliação. Os termos relacionados à gestão de riscos e controle interno são: 
risco - efeito da incerteza sobre os objetivos da organização; controle interno - processo integrado e dinâmico, 
estruturado para enfrentar riscos e fornecer razoável segurança de que, na consecução da missão da entidade, 
objetivos como execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das operações; cumprimento das 
                                                        
3 Auditoria e gestão de riscos. José Miguel Aguilera Avalos; Instituto Chiavenato (org.). – São Paulo: Saraiva, 2009. 
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obrigações de accountability; cumprimento das leis e dos regulamentos aplicáveis; salvaguarda dos recursos para 
evitar perdas, mau uso e dano; e evento - ocorrência, proveniente de fontes internas ou externas, que afeta a 
implementação da estratégia ou a realização de objetivos (INTOSAI, 2007).  

A AUDIN realizou a identificação de possíveis riscos que podem impactar de forma relevante o alcance dos 
objetivos do HUVet. Os riscos foram classificados da seguinte forma: 

1. Componentes (Estratégico, Financeiro, Operacional e Regulamentar); 

1.1. Grupos (Governança, Político e econômico, etc.); 

1.1.1. Categorias (Estrutura organizacional, Capacidade Operacional, etc.). 

Na Figura 07, podemos observar um indicativo de possíveis riscos relacionados ao HUVet, classificados por 
componentes, grupos e categorias: 
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Figura 07 – Indicativo de possíveis riscos relacionados ao HUVet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado do Dicionário de Riscos – Apresentação de Sergio Maciel, IIA, 2016. 
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A AUDIN realizou um levantamento dos possíveis riscos do componente estratégico do HUVet que podem 
impactar de forma relevante o alcance dos objetivos do Hospital, conforme descrito no Quadro 03:  

Quadro 03 – Indicativo de possíveis riscos do componente estratégico - HUVet 

COMPONENTE: ESTRATÉGICO 

Grupo: Governança / Modelo de Negócios 

Categoria Descrição 

Estrutura 
Organizacional 

Estrutura organizacional não definida e/ou não alinhada aos objetivos estratégicos e às atividades, aos controles 
internos, ao fluxo de informações e ao suporte a eventuais mudanças. 

Inovação 
Tecnológica 

Indisponibilidade de equipamentos compatíveis com as inovações tecnológicas, afetando as diversas áreas e 
necessidades de atuação do HUVet. 

Planejamento e 
Orçamento 

Definição e acompanhamento do planejamento estratégico e orçamento com base em critérios e premissas 
inadequados à realidade do HUVet ou que não estejam devidamente aprovados. 

Continuidade dos 
Serviços 

Impossibilidade de obtenção de itens essenciais aos processos produtivos (medicamentos, equipamentos, mão-
de-obra qualificada, instalações, licenças ambientais, etc.). 

Satisfação do 
Cliente Atendimento inadequado ou falta de acompanhamento do nível de satisfação dos clientes do HUVet. 

Investimento e 
Projeto 

Informação insuficiente à tomada de decisões de investimento de curto e longo prazos, realização de projetos com 
prazos e custos maiores que os previstos e ausência de investimentos que agreguem valor às atividades do 
HUVet. 

Indicadores de 
Performance e 

Riscos 
Utilização de indicadores de performance e riscos (estratégicos, operacionais e financeiros) não alinhados aos 
objetivos definidos pelo HUVet ou falta de definição quanto aos indicadores necessários. 

Aderência às 
Regras 

Atividades executadas em desacordo com as normas ou inexistência de normas, políticas e procedimentos de 
controle atualizadas para todas as atividades do HUVet. 

Comunicação e 
Divulgação 

Informações incorretas, desatualizadas ou falta de divulgação de normas, políticas e procedimentos do HUVet. 
Utilização de canais de comunicação inapropriados ou gerenciamento inadequado de mudanças. 

Incentivo de 
Desempenho 

Definição de aspectos que podem levar à realização de ações não compatíveis com estratégias, valores ou 
objetivos do HUVet por ausência de Planejamento Estratégico. 

Reputação e 
Imagem Degradação da reputação e da imagem do HUVet perante seus clientes, servidores, terceirizados e fornecedores. 

Responsabilidade 
Social 

Realização de atividades que comprometam a responsabilidade do HUVet, suas políticas, práticas e atitudes 
relativas aos ambientes interno e externo. 

Sucessão Planejamento não adequado ou inexistência de planejamento relativo a aspectos sucessórios, de diretores, 
coordenadores e demais servidores do HUVet. 

Conduta Antiética/ 
Fraude 

Servidores, terceirizados, residentes, bolsistas, clientes ou fornecedores não seguirem o padrão de ética 
estabelecido ou exercerem atos irregulares em benefício próprio ou do HUVet. 

Fonte: Adaptado do Dicionário de Riscos – Apresentação de Sergio Maciel, IIA, 2016. 
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Quadro 03 – Indicativo de possíveis riscos do componente estratégico – HUVet (continuação) 

Grupo: Político e Econômico 

Categoria Descrição 

Mudança 
Governamental 

Mudança na política governamental que possa impactar diretamente a operação e o funcionamento do HUVet, 
principalmente por restrições orçamentárias e financeiras. 

Cenário 
Econômico 

Monitoramento inadequado ou alteração das políticas macroeconômicas que possam impactar a operação e o 
funcionamento do HUVet, principalmente por retração de atividades econômicas e consequentemente redução de 
receitas. 

Fonte: Adaptado do Dicionário de Riscos – Apresentação de Sergio Maciel, IIA, 2016. 

O Quadro 04, por sua vez, apresenta um levantamento dos possíveis riscos do componente operacional: 

Quadro 04 – Indicativo de possíveis riscos do componente operacional - HUVet 

COMPONENTE: OPERACIONAL 

Grupo: Processo 

Categoria Descrição 
Capacidade 
Operacional 

Dependência de fatores operacionais complexos ou instalações inadequadas, principalmente para a realização de 
cirurgias em grandes animais. 

Efetividade Obtenção de resultados que não atendam aos objetivos definidos pelo HUVet. 

Eficiência Custos desnecessários devido às características do fluxo de informações e à forma de execução dos processos 
do HUVet. 

Falha de 
Produto/Serviço Falhas de prestação de serviços ou em desacordo com as necessidades dos clientes. 

Fornecimento Inexistência de alternativas de fornecimento de recursos produtivos que assegurem a manutenção e a 
continuidade das operações e/ou dependência de fornecedor único. 

Obrigação 
Contratual 

Descumprimento de compromissos contratuais devido à ausência de mecanismos e controles de monitoramento 
dos níveis de serviços acordados, até mesmo, por restrições orçamentárias e financeiras. 

Terceirização Atuação de empresas terceirizadas em desacordo com a legislação em vigor.  

Perda e 
Obsolescência Excesso, obsolescência ou perda de estoque ou outros ativos utilizados ou consumidos nos processos do HUVet. 

Segurança 
Patrimonial Proteção inadequada ou ausência de mecanismos para salvaguarda física dos ativos do HUVet. 

Grupo: Pessoal 

Categoria Descrição 

Capacitação Procedimentos executados por servidores sem conhecimento necessário, treinamento ou experiência suficiente 
para realizar as atividades definidas. 

Dependência de 
Pessoal Dependência de pessoa-chave para execução de atividades críticas do HUVet. 

Retenção de 
Servidores 

Mecanismos inadequados para contratação e retenção de servidores em linha com os objetivos do HUVet (Área 
de Atuação dos Médicos Veterinários). 

Fonte: Adaptado do Dicionário de Riscos – Apresentação de Sergio Maciel, IIA, 2016. 
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Quadro 04 – Indicativo de possíveis riscos do componente operacional – HUVet (continuação) 

Grupo: Informação e Tecnologia 

Categoria Descrição 

Sistemas Inexistência de dados e informações para fins de controle e tomada de decisões relacionados à falta de sistema 
para gerenciamento do HUVet. 

Grupo: Meio Ambiente 

Categoria Descrição 
Resíduos, 
Efluentes e 
Emissões 

Atmosféricas 

Procedimentos nocivos ao meio ambiente e à comunidade que expõem o HUVet a processos de órgãos 
ambientais e aspectos regulamentares. 

Saúde e 
Segurança 

Atividades inadequadas referentes à saúde e segurança dos servidores, residentes, terceirizados, bolsistas e 
demais, que expõem a UNIPAMPA a passivos trabalhistas. 

Fonte: Adaptado do Dicionário de Riscos – Apresentação de Sergio Maciel, IIA, 2016. 

Por fim, o Quadro 05 apresenta um levantamento dos possíveis riscos do componente financeiro e do 
componente regulamentar do HUVet:  

Quadro 05 – Indicativo de possíveis riscos do componente financeiro e do componente regulamentar - HUVet 

COMPONENTE: FINANCEIRO 

Grupo: Receitas / Crédito 

Categoria Descrição 

Inadimplência Descumprimento de obrigações assumidas pelos clientes (ausência de pagamento de GRU’s referentes à 
prestação de serviços). 

Grupo: Mercado / Liquidez 

Categoria Descrição 

Câmbio Impacto negativo sobre os ativos e passivos do HUVet decorrente de oscilações nas taxas de câmbio ou 
redução do poder aquisitivo da moeda local. 

Commodities Aumento dos custos do HUVet devido a oscilações nos preços de produtos amplamente negociados no 
mercado, tais como energia elétrica, gás, petróleo, etc. 

Disponibilidade de 
Recursos Incapacidade de desenvolvimento e ampliação do HUVet, impactados pela indisponibilidade de recursos. 

COMPONENTE: REGULAMENTAR 

Categoria Descrição 

Regulamentação Informações e divulgações requeridas por canais de comunicação (Ouvidoria, Lei de Acesso à Informação, 
etc.) incompletos, imprecisos ou fora de prazo, expondo a UNIPAMPA a sanções. 

Legal Alterações legais não-monitoradas e/ou não-conformidade com leis e regulamentos relacionados às atividades 
prestadas pelo HUVet. 

Trabalhista Práticas incompatíveis com leis e acordos trabalhistas, discriminação ou diferenciação no tratamento dos 
servidores, residentes, bolsistas e demais. 

Fonte: Adaptado do Dicionário de Riscos – Apresentação de Sergio Maciel, IIA, 2016. 
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Quadro 05 – Indicativo de possíveis riscos do componente financeiro e do componente regulamentar – HUVet (continuação) 

COMPONENTE: REGULAMENTAR 

Categoria Descrição 

Civil Atividades realizadas expondo à responsabilidade civil, devido a procedimentos não adequadamente tratados 
ou em desacordo com a legislação em vigor. 

Ambiental Práticas ambientais não adequadamente tratadas ou em desacordo com a legislação em vigor. 
Fonte: Adaptado do Dicionário de Riscos – Apresentação de Sergio Maciel, IIA, 2016. 

Accountability e transparência incipientes 

Através da Solicitação de Auditoria nº 82/2016, questionamos se a direção do HUVet elabora relatórios 
gerenciais das atividades desenvolvidas no hospital. A resposta veio no sentido de que esta é uma demanda muito 
importante e que necessitam de um sistema de informações gerenciais. Relataram ainda que, por exigência do 
FORDHOV, hoje, alguns relatórios mais específicos já estão sendo elaborados pelos setores, os quais trabalham 
com planilhas individuais para controle de suas atividades, mas não existe uma integração dessas informações. Isso 
gera uma grande lacuna de informações que não são armazenadas e mensuradas, ou que não estão disponíveis 
quando necessárias. A ausência de um sistema de informações gerenciais dificulta a integração da informação, de 
forma que muitas decisões, principalmente as que envolvem recursos, são tomadas sem o devido subsídio. 

No site do HUVet, não encontramos nenhum relatório gerencial de atividades do hospital, apenas gráficos 
que retratam o crescimento no número de atendimentos e procedimentos realizados no Hospital Universitário 
Veterinário da UNIPAMPA, desde o ano de 2011 até a primeira quinzena de dezembro de 2016. Por sua vez, na 
página da UNIPAMPA (Unipampa em Números), localizamos apenas informações relacionadas aos atendimentos e 
exames realizados no HUVet no período de 2011 a 2016.  

O acesso à informação é um dos pilares da gestão pública democrática. O dever de transparência está 
relacionado à ideia de accountability, palavra de origem inglesa e sem tradução para o português, mas comumente 
associada à obrigação de os governantes prestarem contas de suas ações e se responsabilizarem por elas perante 
a sociedade. A accountability envolve, além do dever e da responsabilidade de prestar contas, o desejo de fazê-lo 
de forma voluntária.  

De acordo com o Referencial Básico de Governança do TCU, um dos mecanismos que deve ser adotado 
para que as funções de governança sejam executadas de forma satisfatória, é o mecanismo de controle, como já foi 
mencionado anteriormente. E um dos componentes importantes associado ao mecanismo de controle é a 
accountability e a transparência: 

Componente C3 - Accountability e transparência: este componente diz que os membros da alta 
administração e dos conselhos são os responsáveis por prestar contas de sua atuação e devem assumir, 

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/huvet/
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/proplan/coordenadoria-de-planejamento-e-desenvolvimento/divisao-de-planejamento-economico/unipampa-em-numeros/
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integralmente, as consequências de seus atos e omissões. A implementação de um sistema de governança deve 
incluir mecanismos de prestação de contas e de responsabilização para garantir a adequada accountability, tudo 
num contexto de transparência. Algumas práticas importantes relacionadas a este componente são: dar 
transparência da organização, utilizando o sigilo somente como exceção; prestar contas da implementação e dos 
resultados dos sistemas de governança; avaliar a imagem da gestão e a satisfação das partes interessadas e 
garantir que sejam apurados, de ofício, indícios de irregularidade. Os termos deste componente são: accountability - 
conjunto de procedimentos que levam os gestores a prestar contas dos resultados de suas ações; e transparência - 
divulgação oportuna de todas as questões relevantes relacionadas à organização. 

Nesta constatação, buscamos realizar a análise da estrutura e dos processos de governança do HUVet, 
identificando possibilidades de melhoria dos processos de trabalho, com base nas boas práticas de governança. 
Assim, evidenciamos: ausência de regimento interno; estrutura organizacional inadequada; ausência de 
planejamento estratégico; gestão de riscos não formalizada; accountability e transparência incipientes. 

4.1.1. Causas 

 Inexistência de alguns elementos de governança relevantes para o HUVet; 

 Ausência de uma Gestão de Risco ampla e institucionalizada; 

 Incongruência entre a Portaria UNIPAMPA nº 543/2011 e a Portaria nº 1696/2016. 

4.1.2. Consequências 

 Comprometimento no desenvolvimento do HUVet; 

 Instabilidade e fragilidade na autonomia administrativa. 

4.1.3. Critérios 

 Constituição Federal de 1988; 

 Decreto-Lei nº 200/1967 – Dispõe sobre a organização da Administração Federal; 

 Instrução Normativa Conjunta CGU/MPOG nº 01, de 10 de maio de 2016; 

 Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; 

 Portaria UNIPAMPA nº 373/2009 – Aprova o Estatuto da UNIPAMPA; 

 Resolução CONSUNI nº 05/2010 – Aprova o Regimento Geral da UNIPAMPA; 

 Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública. 
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4.1.4. Evidências 

 Ata da 15ª Reunião Ordinária (RO) do Conselho Universitário, realizada em 31/03/2011; 

 Ata da 31ª Reunião Ordinária (RO) do Conselho Universitário, realizada em 26/07/2012; 

 Ata da 34ª Reunião Ordinária (RO) do Conselho Universitário, realizada em 25/10/2012; 

 Ata da 35ª Reunião Ordinária (RO) do Conselho Universitário, realizada em 29/11/2012; 

 Ata da 36ª Reunião Ordinária (RO) do Conselho Universitário, realizada em 13/12/2012; 

 Ata da 38ª Reunião Ordinária (RO) do Conselho Universitário, realizada em 28/02/2013; 

 Ata da 44ª Reunião Ordinária (RO) do Conselho Universitário, realizada em 29/08/2013; 

 Memorando nº 09/2016/HUVet; 

 Portaria UNIPAMPA nº 543, de 25 de fevereiro de 2011; 

 Portaria UNIPAMPA nº 900, de 05 de maio de 2016; 

 Portaria UNIPAMPA nº 901, de 05 de maio de 2016; 

 Portaria UNIPAMPA nº 1695, de 21 de dezembro de 2016; 

 Portaria UNIPAMPA nº 1696, de 21 de dezembro de 2016; 

 Processo nº 23100.000078/2011-62; 

 Resposta à Solicitação de Auditoria nº 82/2016; 

 Site Institucional da UNIPAMPA / Unipampa em Números; 

 Site do Hospital Universitário Veterinário da UNIPAMPA. 

4.1.5. Análise do gestor sobre a constatação 

O gestor manifestou-se, no Relatório Preliminar de Auditoria, nos seguintes termos: 

“O regimento interno e a estrutura organizacional estão em fase final de elaboração e devem ser aprovados 

nesse primeiro semestre de 2017. O HUVet está em fase inicial de elaboração do planejamento estratégico, 

mapeamento dos processos, identificação e classificação dos indicadores de risco, para posterior elaboração de 

controles internos e monitoramento. Ainda, estamos iniciando o processo de transparência das ações realizadas no 

HUVet, para que a sociedade acadêmica e não acadêmica tenham ciência e auxiliem na condução eficiente da 

gestão da unidade. As medidas que estão sendo adotadas pela gestão do HUVet estão de acordo com o Curso 

Gestão de Riscos e Avaliação de Controles Internos, promovido pelo NUDEPE, o qual o Diretor da unidade 

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/proplan/coordenadoria-de-planejamento-e-desenvolvimento/divisao-de-planejamento-economico/unipampa-em-numeros/
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participou. Salientamos a necessidade de mais cursos para formação de gestores, a fim de qualificar o serviço 

prestado nos diferentes setores da Unipampa.” 

4.1.6. Conclusão da auditoria 

Com base na manifestação do gestor sobre a constatação e sobre as recomendações realizadas no 
Relatório Preliminar de Auditoria, pudemos observar o comprometimento do gestor pelas ações informadas, as 
quais já estão sendo adotadas. No entanto, pela falta de comprovação do atendimento das recomendações, elas 
serão mantidas no Relatório Final e seu atendimento será monitorado por meio de Plano de Providências, a ser 
encaminhado via Módulo de Auditoria Interna, no Sistema GURI. 

4.1.7. Recomendações 

1) Realizar as ações necessárias à aprovação do Regimento Interno do HUVet; 

2) Realizar as ações necessárias à aprovação da Estrutura Organizacional do HUVet; 

3) Implementar o Planejamento Estratégico do HUVet; 

4) Implementar a Gestão de Riscos no HUVet.  

4.2. Constatação 2 – Estrutura operacional inadequada do HUVet 

Uma das finalidades da auditoria no HUVet foi verificar se a estrutura operacional do hospital (física, de 
recursos humanos, de suprimentos, tecnológica, de processos e de desempenho) estava adequada. Realizamos a 
análise de um conjunto de riscos operacionais internos do HUVet, ou seja, possíveis causas internas que poderiam 
gerar prejuízo às atividades relacionadas aos macroprocessos do hospital. Para isso, o Diagrama de Ishikawa foi 
utilizado como uma importante ferramenta de análise. A partir da aplicação desse diagrama, avaliamos os seguintes 
aspectos: estrutura física; equipamentos; estrutura de recursos humanos; suprimento de medicamentos, materiais e 
serviços de apoio; processos operacionais internos (fluxos); e monitoramento (metas e indicadores). 

O Diagrama Ishikawa, “também conhecido como Diagrama de Causa e Efeito ou Diagrama Espinha de 

Peixe, é uma ferramenta de representação das possíveis causas que levam a um determinado efeito” (JUNIOR et. 
al., 2008, p.104, apud TCU, 2013, p. 134).  “É uma técnica útil para organizar as ideias sobre um determinado 

problema, pois diferencia o que é causa e o que é efeito, conceitos que, muitas vezes, são confundidos”. (SILVA, 

                                                        
4 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). Técnica de Análise de Problemas para Auditorias. Brasília: TCU, Segecex, Secretaria de 
Métodos Aplicados e Suporte à Auditoria (Seaud), 2013. 
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1996, apud TCU, 2013, p. 135). “No diagrama, causas ou fatores são representados por setas que concorrem para o 

efeito (problema) que está sendo analisado. As causas ou fatores complexos podem ser decompostos em detalhes 

(causas primárias e causas secundárias), sem com isso perder a visão de conjunto” (DAYCHOUM, 2007, p. 139, 
apud TCU, 2013, p. 136).  

O primeiro passo na realização do trabalho foi definir o problema a ser estudado, com base no 
conhecimento adquirido pela análise preliminar do objeto de auditoria e pela aplicação de outras técnicas. Através 
da visita in loco e da aplicação de questionários e de entrevistas com a direção do hospital, constatamos que a 
estrutura operacional do HUVet apresenta limitações para o crescimento dele, tendo em vista o potencial da região 
onde está localizado, com grande criação de bovinos e equinos. Além das limitações de crescimento, constatamos 
também que a estrutura física do HUVet apresenta limitações, principalmente para o atendimento de grandes 
animais. Desta forma, definimos que o principal problema do hospital é a limitação da capacidade operacional. 

O segundo passo foi a definição dos grupos de causas. As palavras que aparecem nas pontas das 
ramificações do diagrama são as famílias de causas, o chamado 6M. No HUVet, analisamos as seguintes famílias 
de causas: 

 Meio ambiente: Estrutura física do HUVet; 

 Máquinas: Equipamentos disponíveis no HUVet que impactam em suas atividades; 

 Mão-de-obra: Estrutura de recursos humanos disponíveis no HUVet e capacitação; 

 Materiais: Suprimento de medicamentos, materiais e serviços de apoio;  

 Método: Atividades de recepção, classificação, atendimento, internação e fluxos internos e externos de 
pacientes;  

 Medidas: Indicadores e metas, dados, tempos para atendimento, etc. 

 A seguir, realizaremos um resumo das principais causas relacionadas à limitação da capacidade 
operacional do HUVet. 

Estrutura física 

Em questionamento realizado junto à direção do HUVet, através da SA nº 82/2016, realizamos um 
levantamento prévio sobre a estrutura física do HUVet. Através da visita in loco e de entrevistas com a direção, 
constatamos que a estrutura física do hospital apresenta algumas limitações. 

                                                        
5 Idem. 
 
6 Idem. 
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De acordo com a resposta à SA nº 82/2016, a direção do HUVet informou que a “[...] estrutura física da 

unidade está otimizada ao máximo possível, de forma que todos os espaços atuais são aproveitados. No entanto, 

trata-se de um prédio antigo com necessidades de melhorias e readequações. Além disso, com o curso de 

Residência, o volume de atividades e pessoas atuantes na unidade aumentou bastante e continua crescente, pois 

estamos em constante desenvolvimento, de forma que faltam espaços para as atividades.” Na visita in loco, 

pudemos evidenciar que a estrutura física apresenta limitações de uso, com salas adaptadas, como, por exemplo, a 
sala dos Médicos-Veterinários Residentes, que, anteriormente, era um local de internação de pequenos animais. 

No atendimento clínico há apenas três ambulatórios para sete médicos. Segundo a direção do HUVet, a 
“demanda por ambulatórios gera aumento no tempo de espera pelo atendimento, desistências por parte dos 

proprietários e, muitas vezes, limitação de atendimentos”. 

Por sua vez, no setor de grandes animais, a direção do hospital menciona que “[...] é necessária uma 

ampliação a fim de proporcionar adequada estrutura para a realização de atividades de atendimento, cirurgia e 

internação. Lembrando do potencial que esta região apresenta em relação a bovinos e equinos”. Na Análise SWOT, 
que foi realizada junto ao HUVet, identificamos a inserção local de um hospital veterinário em uma região com 
grande criação de equinos e bovinos como uma “Oportunidade”, além do fato de ser o único hospital veterinário na 
Região da Fronteira Oeste. A ampliação do setor de grandes animais pode potencializar as receitas realizadas 
através da prestação de serviços veterinários que são oferecidos à comunidade.  

Além disso, há a “[...] necessidade de mais salas para os professores e espaços de estudos para os 

alunos”, segundo a direção do HUVet, pois muitos professores que atuam no hospital precisam utilizar as salas de 
aula do Campus Uruguaiana, dificultando a atuação destes professores na Unidade. 

De acordo com a direção do HUVet, o ponto mais crítico, dos atuais problemas de estrutura física, é a 
necessidade de realização de uma reforma elétrica no prédio onde funciona o HUVet, tendo em vista que a atual 
rede elétrica é insuficiente e impossibilita a utilização de determinados aparelhos, além de sofrer constantes 
interrupções que causam estragos ou avarias nos equipamentos e comprometem atividades imprescindíveis do 
hospital. 

Outro ponto para o qual cabe destaque são as ausências do PPCI (Plano de Prevenção e Proteção Contra 
Incêndio) e do Certificado de Aprovação pelo Corpo de Bombeiros. Além disso, segundo a direção do HUVet, o 
hospital “[...] está em fase de adaptações para o alvará da vigilância sanitária. O HUVet foi inspecionado pelo CRMV 

no mês de Julho, porém, não existe licença do CRMV devido esta unidade ter como objetivo final o ensino”. 

Por fim, em relação ao meio ambiente, a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de 
resíduos oriundos do HUVet é realizada por empresa especializada contratada pela UNIPAMPA, através do 
Contrato nº 31/2015. 
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 Equipamentos 

 Realizamos, através da SA nº 82/2016, questionamento para a direção do HUVet, no qual perguntamos se 
os equipamentos do hospital são adequados às suas necessidades e quais seriam os principais problemas 
enfrentados e as principais demandas existentes. A resposta da direção do HUVet foi a seguinte: 

Muitos equipamentos essenciais à unidade estão obsoletos ou precários, o que gera inadequação para o 
uso, ineficiência, insegurança, indisponibilidade de serviços, perda de oportunidades de captação de 
recursos. 

Ainda segundo as respostas recebidas através da SA nº 82/2016, alguns equipamentos foram elencados 
pela direção do HUVet como primordiais para o funcionamento do hospital, conforme consta no Quadro 06: 

Quadro 06: Demandas de equipamentos - HUVet 
DEMANDA PROBLEMA 

Aparelho de Raio X 

O equipamento que a unidade dispõe está obsoleto e não atende adequadamente as demandas, 
além disso, está há um ano estragado, devido a uma falha que foi ocasionada pelas constantes 
interrupções de energia. A demora no conserto deve-se à dificuldade em conseguir técnicos na 
região e à morosidade nos processos de compras e contratações, que dependem de parecer da 
consultoria jurídica. Há grande procura pelo serviço terceirizado de diagnóstico por imagem, essa 
é uma oportunidade de captação de recursos que não podemos atender no momento. A unidade 
perde de captar mais recursos por não ter um equipamento de Raio X apropriado. 

Autoclave 
A esterilização é um setor fundamental para as atividades cirúrgicas, no entanto, o atual 
equipamento está obsoleto, com programação manual, além de ser muito pequeno, sendo 
necessários vários ciclos durante o dia para esterilizar todos os materiais. Precisamos de um 
equipamento moderno, com ciclo automático, com maior segurança e capacidade. 

Cabine de Segurança biológica 
Indisponibilidade de tratamento quimioterápico por não ter equipamento de segurança adequado 
aos materiais utilizados. A procura pelo serviço de quimioterapia é uma demanda da região, e o 
oferecimento desse serviço possibilitaria o aumento da captação de recursos da Unidade. 

Equipamento de anestesia inalatória Os equipamentos não estão em boas condições de uso, sendo necessária a renovação destes 
equipamentos, uma vez que o conserto excede 50% do valor de um novo. 

Centrífuga de roupas industrial 

A lavanderia é um setor fundamental em um hospital, pois lava, diariamente, uma grande 
quantidade de tecidos cirúrgicos. A centrífuga atual é doméstica, pequena para a quantidade de 
materiais lavados, o que gera lentidão no processo. O equipamento atual está sobrecarregado; 
não é adequado ao volume de material que é lavado diariamente; e corre o risco de, a qualquer 
momento, estragar devido ao excesso de uso, comprometendo as atividades de cirurgia, que 
dependem da preparação dos materiais cirúrgicos. 

Fonte: Adaptado da resposta à SA nº 82/2016 – HUVet. 

Por sua vez, em relação aos equipamentos e ao material permanente do HUVet, foram selecionados 31 
itens na amostra para verificação, todos com valores superiores a R$ 8.000,00, utilizando como referência a 
Instrução Normativa - CGU nº 4, de 17/02/09, que criou o Termo Circunstanciado Administrativo – TCA. De acordo 
com a IN, é considerado prejuízo de pequeno valor, aquele bem cujo preço de mercado para aquisição ou 
reparação do bem extraviado ou danificado seja igual ou inferior ao limite legal estabelecido como de licitação 
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dispensável, que atualmente é de R$ 8.000,00 (Lei nº 8.666/93, art. 24, inc. II). Diante disso, foram selecionados os 
equipamentos acima desse valor, ou seja, aqueles com valores mais relevantes, conforme já havia sido mencionado 
no item 2.2.2 do Relatório de Auditoria. 

Ressaltamos que todos os itens relacionados na amostra foram localizados na realização da visita in loco. 
Alguns dos equipamentos estavam fora de uso e outros estavam avariados. Constatamos algumas divergências 
entre o local (sala) onde o equipamento constava como registrado no Sistema GURI – Módulo Patrimônio, e onde, 
de fato, o item encontrava-se em uso. Também constatamos que o servidor responsável pelo bem patrimonial 
estava desatualizado, no Sistema Guri – Módulo Patrimônio, em vários dos itens.  

Entendemos que seja uma boa prática aproveitar a oportunidade de realização do Inventário Patrimonial 
2016, que é uma ação coordenada por meio da Divisão de Patrimônio da Coordenadoria de Material, Patrimônio e 
Logística (CMP) da Pró-Reitoria de Administração (PROAD), para a realização da atualização no Sistema, com a 
emissão de novos termos de responsabilidade e a devida atualização da localização dos bens e a respectiva 
situação de uso. Sobre a exigência legal do inventário físico, a Lei Federal nº 4.320/1964 assim determina: 

Art. 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada 
unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade. 

Diante do exposto, evidenciamos que muitos equipamentos, essenciais à Unidade, estão obsoletos, 
precários e inadequados para o uso do hospital, comprometendo a capacidade operacional do HUVet, gerando a 
indisponibilidade de serviços e, consequentemente, a perda de oportunidades de captação de recursos. Além disso, 
compromete também o macroprocesso finalístico do hospital, que se refere à coordenação de processos clínicos, 
visando o desenvolvimento das atividades fins da Unidade. 

Estrutura de recursos humanos 

Os problemas existentes em relação à estrutura organizacional do HUVet, já mencionados no item 4.1.1 do 
Relatório de Auditoria, apresentam relação com a estrutura de recursos humanos do hospital. A estrutura ideal de 
funcionamento do HUVet, segundo a direção do hospital, considera, em seu organograma, a necessidade da divisão 
dos processos em duas coordenações, a coordenação administrativa e a coordenação clínica, conforme já citado 
anteriormente. 

Segundo a direção do HUVet, “[...] devido a diversidade e complexidade dos processos do HUVet, que se 

diferenciam em área administrativa e área clínica, é fundamental, para a melhoria da qualidade dos serviços e 

desenvolvimento da unidade, a implantação das coordenações administrativa e clínica, com gratificação condizente 

com o grau de responsabilidades e riscos envolvidos”. A ausência da coordenação clínica gera dificuldades no 
planejamento, na organização e no controle dos processos. 

Uma das demandas existentes no HUVet refere-se ao reconhecimento e à consolidação da estrutura 
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organizacional do hospital como Órgão Suplementar ligado à Reitoria. A falta dessa definição gera instabilidade 
administrativa e constantes questionamentos por parte dos demais órgãos e unidades da UNIPAMPA sobre a 
estrutura, sobre as atividades e sobre os recursos do HUVet. 

Quanto à gestão de recursos humanos, constatamos que a jornada de trabalho é adequada, entretanto, de 
acordo com a direção do HUVet, existe uma dificuldade relacionada à falta de estrutura organizacional clara, à 
ausência de fluxos internos e procedimentos padronizados, e também à falta de servidores. A direção do HUVet 
informa que após “[...] a identificação destes problemas, iniciamos um trabalho para definição e esclarecimento dos 

fluxos internos e POP’s e aumento do número de servidores no HUVet. Mas precisamos melhorar estes quesitos”.  

Outra questão relevante está relacionada aos concursos públicos realizados para admissão de Médicos 
Veterinários. As especialidades exigidas para o cargo nem sempre correspondem às reais necessidades do 
hospital, fazendo com que profissionais sejam contratados para execução de atividades não relacionadas às suas 
especialidades, frustrando esses profissionais, colaborando para a insatisfação profissional e para a evasão dos 
servidores. 

Dessa forma, seria importante a realização do dimensionamento das necessidades de pessoal alocado ao 
HUVet, a fim de realizar o levantamento das atividades relacionadas ao hospital e a necessidade real do número de 
servidores para o desempenho de todas as tarefas. O Decreto nº 5.825, de 29 de junho de 2006, estabelece as 
diretrizes para elaboração do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em Educação, instituído pela Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, e menciona o seguinte: 

[...] 
Art. 3o  Para os efeitos deste Decreto, aplicam-se os seguintes conceitos: 
VIII - dimensionamento: processo de identificação e análise quantitativa e qualitativa da força de trabalho 
necessária ao cumprimento dos objetivos institucionais, considerando as inovações tecnológicas e 
modernização dos processos de trabalho no âmbito da IFE; 
IX - alocação de cargos: processo de distribuição de cargos baseado em critérios de dimensionamento 
objetivos, previamente, definidos e expressos em uma matriz, visando o desenvolvimento institucional; 
[...] 
Art. 5o  O Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em Educação será vinculado ao Plano de Desenvolvimento Institucional de cada IFE, 
conforme definido no art. 24 da Lei no 11.091, de 2005, e deverá contemplar: 
I - dimensionamento das necessidades institucionais de pessoal, com definição de modelos de alocação de 
vagas que contemple a realidade da instituição; 
[...] 
Art. 6o  O dimensionamento das necessidades institucionais de pessoal, objetivando estabelecer a matriz de 
alocação de cargos e definir os critérios de distribuição de vagas, dar-se-á mediante: 
I - a análise do quadro de pessoal, inclusive no que se refere à composição etária e à saúde ocupacional; 
II -  a análise da estrutura organizacional da IFE e suas competências; 
III - a análise dos processos e condições de trabalho; e 
IV - as condições tecnológicas da IFE. 
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Parágrafo único.  Para o cumprimento do estabelecido no caput, deverão ser adotadas as seguintes ações: 
I - identificação da força de trabalho da IFE e sua composição, conforme estabelecido neste Decreto; 
II - descrição das atividades dos setores em relação aos ambientes organizacionais e à força de trabalho; 
III - descrição das condições tecnológicas e de trabalho; 
IV - identificação da forma de planejamento, avaliação e do nível de capacitação da força de trabalho da IFE; 
V - análise dos processos de trabalho com indicação das necessidades de racionalização, democratização e 
adaptação às inovações tecnológicas; 
VI - identificação da necessidade de redefinição da estrutura organizacional e das competências das 
unidades da IFE; 
VII - aplicação da matriz de alocação de cargos e demais critérios para o estabelecimento da real 
necessidade de força de trabalho; 
VIII - comparação entre a força de trabalho existente e a necessidade identificada, de forma a propor 
ajustes; 
IX - remanejamento interno de pessoal com vistas ao ajuste da força de trabalho à matriz de alocação de 
cargos; e 
X - identificação da necessidade de realização de concurso público, a fim de atender às demandas 
institucionais. (grifo nosso) 

No entendimento da AUDIN, o trabalho de dimensionamento das necessidades institucionais de pessoal da 
UNIPAMPA deveria ser realizado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), a fim de cumprir a 
legislação vigente. A partir do trabalho realizado pela PROGEPE, em relação ao HUVet, poderá ser avaliado se 
existe a necessidade de servidores, ou se as delegações de responsabilidades, por exemplo, estão adequadas ou 
são insuficientes. 

Materiais e medicamentos 

Segundo a direção do hospital, em relação aos materiais e medicamentos, o principal problema está 
relacionado à ausência de fornecedores na região e à morosidade dos pareceres junto à Procuradoria Federal. 
Também não existe, no âmbito do HUVet, um sistema para o controle de estoque e de validade dos medicamentos. 
Em relação à ausência de um sistema de controle, realizaremos uma abordagem sobre o assunto mais adiante 
neste Relatório. 

Processos operacionais internos 

O HUVet tem como finalidades proporcionar campo de estudo para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão; e a 
prestação de serviços à comunidade. Para cumprir com sua finalidade, as atividades da Unidade se dividem em três 
macroprocessos, de acordo com a resposta à SA nº 82/2016:  

 Macroprocesso finalístico: refere-se à coordenação de processos clínicos que visam o desenvolvimento 
das atividades fins da Unidade; 
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 Macroprocesso de apoio: refere-se aos processos administrativos necessários à gestão dos diversos 
recursos da Unidade; 

 Macroprocesso de gestão hospitalar: refere-se à gestão e ao desenvolvimento institucional. 

O mapeamento e a padronização dos processos do HUVet ainda não foram feitos, entretanto, já estão em 
fase de discussão e elaboração. O mapeamento de processos é de fundamental importância para a identificação 
dos principais riscos inerentes ao hospital e uma das ações a serem realizadas para a implementação da Gestão de 
Riscos. 

Uma das atividades já iniciadas no hospital é a elaboração de alguns POP’s - Procedimentos Operacionais 
Padronizados, ou seja, o estabelecimento ou a prescrição de métodos a serem seguidos rotineiramente. Entretanto, 
não existem POP’s para todas as atividades do hospital. 

Indicadores e metas 

A ausência de Planejamento Estratégico do HUVet é um dos fatores que limitam o crescimento dele. Não 
existem indicadores e metas associados às atividades do hospital. Mapear e trabalhar os indicadores de forma 
correta é tão importante quanto acompanhar o rendimento deles. Se não existir uma análise, torna-se impossível 
saber se os resultados estão dentro das metas e dos planos estipulados pelo HUVet. Além disso, inviabiliza 
qualquer estratégia para melhoria e adequação. Através de indicadores, é possível avaliar, acompanhar, interferir e 
sugerir na evolução de determinada demanda ou processo. Cada indicador tem uma meta associada a ele, que 
representa uma expectativa ou um desafio para um determinado objetivo em um determinado tempo. Os 
indicadores podem ser utilizados para gerir, avaliar e monitorar projetos, programas e políticas, permitindo o 
acompanhamento do alcance das metas, a identificação de melhorias de maneira geral nos processos e também 
auxiliando na definição de alguma necessidade de mudança. Para que um indicador esteja de acordo com os 
objetivos da unidade, é fundamental que ele esteja vinculado ao planejamento estratégico.  

Realizamos, através da SA nº 82/2016, questionamento para direção do hospital, no qual perguntamos se 
existia Planejamento Estratégico do HUVet, formal e metodologicamente elaborado. Na resposta ao 
questionamento, a direção do HUVet informou que, até o momento, não teve condições de organizar o 
planejamento estratégico e disse também: 

[...] Além disso, não temos um sistema de gestão que forneça informações e suporte à tomada de decisões, 
de forma que trabalhamos praticamente “no escuro”. No entanto, estamos trabalhando na formulação do 
planejamento estratégico da unidade com reuniões semanais para discussão e melhoria dos processos. 
(grifo nosso) 
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Trabalhar sem informações é o mesmo que “trabalhar no escuro”. É exatamente por isso que as 
informações precisam ser geradas, através de indicadores. Mais do que isso, precisam chegar às mãos dos 
gestores.  

Constatamos também que não existe pesquisa de satisfação dos usuários do hospital. Em resposta à SA nº 
82/2016, a direção do HUVet disse: 

[...] estamos em processo de elaboração e padronização dos processos e atividades, após será possível 
definir objetivos e resultados esperados pela unidade como um todo, desdobrando-se em objetivos 
específicos por setores e processos. Assim, será possível realizar pesquisa de satisfação, como uma 
ferramenta metodológica que visa à melhoria contínua dos processos e serviços prestados à comunidade. 

Avaliar como está sendo realizada a prestação de serviços à comunidade, através de uma pesquisa de 
satisfação, contribui para o aprimoramento da estratégia de melhoria e adequação dos serviços. 

A Figura 08 do Relatório de Auditoria traz o Diagrama de Ishikawa utilizado para a representação das 
possíveis causas relacionadas à limitação da capacidade operacional do HUVet: 
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Figura 08: Diagrama de Ishikawa – Limitação da Capacidade Operacional do HUVet 

 

 
Fonte: Elaborado pela AUDIN. 
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4.2.1. Causas 

 Estrutura física inadequada; 

 Necessidade de reforma elétrica; 

 Ausência de PPCI e Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros; 

 Ausência de equipamentos necessários; 

 Equipamentos obsoletos, precários e inadequados; 

 Estrutura organizacional inadequada; 

 Ausência de dimensionamento das necessidades de pessoal; 

 Ausência de fornecedores na região; 

 Morosidade dos pareceres junto à Procuradoria Federal; 

 Ausência de sistema de controle; 

 Ausência de mapeamento de processos; 

 Padronização de processos incipiente; 

 Ausência de Planejamento Estratégico; 

 Ausência de Indicadores e Metas; 

 Ausência de Pesquisa de Satisfação dos usuários. 

4.2.2. Consequências 

 Limitação da capacidade operacional do HUVet. 

4.2.3. Critérios 

 Decreto nº 5.825/2006; 

 Instrução Normativa - CGU nº 04/2009; 

 Lei nº 8.666/1993; 

 Lei nº 4.320/1964. 
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4.2.4. Evidências 

 Resposta à Solicitação de Auditoria nº 82/2016; 

 Contrato nº 31/2015; 

 Relatórios do Sistema GURI – Módulo Patrimônio. 

4.2.5. Análise do gestor sobre a constatação 

O gestor manifestou-se, no Relatório Preliminar de Auditoria, nos seguintes termos: 

“A segunda constatação realizada apresenta dificuldades operacionais geradas por diferentes motivos. 

Quanto às recomendações:  

1) Vamos elaborar e enviar à Reitoria um plano de ação para a resolução das demandas da unidade 

relacionadas à estrutura física e tecnológica e solicitaremos a PROGEPE a realização do dimensionamento de 

pessoal alocado no HUVet. Estas atividades serão realizadas no primeiro semestre de 2017.  

2) O PPCI (Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio) e Certificado de Aprovação serão 

providenciados junto ao Corpo de Bombeiros no primeiro ou segundo semestre de 2017.  

3) Estamos em fase inicial de mapeamento de todos os processos do HUVet. Prazo: primeiro semestre de 

2017.  

4) A atualização dos bens patrimoniais do HUVet ocorreu no segundo semestre de 2016.” 

4.2.6. Conclusão da auditoria 

Com base na manifestação do gestor sobre a constatação e sobre as recomendações realizadas no 
Relatório Preliminar de Auditoria, pudemos observar o comprometimento do gestor pelas ações propostas. 
Constatamos, em consulta realizada pela AUDIN junto ao Módulo Patrimônio do Sistema GURI, que foram 
realizadas atualizações nos bens patrimoniais do HUVet, em função disso, decidimos não manter, no Relatório 
Final, a recomendação abaixo: 

Recomendação 7 - Realizar a atualização dos bens patrimoniais do HUVet no Sistema, com a emissão de 
novos termos de responsabilidade e a devida atualização da localização dos bens e a respectiva situação de uso. 

No entanto, pela falta de comprovação do atendimento das demais recomendações, elas serão mantidas no 
Relatório Final e seu atendimento será monitorado por meio de Plano de Providências, a ser encaminhado via 
Módulo de Auditoria Interna, no Sistema GURI. 
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4.2.7. Recomendações 

5) Realizar um Plano de Ação para ser proposto à Alta Administração da Universidade, com as principais 
demandas relacionadas à estrutura física e tecnológica do HUVet, contemplando a necessidade de 
reforma elétrica, a ausência de equipamentos necessários, a substituição de equipamentos obsoletos, 
entre outros, elencando por ordem de prioridade, a fim de que tais demandas possam ser 
compatibilizadas gradativamente no orçamento da Universidade; 

6) Providenciar o PPCI – Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio e Certificado de Aprovação – CA 
pelo Corpo de Bombeiros; 

7) Solicitar à PROGEPE a realização do dimensionamento de pessoal alocado no HUVet, através de 
processo de identificação e análise quantitativa e qualitativa da força de trabalho necessária ao 
cumprimento dos objetivos do hospital; 

8) Realizar o mapeamento de todos os processos do HUVet. 

4.3. Constatação 3 – Fragilidades nos controles internos 

As respostas obtidas pela AUDIN, referentes à Solicitação de Auditoria nº 82/2016, e também os dados 
obtidos por meio de reuniões e através do Questionário de Avaliação de Controles Internos, serviram de subsídios 
para constatar a existência de fragilidades nos controles internos do HUVet. 

Os princípios emitidos pelo COSO 1 estabelecem que a estrutura de Controle Interno representa um 
conjunto de melhores práticas de controles internos corporativos, nos quais controle interno é definido de forma 
abrangente, da seguinte forma:  

Controle interno é um processo conduzido pela estrutura de governança, administração e outros 
profissionais da entidade, e desenvolvido para proporcionar segurança razoável com respeito à realização 
dos objetivos relacionados a operações, divulgação e conformidade (COSO, 2013, p. 067). 

Essa definição reflete alguns conceitos fundamentais. O controle interno é: 

Conduzido para atingir objetivos em uma ou mais categorias – operacional, divulgação e conformidade. 
Um processo que consiste em tarefas e atividades contínuas – um meio para um fim, não um fim em si 
mesmo. 
Realizado por pessoas – não se trata simplesmente de um manual de políticas e procedimentos, sistemas e 
formulários, mas diz respeito a pessoas e às ações que elas tomam em cada nível da organização para 
realizar o controle interno. 
Capaz de proporcionar segurança razoável - mas não absoluta, para a estrutura de governança e a alta 
administração de uma entidade. 

                                                        
7 COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION (COSO). Controle Interno - Estrutura Integrada. 
Tradução livre do original em inglês por PricewaterhouseCoopers (PwC). Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA). Maio de 2013. 
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Adaptável à estrutura da entidade – flexível na aplicação para toda a entidade ou para uma subsidiária, 
divisão, unidade operacional ou processo de negócio em particular (COSO, 2013, p. 068). 

De acordo com o modelo do COSO, o controle interno consiste em cinco componentes integrados: 
Ambiente de controle, Avaliação de riscos, Atividades de controle, Informação e comunicação, e Atividades de 
monitoramento. Com base nessa metodologia, realizamos a avaliação dos controles internos do HUVet através do 
Questionário de Avaliação de Controles Internos (ANEXO I), adaptando e aplicando os princípios do COSO à 
realidade do hospital. 

O questionário foi dividido em cinco módulos: ambiente de controle (onze questões), avaliação de riscos 
(quatro questões), atividades de controle (nove questões), comunicação/informação (cinco questões) e 
monitoramento (cinco questões), totalizando trinta e quatro perguntas. Cada uma das perguntas realizadas 
apresentou quatro alternativas como resposta, devendo o Gestor escolher apenas uma. Cabe ressaltar que a 
descrição correspondente a cada peso atribuído para as respostas foi adaptada para o trabalho atual, conforme 
Quadro 07:  

Quadro 07: Peso das respostas do Questionário de Avaliação dos Controles Internos 

Peso Descrição 
0 Não evidencia dispor de controles administrativos. 
1 Evidencia dispor de iniciativas de implementar controles administrativos. 
2 Evidencia dispor de controles administrativos, mas necessitam de aprimoramentos. 
3 Evidencia dispor de controles administrativos que atendem plenamente às atividades. 

Fonte: Elaborado pela AUDIN. 

Com base nas respostas obtidas do HUVet às perguntas do Questionário de Avaliação dos Controles 
Internos, realizamos o cálculo do “Peso médio” de respostas, utilizando a fórmula abaixo: 

   

Peso médio = (x1 x 0) + (x2 x 1) + (x3 x 2) + (x4 x 3)  
x1 + x2 + x3 + x4  

   

Na qual: 

x1: Quantidade de respostas com peso 0 

x2: Quantidade de respostas com peso 1 

x3: Quantidade de respostas com peso 2 

x4: Quantidade de respostas com peso 3 

Após o cálculo do “Peso médio”, realizamos o cálculo do “Nível de controle (%)” utilizando a fórmula abaixo: 

                                                        
8 Idem. 
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A escala utilizada para aferir, de forma simplificada, o percentual do nível de controle relacionado à 
Avaliação dos Controles Internos do HUVet, encontra-se demonstrada no Quadro 08: 

Quadro 08: Escala do nível de controle 

Nível de controle       
Muito baixo 0% - 25% 
Baixo 25% - 50% 
Médio 50% - 75% 
Alto 75% - 100% 

Fonte: Elaborado pela AUDIN. 

Dessa forma, utilizando a metodologia demonstrada acima, realizamos o cálculo do nível de controle sob a 
perspectiva do gestor (HUVet) em conjunto com a AUDIN, tendo em vista a aplicação presencial do questionário. O 
resultado encontrado está demonstrado nos Quadros 09 e 10 do Relatório de Auditoria: 

Quadro 09: Resumo das respostas – Questionário de Avaliação de Controles Internos 

Especificação Visão do Gestor / 
AUDIN   Escala do nível de controle 

Peso Descrição Qtde Total   Nível de controle 

0 Não evidencia dispor de controles 
administrativos. 06 00   Muito baixo 0% - 25% 

1 Evidencia dispor de iniciativas de implementar 
controles administrativos. 13 13   Baixo 25% - 50% 

2 Evidencia dispor de controles administrativos, 
mas necessitam de aprimoramentos. 13 26   Médio 50% - 75% 

3 Evidencia dispor de controles administrativos 
que atendem plenamente as atividades. 02 06   Alto 75% - 100% 

 Fonte: Elaborado pela AUDIN. 34 45           
 

Quadro 10: Nível de controle da Avaliação dos Controles Internos 

Especificação Visão do Gestor / AUDIN 
Peso médio 1,32 

Nível de controle (%) 44,12% 
Baixo 

Fonte: Elaborado pela AUDIN. 

A Figura 09, do Relatório de Auditoria, demonstra, graficamente, o nível dos controles administrativos sob a 
perspectiva do gestor (HUVet) em conjunto com a AUDIN:  

  

   

Nível de controle (%) = Peso médio x 100%  
3  
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Figura 09: Gráfico - Nível dos controles administrativos 

 
Fonte: Elaborado pela AUDIN. 

A seguir faremos uma avaliação resumida dos controles internos do HUVet, com base nos cinco 
componentes integrados do COSO. 

Componente 1: Ambiente de controle 

O ambiente de controle é a base que sustenta todo o Sistema de Controle Interno. Os fatores que compõem 
o ambiente de controle incluem integridade e valores éticos, competência das pessoas, maneira pela qual a gestão 
delega autoridade e responsabilidades, estrutura de governança, plano organizacional, regulamentos e manuais de 
procedimentos, políticas e práticas de recursos humanos, etc. 

De acordo com as respostas do Questionário de Avaliação dos Controles Internos, constatamos que o 
HUVet não evidencia dispor de controles administrativos ou evidencia dispor de iniciativas de implementar controles 
administrativos em 72,73% (08 das 11 perguntas) dos questionamentos realizados. Alguns fatores que contribuem 
para isso são: 

 Os processos relacionados ao HUVet não estão mapeados e com fluxo de processo disponibilizado 
para consulta; entretanto, o mapeamento e a padronização dos processos estão em fase de discussão 
e elaboração; 

 Os controles administrativos instituídos pelo HUVet não são percebidos por todos os servidores nos 
diversos níveis da estrutura do hospital; entretanto, estão sendo realizadas ações que irão auxiliar 
nessa percepção; 
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 As delegações de autoridade e competência não são acompanhadas de definições claras das 
responsabilidades; mas, estão sendo tomadas providências para implementar; 

 Ausência de Planejamento Estratégico do HUVet; 

 Ausência de Plano de Capacitação no HUVet, com base nas necessidades identificadas; 

 Estrutura organizacional inadequada para o funcionamento do hospital; entretanto, está em fase de 
levantamento das necessidades; 

 Ausência de Regimento Interno; entretanto, está em fase de elaboração. 

O HUVet não possui um código de ética próprio; segue o Código de Ética do Conselho Federal de Medicina 
Veterinária e o Código de Ética do Servidor Público Federal. 

Componente 2: Avaliação de riscos 

Os riscos são enfrentados por todos os órgãos, independentemente do seu tamanho, da sua estrutura ou da 
sua natureza. O HUVet deve estar consciente dos riscos relevantes que envolvem o hospital, das atividades 
desenvolvidas através dos macroprocessos, e de como deve gerenciar esses riscos a fim de que os objetivos do 
hospital não venham a ser comprometidos. Para isso, o HUVet deverá desenvolver uma gestão de riscos 
organizacional, que envolva os principais macroprocessos e processos do HUVet, a partir de orientações e diretrizes 
do Comitê de Governança, Riscos e Controles, a ser criado na UNIPAMPA, com o intuito de atender a Instrução 
Normativa Conjunta nº 1, de 10 de maio de 2016, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e da 
Controladoria-Geral da União.  

De acordo com as respostas do Questionário de Avaliação dos Controles Internos, evidenciamos que o 
HUVet não evidencia dispor de controles administrativos ou evidencia dispor de iniciativas de implementar controles 
administrativos em 50,00% (02 das 04 perguntas) dos questionamentos realizados. Alguns fatores que contribuem 
para isso são: 

 Os principais riscos envolvidos no HUVet não são identificados e avaliados com metodologia aceitável; 

 Os riscos identificados não são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala 
de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisões. 

Na Constatação 1 do Relatório de Auditoria, realizamos um indicativo de possíveis riscos que podem afetar 
as atividades do HUVet.  
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Componente 3: Atividades de controle 

As atividades de controle são geralmente expressas em políticas e procedimentos que tendem a assegurar 
que sejam cumpridas as instruções emanadas da alta direção, orientadas primordialmente à prevenção e à 
neutralização dos riscos. 

De acordo com as respostas do Questionário de Avaliação dos Controles Internos, evidenciamos que o 
HUVet dispõe de controles administrativos que necessitam de aprimoramentos ou que atendem plenamente as 
atividades em 66,67% (06 das 09 perguntas) dos questionamentos realizados. Entretanto, alguns fatores prejudicam 
as atividades de controles, como: 

 Nível informal de maturidade dos controles administrativos das atividades realizadas no HUVet. As 
atividades de controle não são mapeadas e os controles dependem principalmente das pessoas; 

 Nível repetitivo e intuitivo de avaliação dos processos geridos pelo HUVet, pela gestão. Existe 
conscientização da necessidade de se gerenciar determinados processos, mas os processos são 
informais e desorganizados; 

 Ausência de um sistema informatizado para o controle de todas as receitas arrecadadas pelo hospital e 
de suas possíveis inadimplências. 

A implantação da Gestão de Riscos Organizacional auxiliará a gestão do HUVet na identificação de riscos 
associados ao hospital a fim de que as atividades de controle existentes sejam revistas e aprimoradas e que novos 
mecanismos de controle sejam implementados. 

Componente 4: Informação e comunicação 

Contemplam as informações e os sistemas de comunicação que permitem garantir a identificação, o 
armazenamento e a comunicação de todas as informações relevantes, com o intuito de permitir a realização dos 
procedimentos estabelecidos e outras responsabilidades, orientando a tomada de decisões, permitindo o 
monitoramento de ações e contribuindo para a realização de todos os objetivos de controle interno. 

De acordo com as respostas do Questionário de Avaliação dos Controles Internos, evidenciamos que o 
HUVet dispõe de controles administrativos que necessitam de aprimoramentos ou que atendem plenamente as 
atividades em 60,00% (03 das 05 perguntas) dos questionamentos realizados. Entretanto, alguns fatores prejudicam 
a informação e a comunicação, como: 

 A comunicação no HUVet não é adequada e eficiente; entretanto, estão sendo realizadas ações para 
melhorar a comunicação; 
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 As informações consideradas relevantes pelo HUVet, não possuem qualidade suficiente para permitir 
que os servidores do hospital tomem as decisões mais apropriadas. 

Por sua vez, através da SA nº 82/2016, a direção do hospital menciona uma das principais dificuldades 
encontradas: 

[...] 
Inadequada comunicação com as demais unidades da Unipampa e falta de informação, devido a não 
participação de reuniões com demais dirigentes da Unipampa e, muitas vezes, isolamento da unidade 
determinado pelo não encaminhamento de informações essenciais para as atividades administrativas 
desenvolvidas (prazos, mudança de fluxos, formulários...); 
[...] 

O HUVet precisa desenvolver mecanismos para a coleta e o tratamento de informações relevantes para a 
tomada de decisões por parte dos gestores do hospital. Recomenda-se ao HUVet identificar as informações 
relevantes, organizando-as e divulgando-as de forma acessível a todos os interessados. 

Por sua vez, a inadequada comunicação com as demais unidades da UNIPAMPA e a falta de informação 
pelo não recebimento de informações essenciais para as atividades administrativas desenvolvidas, deverá ser um 
dos pontos a serem trabalhados pela Administração Superior da Universidade, tendo em vista que esse problema 
pode ser recorrente também em outras unidades e pode comprometer os objetivos da instituição como um todo. 

Componente 5: Atividades de monitoramento  

As atividades de monitoramento avaliam a qualidade do desempenho dos controles internos ao longo do 
tempo. Nesse processo estão envolvidas atividades como a verificação de inconsistências dos processos ou 
implicações relevantes, bem como a tomada de ações corretivas. 

De acordo com as respostas do Questionário de Avaliação dos Controles Internos, constatamos que o 
HUVet não evidencia dispor de controles administrativos ou evidencia dispor de iniciativas de implementar controles 
administrativos em 80,00% (04 das 05 perguntas) dos questionamentos realizados. Alguns fatores que contribuem 
para isso são: 

 Os controles administrativos do HUVet não são constantemente monitorados para avaliar sua validade e 
qualidade ao longo do tempo; entretanto, o HUVet está trabalhando para melhorar esse monitoramento; 

 Os controles administrativos do HUVet não são considerados adequados e efetivos pelas avaliações 
realizadas e não têm contribuído para a melhoria de seu desempenho; entretanto, o HUVet tem 
buscado adotar procedimentos para a melhoria dos controles administrativos; 

 O HUVet não possui metas específicas a serem cumpridas periodicamente. 
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A ausência de metas específicas a serem cumpridas deve-se também ao fato de o HUVet não possuir um 
Planejamento Estratégico. Em resposta à SA nº 82/2016, a direção do hospital menciona que:  

Até o momento ainda não tivemos condições de organizar o planejamento estratégico da Unidade, pois a 
unidade trabalha constantemente com urgências e emergências que abrangem todos os seus processos, de 
forma que a equipe precisa sempre dar prioridade à resolução dessas demandas e isso dificulta que haja um 
momento para a discussão sobre o planejamento estratégico. Além disso, não temos um sistema de gestão 
que forneça informações e suporte à tomada de decisões, de forma que trabalhamos praticamente “no 
escuro”. No entanto, estamos trabalhando na formulação do planejamento estratégico da unidade com 
reuniões semanais para discussão e melhoria dos processos. 

Diante de tudo que foi exposto, podemos evidenciar que a ausência de alguns componentes importantes, 
dentro do hospital, contribui para que o nível de controle interno seja baixo. Sendo assim, algumas das 
recomendações que poderiam ser realizadas nessa constatação, já foram anteriormente contempladas nas 
Constatações 1 e 2 do Relatório de Auditoria. 

4.3.1. Causas 

 Ausência de mapeamento de processos; 

 Ausência de planejamento estratégico; 

 Ausência de plano de capacitação; 

 Estrutura organizacional inadequada para o funcionamento do hospital; 

 Ausência de regimento interno; 

 Ausência de avaliação metodológica dos riscos relativos às atividades desenvolvidas; 

 Ausência de um Sistema de Gestão Hospitalar. 

4.3.2. Consequências 

 Nível de controles internos baixo; 

 Comprometimento no desenvolvimento do HUVet. 

4.3.3. Critérios 

 Constituição Federal de 1988; 

 Decreto-Lei nº 200/1967 – Dispõe sobre a organização da Administração Federal; 
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 Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; 

 Relatório do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO); 

 Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública. 

4.3.4. Evidências 

 Questionário de Avaliação dos Controles Internos; 

 Resposta à Solicitação de Auditoria nº 82/2016. 

4.3.5. Análise do gestor sobre a constatação 

O gestor manifestou-se, no Relatório Preliminar de Auditoria, nos seguintes termos: 

“Quanto às recomendações da 3ª constatação: 

1) A aplicação dos códigos de ética do Conselho Federal de Medicina Veterinária e do Código de Ética 

Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal será prevista no Regimento Interno do HUVet.  

2) O Plano de Capacitação para os servidores do HUVet será implementado no plano de ação da unidade. 

3) A elaboração do mapeamento e o controle interno dos processos estão em fase inicial.” 

4.3.6. Conclusão da auditoria 

Com base na manifestação do gestor sobre a constatação e sobre as recomendações realizadas no 
Relatório Preliminar de Auditoria, pudemos observar o comprometimento do gestor pelo acolhimento das 
recomendações e pela realização das medidas que serão adotadas. No entanto, pela falta de comprovação do 
atendimento das recomendações, elas serão mantidas no Relatório Final e seu atendimento será monitorado por 
meio de Plano de Providências, a ser encaminhado via Módulo de Auditoria Interna, no Sistema GURI. 

4.3.7. Recomendações 

9) Prever, no Regimento Interno do HUVet, a aplicação dos códigos de ética do Conselho Federal de 
Medicina Veterinária e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal; 

10) Implementar um Plano de Capacitação para os servidores do HUVet; 

11) Implementar procedimentos formais (normas, manuais, regulamentos, entre outros) para as atividades  
executadas no HUVet, de acordo com os fluxos definidos no mapeamento de processos. 
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4.4. Constatação 4 – Fragilidades no controle orçamentário e financeiro e na avaliação dos serviços 
prestados 

No HUVet, além da execução de aulas práticas de diversos componentes curriculares do curso de Medicina 
Veterinária, é realizada também a prestação de serviços veterinários à comunidade de Uruguaiana e região através 
de atendimento clínico e cirúrgico a pequenos e grandes animais. Dentre os serviços prestados e as especialidades 
atendidas a pequenos e grandes animais podemos destacar os atendimentos clínicos, os procedimentos cirúrgicos, 
os procedimentos anestésicos, os procedimentos de diagnóstico por imagem, as análises clínicas e os 
procedimentos de diagnósticos patológicos. 

Diante das análises realizadas, os principais problemas encontrados foram: 

 Falta de aprovação da tabela de valores e serviços do HUVet; 

 Ausência de sistema para controle das receitas próprias; 

 Falta de sustentabilidade orçamentária e financeira do HUVet; 

 Inexistência de avaliação dos serviços prestados. 

 A seguir realizaremos uma análise das constatações, identificando possibilidades de melhoria e 
apresentando recomendações. 

Falta de aprovação da tabela de valores e serviços do HUVet 

O HUVet presta serviços gratuitos somente nos casos de interesse acadêmico. Os demais serviços 
prestados são cobrados através de GRU (Guia de Recolhimento da União). Segundo a resposta dada à SA nº 
82/2016, os “[...] preços cobrados não estão atualizados. Os valores cobrados são referentes à decisão do 

CONSUNI. Conforme norma operacional 01/2016, os preços deverão ser atualizados mediante pesquisa de preço”. 

Entretanto, na 15ª Reunião Ordinária do Conselho Universitário (CONSUNI), que ocorreu em 31/03/2011, foi 
referendado somente o ato de criação do HUVet, sendo que o Regimento Interno do hospital e a Tabela de Valores 
e Serviços não foram aprovados. A Comissão de Regimento e Normas (CRN) do CONSUNI apreciou o seguinte: 

1. Processo nº 23100.000078/2011-62 - Criação e o regimento do HUVet; 

2. Processo nº 23100.000175/2011-55 - Tabela de valores e serviços do HUVet.  

Por sua vez, o parecer da CRN diz: 

[...] 
PARECER: 
1. A COMISSÃO DE REGIMENTO E NORMAS (CRN) REFERENDA A CRIAÇÃO DO HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO VETERINÁRIO (HUVET) (Processo nº 23100.000078/2011-62), MAS NÃO O 
REGIMENTO ORA APRESENTADO (Processo nº 23100.000078/2011-62) E A RESPECTIVA TABELA DE 
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VALORES E SERVIÇOS (Processo nº 23100.000175/2011-55). 
[...] 
2.4. DEMONSTRAR A SUSTENTABILIDADE DO HUVET COM A UTILIZAÇÃO DA TABELA DE VALORES 
E SERVIÇOS PROPOSTA; 
[...] 

 Diante disso, evidenciamos que não houve a aprovação da referida tabela de valores e serviços junto ao 
Conselho Universitário e nem mesmo a publicação da respectiva tabela no Boletim de Serviço da UNIPAMPA. 

Ausência de sistema para controle das receitas próprias 

O HUVet possui duas fontes de recursos, os recursos recebidos através da LOA e; os recursos 
provenientes da prestação de serviços (receita própria).  

De acordo com a resposta à SA nº 82/2016, o controle das receitas do HUVet é realizado da seguinte forma: 

A receitas do HUVet são de dois tipos orçamentárias e arrecadação pela prestação de serviços. As receitas 
orçamentárias são controladas por uma planilha de Excel que vincula as dotações orçamentárias aos 
empenhos emitidos, bem como o controle de empenhos a receber e recebidos. Quanto às receitas por 
arrecadação, ainda não há um controle de pagamentos e recebimento efetivos. Mais uma vez citamos a 
necessidade de um sistema que possibilite a vinculação da GRU emitida à ficha do paciente, bem como 
acompanhamento de GRU geradas e pagas. Além disso, a modalidade de GRU emitida hoje é a simples, e 
tem ocasionado considerável inadimplência pelos proprietários, pois esta guia só pode ser paga no banco do 
Brasil. (grifo nosso) 

Questionamos também se o HUVet possui controle categorizado da receita própria, por tipo de serviço 
prestado. A direção do HUVet informou que: 

Existe o controle e mensuração dos serviços prestados, que é uma exigência do FORDHOV, mas não está 
vinculado à emissão de GRU. Estamos elaborando, para o próximo ano, uma codificação específica para ser 
utilizada na emissão de GRU, para que possamos identificar as especialidades. Com um sistema de 
informação poderíamos apurar de forma mais exata essa informação. [...] (griso nosso) 

Fica evidente a necessidade de um Sistema de Gestão para o HUVet. Evidenciamos, em vários pontos do 
relatório, essa necessidade: no controle das receitas provenientes da prestação de serviços, na dificuldade para 
controlar o estoque e validade dos medicamentos, na elaboração de relatórios gerenciais para subsidiar a tomada 
de decisão, no acompanhamento de metas e indicadores, na elaboração de prestação de contas obrigatória ou 
voluntária, entre tantas outras necessidades. A ausência de um sistema de informações gerenciais dificulta a 
integração da informação. 

Cabe ressaltar que essa é uma demanda antiga do hospital, e podemos evidenciar isso através de 
informações que constam no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC 2011-2015) da 
UNIPAMPA. No Quadro 11 do Relatório de Auditoria, reproduzimos parte do que consta na “Tabela 29 - Projetos de 
Desenvolvimento” do PDTIC 2011-2015 (páginas 97 a 110). 
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Quadro 11 – Projetos de desenvolvimento 

Nome do Projeto Tarefa Objetivo Descrição Início Previsão de 
Término 

Sistema de Gestão 
de Hospitais 
Veterinários 

Modelagem de 
processos, projeto, 
desenvolvimento e 

implantação. 

Prover uma solução 
integrada de gestão 

para hospitais 
veterinários. 

Mapear os processos de gestão 
do hospital veterinário da 
instituição. Criar o projeto de 
desenvolvimento e implantação 
do sistema. Avaliar tecnologias 
que venham de encontro à 
automação e integração dos 
processos, desde a entrada do 
paciente até a sua liberação, 
permitindo um monitoramento e 
acompanhamento contínuo e 
automatizado. 

ABR/2010 DEZ/2012 

Fonte: Adaptado do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC 2011-2015) da UNIPAMPA. 

 A entrega do Sistema de Gestão de Hospitais Veterinários estava prevista para dezembro de 2012, no 
entanto, até o momento, o HUVet não possui nenhum módulo do sistema implementado. Além disso, podemos 
verificar o mapa de risco por projeto que consta no PDTIC 2011-2015 da UNIPAMPA, no qual estão identificados os 
principais riscos associados a não execução do projeto e que serve para ponderar a definição das prioridades e da 
ordem de prioridade dos projetos. No Quadro 12 do Relatório de Auditoria, reproduzimos parte do que consta na 
“Tabela 41 - Mapa de Risco por Projeto” do PDTIC 2011-2015 (páginas 149 a 155). 

Quadro 12 - Mapa de Risco por Projeto 

Nome do Projeto Impactos da NÃO execução do Projeto 

PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO 

Sistema de Gestão de Hospitais Veterinários Descontrole financeiro, operacional e insatisfação da clientela. 

Fonte: Adaptado do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC 2011-2015) da UNIPAMPA. 

Dessa forma, corroboramos com o que consta no PDTIC 2011-2015 da UNIPAMPA, com relação a alguns 
dos impactos relacionados a não execução do projeto, como a falta de controle financeiro e operacional e a 
insatisfação da clientela. 

A ausência de um sistema de informação gerencial é uma das principais demandas do HUVet, que, 
segundo a direção do hospital em resposta à SA nº 82/2016, gera problemas como “[...] retrabalho, dificuldade de 

controle e acompanhamento e mensuração da informação no que se refere principalmente a: atendimento, recursos, 

custos, materiais, controle dos serviços, GRU emitida, GRU paga”. 

Falta de sustentabilidade orçamentária e financeira do HUVet 

Conforme já foi mencionado anteriormente no Relatório de Auditoria, o HUVet possui duas fontes de 
recursos, os recursos recebidos através da LOA e os recursos provenientes da prestação de serviços (receita 
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própria). Elaboramos o Quadro 13 e a Figura 10 nos quais podemos evidenciar a evolução das receitas próprias do 
HUVet desde a sua criação: 

Quadro 13 – Evolução das receitas próprias - HUVet 

Recolhimentos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Serviços Veterinários 6.263,44 19.055,86 36.831,96 23.065,13 49.657,73 92.688,54 

Fonte: SIAFI. 
 

Figura 10 – Evolução das receitas próprias - HUVet 

 
Fonte: Elaborado pela AUDIN. 

Podemos observar a evolução da receita própria do HUVet, principalmente de 2015 para 2016, 
apresentando um acréscimo de 86,65%. Apesar da significativa evolução da receita própria, os recursos 
provenientes da prestação de serviços ainda são insuficientes, por si sós, para garantir a sustentabilidade 
orçamentária e financeira do HUVet. 

Realizamos uma análise dos recursos recebidos através da Lei Orçamentária e também provenientes da 
prestação de serviços (receita própria) e as respectivas despesas realizadas no período e solicitamos para a Divisão 
de Orçamento da PROPLAN, através da SA nº 91/2016 e da SA nº 02/2017, o total de recursos orçamentários 
disponibilizados na LOA para o HUVet (exceto receita própria) e, desse total disponibilizado, quanto foi empenhado 
para o hospital. A informação consta no Quadro 11 do Relatório de Auditoria: 
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Quadro 11 - Total de recursos orçamentários disponibilizados na LOA para o HUVet (exceto receita própria) 

Ano Crédito orçamentário da LOA disponibilizado 
para o HUVet (exceto fonte 0250) 

Total do crédito orçamentário da LOA empenhado 
para o HUVet (exceto fonte 0250) 

2011 0,00 0,00(*) 
2012 Não confirmado (**) 34.792,88 
2013 Não confirmado (***) 184.986,99 
2014 243.676,00 155.096,06 
2015 212.001,00 150.822,04 
2016 156.130,90 154.342,04 

Fonte: Divisão de Orçamento da PROPLAN. 

Segue abaixo algumas considerações da Divisão de Orçamento da PROPLAN a respeito do Quadro 11: 

 Cabe ressaltar que as despesas com contratos em geral, energia elétrica e água e esgotos não são 
custeadas diretamente pelo HUVet e sim pela UNIPAMPA, por esta razão, as mesmas não constam nos 
montantes acima apresentados.  

 Quanto aos recursos de capital, estes são determinados de acordo com a disponibilidade 
orçamentária verificada no decorrer de cada ano. Diante deste fato, também não foram inclusos nos valores 
acima, pois não são previamente disponibilizados. 

 (*) No ano de 2011, não houve definição prévia e específica de recursos para o HUVET, porém 
houve o empenho de R$ 361.410,04 em despesas de custeio, além de R$ 952.841,07 em despesas de 
capital [...]. 

 (**) e (***) Quanto aos exercícios 2012 e 2013, infelizmente, não foi possível confirmar o valor inicial 
do custeio disponível para o HUVET na LOA, devido à inconsistência de informações no SIMEC. 

Também solicitamos, através da SA nº 91/2016 e da SA nº 02/2017, o total de recursos orçamentários da 
fonte 0250 (receita própria) recebidos e disponibilizados para o HUVet e, desse total recebido, quanto foi 
empenhado para o hospital. A informação consta no Quadro 12 do Relatório de Auditoria: 

Quadro 12 – Total de recursos orçamentários da fonte 0250 (receita própria) recebidos e disponibilizados para o HUVet 

Ano Crédito orçamentário da fonte 0250 (receita 
própria) recebido para o HUVet 

Total do crédito orçamentário da fonte 0250 empenhado 
para o HUVet 

2011 0,00 0,00 
2012 123,10 123,10 
2013 0,00 0,00 
2014 45.493,39* 44.051,00 
2015 18.500,00** 18.475,80 
2016 49.657,72*** 46.248,96 

Fonte: Divisão de Orçamento da PROPLAN. 

Segue abaixo algumas considerações da Divisão de Orçamento da PROPLAN a respeito do Quadro 12: 

 Convém salientar que os recursos de custeio para o HUVET (exceto fonte 250) são previamente definidos 
durante o Projeto de Lei Orçamentária Anual - LOA, sendo este confeccionado sempre no ano 
imediatamente anterior a cada período aqui analisado. Já os recursos oriundos da fonte 250 são 
disponibilizados durante o exercício em vigência, de acordo com a arrecadação realizada pelo HUVet no 
exercício imediatamente anterior, salvo melhor critério definido pela Gestão a cada novo ano. 

 Quantos aos exercícios de 2011 a 2013, não ocorreu descentralização prévia de recursos para o HUVet. 
Houve apenas um empenho de taxas administrativas para cadastramento junto ao CRMV/RS 
(2012ND000775). 
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 (*) Com relação a 2014, a liberação de recursos ao HUVet ocorreu por meio das Notas de Dotação nº 
2014ND000919 e 2014ND1035. 

 (**) Em 2015, houve a descentralização de recursos por meio da Nota de Dotação nº 2015ND000508. 
 (***) No exercício 2016, houve liberação de crédito por meio das Notas de Dotação nº 2016ND000494 e 

2016ND001081. 

Diante dessas informações, elaboramos o Quadro 13, no qual consta o total empenhado para o HUVet de 
recursos orçamentários disponibilizados na LOA e também de recursos orçamentários da fonte 0250 (receita 
própria): 

Quadro 13 – Despesa empenhada por ano e por fonte de recurso – HUVet  

Ano LOA (Fonte 0112) HUVet Receita Própria (Fonte 0250) HUVet Total 
2011 0,00(*) 0,00 0,00 
2012 34.792,88 123,10 34.915,98 
2013 184.986,99 0,00 184.986,99 
2014 155.096,06 44.051,00 199.147,06 
2015 150.822,04 18.475,80 169.297,84 
2016 154.342,04 46.248,96 200.591,00 

Fonte: Elaborado pela AUDIN. 

 Entretanto, além dos recursos empenhados especificamente com a verba do HUVet, tanto de receita 
própria, quanto os provenientes da LOA, existem outras despesas que são custeadas com outros recursos do 
orçamento da Universidade. Dessa forma, a Divisão de Orçamento da PROPLAN encaminhou um quadro com os 
valores empenhados para o HUVet, incluindo as despesas empenhadas com esses outros recursos da LOA, que 
contemplam despesas com contratos em geral, energia elétrica, água, esgotos, equipamentos, entre outros.  

Dessa forma, elaboramos o Quadro 14, no qual consideramos o crédito orçamentário proveniente da LOA e 
da receita própria, em confronto com a despesa empenhada para o HUVet, considerando os recursos da LOA e da 
receita própria do HUVet e também dos demais recursos da LOA utilizados para cobrir despesas do hospital: 

Quadro 14 – Crédito orçamentário x Despesa empenhada - HUVet 

Ano Crédito orçamentário da LOA 
+ Receita Própria do HUVet 

Total empenhado LOA (Fonte 0112) 
+ Receita Própria (Fonte 0250) + 

Outros recursos da LOA 
Défict 

2011* 0,00 (*) 1.314.251,11 - 
2012* 123,10 (*) 34.915,98 - 
2013* 0,00 (*) 228.931,16 - 
2014 289.169,39 344.595,61 (55.426,22) 
2015 230.501,00 384.692,70 (154.191,70) 
2016 205.788,62 534.705,86 (328.917,24) 
*não identificado 

Fonte: Elaborado pela AUDIN. 

De acordo com a Divisão de Orçamento da PROPLAN, no “[...] ano de 2011, não houve definição prévia e 

específica de recursos para o HUVET, porém houve o empenho de R$ 361.410,04 em despesas de custeio, além 

de R$ 952.841,07 em despesas de capital.”  
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Na figura 11, podemos verificar o crédito orçamentário do HUVet em confronto com a despesa empenhada: 

Figura 11 – Crédito orçamentário x Despesa empenhada – HUVet 

 
Fonte: Elaborado pela AUDIN. 

Diante disso, é importante que seja realizada, por parte da direção do HUVet, uma análise mais completa a 
respeito da sustentabilidade orçamentária e financeira do hospital. Os números apresentados inicialmente no 
Relatório de Auditoria apontam para um déficit em relação ao crédito orçamentário disponibilizado em confronto com 
a despesa empenhada. Entretanto, alguns fatores precisam ser melhor analisados para que se tenha um 
diagnóstico mais completo, como por exemplo, os valores relativos a inadimplência proveniente da falta de controle 
de pagamento das GRU’s, o excesso de estoque sem necessidade, a ampliação dos serviços prestados, a 
atualização da tabela de preços, entre tantos outros. Isso reforça a necessidade de um Sistema de Gestão 
Hospitalar que auxilie no gerenciamento das atividades relacionadas ao HUVet, possibilitando o controle, a 
avaliação e o monitoramento das ações do hospital. 

Observação importante, ainda, é dizer que não foi considerada a despesa com pessoal para o confronto 
entre a receita e a despesa do Hospital Veterinário. 

Inexistência de avaliação dos serviços prestados 

Outro ponto que cabe destaque, e que já foi mencionado no item 4.2 do Relatório de Auditoria, refere-se à 
inexistência de pesquisa de satisfação dos usuários do hospital. Em resposta à SA nº 82/2016, a direção do HUVet 
disse: 
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[...] estamos em processo de elaboração e padronização dos processos e atividades, após será possível 
definir objetivos e resultados esperados pela unidade como um todo, desdobrando-se em objetivos 
específicos por setores e processos. Assim, será possível realizar pesquisa de satisfação, como uma 
ferramenta metodológica que visa à melhoria contínua dos processos e serviços prestados à comunidade. 
(grifo nosso) 

A avaliação da prestação de serviços à comunidade, através de uma pesquisa de satisfação, pode contribuir 
para o aprimoramento da estratégia para melhoria e adequação dos serviços prestados. 

4.4.1. Causas 

 Ausência de um Sistema de Gestão para o HUVet; 

 Falta de aprovação da tabela de valores e serviços do HUVet; 

 Ausência de avaliação dos serviços prestados pelo HUVet. 

4.4.2. Consequências 

 Descontrole financeiro e operacional; 

 Valores cobrados pela prestação de serviços realizada no HUVet sem uma tabela de valores e serviços 
devidamente aprovada pelo Conselho Universitário e sem a publicação no Boletim de Serviço da 
Universidade; 

 Comprometimento da melhoria dos processos e serviços prestados à comunidade. 

4.4.3. Critérios 

 Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

4.4.4. Evidências 

 Ata de 15ª Reunião Ordinária do Conselho Universitário (CONSUNI), que ocorreu em 31/03/2011; 

 Processo nº 23100.000175/2011-55 - Tabela de valores e serviços do HUVet; 

 Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC 2011-2015) da UNIPAMPA; 

 Relatórios do Sistema de Gestão do Recolhimento da União (SISGRU); 

 Resposta à SA nº 91/2016; 

 Resposta à SA nº 02/2017. 
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4.4.5. Análise do gestor sobre a constatação 

O gestor manifestou-se, no Relatório Preliminar de Auditoria, nos seguintes termos: 

“A falta de sustentabilidade orçamentária e financeira do HUVet ocorre por diferentes fatores, sendo os 

principais: estrutura física precária; déficit de equipamentos para a rotina hospitalar; falta e/ou inadequada mão de 

obra; ausência de Sistema de Gestão; tabela de valores e serviços desatualizada. Cabe lembrar que os principais 

objetivos do HUVet são o ensino e a formação de conhecimento, utilizando como meio os atendimentos e a 

prestação de serviços à comunidade.  

Verifica-se que a realização de investimentos em infraestrutura, tecnologia e mão de obra especializada, 

permitirá diversidade no ensino, pesquisas relevantes e prestação de serviços especializados em Uruguaiana e 

região. Em contrapartida, o aumento quantitativo e qualitativo dos atendimentos e da prestação de serviços à 

comunidade permitirá ampliação significante na receita do HUVet, além de promover a formação de alunos de 

graduação e a qualificação profissional de alunos de pós-graduação.  

Existem algumas divergências quanto às informações apresentadas no Relatório Preliminar De Auditoria 

Interna N° 10/2016 e o controle do HUVet no que refere-se ao total de recursos orçamentários disponibilizados na 

LOA para o HUVet, conforme segue: 
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Quanto às demais recomendações da 4ª constatação, considera-se que:  

1) A Implementação  de  um  Sistema  de  Gestão  no  Hospital  Universitário Veterinário deve ser prioritária, 

pois, além do uso operacional, torna-se possível a realização dos controles da unidade e a geração de relatórios 

gerenciais para subsidiar a tomada de decisão. A previsão para o início da elaboração parcial do Sistema de Gestão 

do HUVet é para o segundo semestre de 2017.  

2) A tabela de valores e serviços do HUVet está desatualizada pela necessidade, conforme relatado por 

colegas, desta ser aprovada pelo CONSUNI. Acredita-se que este processo deve ser de competência do conselho 

deliberativo do HUVet, uma vez que, mudanças nos valores ocorrem de acordo com o aumento dos materiais 

hospitalares e com a mudança de valores na prestação de serviços veterinários da região. O Regimento Interno do 

HUVet irá prever que a aprovação da tabela de valores e serviços seja realizada pelo conselho deliberativo do 

HUVet.  

3) Estamos verificando a maneira correta para implementar, na rotina do hospital, uma Pesquisa de 

Satisfação dos usuários do HUVet como uma ferramenta metodológica que permita a melhoria contínua dos 

processos e serviços prestados à comunidade.” 

4.4.6. Conclusão da auditoria 

Com base na manifestação do gestor sobre a constatação e sobre as recomendações realizadas no 
Relatório Preliminar de Auditoria, pudemos observar o comprometimento do gestor em adotar as medidas 
informadas. No entanto, pela falta de comprovação do atendimento das recomendações, elas serão mantidas no 
Relatório Final e seu atendimento será monitorado por meio de Plano de Providências, a ser encaminhado via 
Módulo de Auditoria Interna, no Sistema GURI. 

Em relação à divergência apontada pela direção do HUVet, quanto às informações apresentadas no 
Relatório Preliminar de Auditoria Interna, em relação ao total de recursos orçamentários disponibilizados na LOA 
para o HUVet, informamos que os valores foram encaminhados pela Divisão de Orçamento da PROPLAN em 
resposta à SA nº 91/2016. Cabe ressaltar que a informação encaminhada contempla os recursos previstos na LOA 
sem considerar o posterior contingenciamento orçamentário ocorrido. Dessa forma, evidenciamos que, mesmo que 
não fossem realizados contingenciamentos orçamentários, os recursos disponibilizados foram insuficientes para 
cobrir todas as despesas do HUVet, reforçando a necessidade de ações de melhoria já elencadas anteriormente no 
decorrer do Relatório de Auditoria. 
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4.4.7. Recomendações 

12) Implementar um Sistema de Gestão no Hospital Universitário Veterinário para a realização dos controles 
do hospital e a geração de relatórios gerenciais para subsidiar a tomada de decisão; 

13) Realizar as ações necessárias para a aprovação da tabela de valores e serviços do HUVet, com a 
devida publicação; 

14) Implementar, na rotina do hospital, uma Pesquisa de Satisfação dos usuários do HUVet como uma 
ferramenta metodológica que permita a melhoria contínua dos processos e serviços prestados à 
comunidade.  

4.5. Constatação 5 – Divergência nos recolhimentos de FGTS e INSS do Contrato nº 36/2015 

Na amostra selecionada para a realização dos trabalhos de auditoria, foram analisados dois contratos 
relacionados ao HUVet. O Contrato nº 36/2015, referente à prestação de serviços terceirizados de auxiliar de 
veterinária, de natureza contínua, e também o Contrato nº 48/2015, referente à prestação de serviço tipo leitura de 
dose de radiação individual de tórax. Dentre os contratos analisados, encontramos indícios de fraude relacionados 
ao Contrato nº 36/2015. 

O Contrato nº 36/2015 prevê, na Cláusula Nona, o seguinte: 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
[...] 
II. São obrigações da CONTRATADA: 
[...] 
36. Apresentar, mensalmente, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, ao setor responsável pela fiscalização 
do contrato, os seguintes documentos: 
a) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 
b) Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 
c) Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio 
ou sede do contratado; 
d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
36.1. Além dos documentos supracitados, a Contratada deverá apresentar, juntamente com a Nota 
Fiscal/Fatura, arquivo digital com os comprovantes de pagamento das seguintes obrigações aos seus 
empregados envolvidos na prestação dos serviços: 
a. Recolhimento da contribuição previdenciária estabelecida para o empregador e seus empregados, 
conforme dispõe o artigo 195, § 3º da Constituição Federal, referente ao mês da prestação dos serviços da 
Nota Fiscal/Fatura apresentada, sob pena de rescisão contratual, comprovada por meio da apresentação 
dos seguintes documentos: 
I. cópia do protocolo de envio de arquivos, emitida pela Conectividade Social (GFIP); 
II. cópia do Comprovante de Declaração à previdência Social; 
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III. cópia da Guia da Previdência – GPS, com autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de 
recolhimento bancário ou do comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela Internet; 
IV. cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE). 
b. Recolhimento do FGTS, relativo ao mês da nota fiscal ou fatura apresentada, compatível com os 
empregados vinculados à execução contratual nominalmente identificados, comprovado por meio da 
apresentação dos seguintes documentos: 
I. cópia do protocolo de envio de arquivo, emitido pela Conectividade Social (GFIP); 
II. cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou acompanhada do 
comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido, quando o recolhimento for efetuado pela 
Internet; 
III. cópia da relação de trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE). 
[...] 

Inicialmente, foi realizada a análise do recolhimento de INSS e FGTS, por parte da empresa, referente ao 
Contrato nº 36/2015, através da Solicitação de Auditoria nº 83/2016. Solicitamos, também, para o fiscal do Contrato 
nº 36/2015, o “arquivo digital” mencionado no item 36.1 do referido contrato.  

A primeira constatação realizada, ao analisar os arquivos digitais referentes ao Contrato nº 36/2015, deve-
se à apresentação de Guias da Previdência – GPS e também de Guias de Recolhimento do FGTS (GRF) 
acompanhadas de comprovante de agendamento bancário efetuados pela internet e não do efetivo comprovante de 
pagamento, em vários meses de competência, conforme podemos observar nos Quadros 15 e 16 do Relatório de 
Auditoria: 

Quadro 15 – Guias de Recolhimento do FGTS (GRF) 

NF Comp. 

FGTS 
Depósito + 

Contribuição 
Social 

Encargos Total a 
recolher Pagamento Agendamento? Com 

atraso? 

186 out/15 27.879,68 1.545,86 29.425,54 16/11/2015 Sim De 16/11/15 para 16/11/15 Sim 
210 nov/15 33.627,60 1.859,77 35.487,37 11/12/2015 Não - Sim 
288 dez/15 45.491,75 2.525,50 48.017,25 13/01/2016 Não - Sim 
355 jan/16 36.470,36 - 36.470,36 05/02/2016 Não - Não 
433 fev/16 36.935,87 2.093,10 39.028,97 22/03/2016 Sim De 22/03/16 para 22/03/16 Sim 
480 mar/16 37.077,07 2.065,16 39.142,23 13/04/2016 Sim De 13/04/16 para 13/04/16 Sim 
550 abr/16 36.529,41 - 36.529,41 06/05/2016 Sim De 06/05/16 para 06/05/16 Não 
610 mai/16 35.930,26 1.978,80 37.909,06 08/06/2016 Sim De 08/06/16 para 08/06/16 Sim 
759 jun/16 34.011,00 1.880,23 35.891,23 11/07/2016 Sim De 11/07/16 para 11/07/16 Sim 
820 jul/16 32.417,55 - 32.417,55 05/08/2016 Sim De 05/08/16 para 05/08/16 Não 
883 ago/16 32.140,45 - 32.140,45 02/09/2016 Sim De 02/09/16 para 02/09/16 Não 
957 set/16 32.043,50 - 32.043,50 04/10/2016 Não - Não 

Fonte: Elaborado pela AUDIN. 
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Quadro 16 – Guias da Previdência – GPS 

NF Comp. 

INSS 

Valor do 
INSS 

Valor outras 
entidades 

Atual. 
Monetária / 
Juros/Multa 

Valor 
arrecadado Pagamento Agendamento? Com 

atraso? 

186 out/15 21.767,04 20.526,90 - 42.293,94 16/11/2015 Não - Não 
210 nov/15 21.692,41 21.858,44 - 43.550,85 11/12/2015 Não - Não 
288 dez/15 28.337,24 24.734,61  53.071,85 13/01/2016 Não - Não 
355 jan/16 30.229,41 27.049,67 - 57.279,08 15/02/2016 Não - Não 
433 fev/16 26.182,05 26.877,57 2.652,98 55.712,60 22/03/2016 Sim De 22/03/16 para 22/03/16 Sim 
480 mar/16 28.109,79 27.400,79 - 55.510,58 13/04/2016 Sim De 13/04/16 para 13/04/16 Não 
550 abr/16 26.385,50 26.886,98 - 53.272,48 06/05/2016 Sim De 06/05/16 para 06/05/16 Não 
610 mai/16 24.388,56 26.458,62 - 50.847,18 08/06/2016 Sim De 08/06/16 para 08/06/16 Não 
759 jun/16 25.772,23 25.853,10 - 51.625,33 11/07/2016 Sim De 11/07/16 para 11/07/16 Não 
820 jul/16 - 24.992,76 - 24.992,76 05/08/2016 Sim De 05/08/16 para 05/08/16 Não 
883 ago/16 10,98 23.621,55 - 23.632,53 02/09/2016 Sim De 02/09/16 para 02/09/16 Não 
957 set/16 - 24.830,93 - 24.830,93 04/10/2016 Não - Não 

Fonte: Elaborado pela AUDIN. 

Diante disso, solicitamos, através da SA nº 104/2016, à Pró-Reitoria de Administração, os comprovantes do 
efetivo pagamento das guias de recolhimento de FGTS e de INSS da empresa prestadora de serviços, referente ao 
Contrato nº 36/2015, do período de competência de outubro de 2015 a setembro de 2016. Como resposta à SA nº 
104/2016, recebemos o Memorando nº 96/2016 – Divisão de Serviços Terceirizados, de 29 de novembro de 2016, 
juntamente com os documentos demandados pela AUDIN. 

Após essa etapa, realizamos a análise dos documentos encaminhados pela empresa, nos quais 
constatamos que os comprovantes do efetivo pagamento das guias de FGTS e INSS, apresentavam data 
condizente com o comprovante de agendamento, entretanto, constatamos duplicidades em relação à Autenticação 
Bancária dos documentos, conforme podemos observar nos Quadros 17 e 18: 
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Quadro 17 – Autenticação bancária - Guias de Recolhimento do FGTS (GRF) 

NF Comp. 

FGTS 

Depósito + 
Contrib. Social Encargos Total a 

recolher Pagamento Autenticação bancária Documento 

186 out/15 27.879,68 1.545,86 29.425,54 16/11/2015     4.3B3.39D.DF6.801.7B5 111601 
210 nov/15 33.627,60 1.859,77 35.487,37 11/12/2015     6.AF0.947.1CD.163.40B (*) 121103 
288 dez/15 45.491,75 2.525,50 48.017,25 13/01/2016     F.768.EB4.B34.428.3B5 011306 
355 jan/16 36.470,36 - 36.470,36 05/02/2016     7.66B.49A.3F7.362.43A 020507 
433 fev/16 36.935,87 2.093,10 39.028,97 22/03/2016     6.AF0.947.1CD.163.40B (*) 032201 
480 mar/16 37.077,07 2.065,16 39.142,23 13/04/2016     8.512.FB7.22E.229.B82 041309 
550 abr/16 36.529,41 - 36.529,41 06/05/2016     F.90B.841.1A8.E66.CD1 050602 
610 mai/16 35.930,26 1.978,80 37.909,06 08/06/2016     B.40C.4E9.E3C.025.A71 060802 
759 jun/16 34.011,00 1.880,23 35.891,23 11/07/2016     4.44A.24B.08D.27B.FE2 071111 
820 jul/16 32.417,55 - 32.417,55 05/08/2016     4.22F.A62.4CD.F2D.738 080501 
883 ago/16 32.140,45 - 32.140,45 02/09/2016     C.CA9.6F0.90C.540.1FE 090201 
957 set/16 32.043,50 - 32.043,50 04/10/2016     6FN97JRNP15E31PG 00583066 
1031 out/16 34.159,11 - 34.159,11 07/11/2016    JMV33TN286N13TXN 00566837 

(*) Autenticação bancária de nov/15 igual a fev/16. 

Fonte: Elaborado pela AUDIN. 

Quadro 18 – Autenticação bancária - Guias da Previdência – GPS 

NF Comp. 

INSS 

Valor do 
INSS 

Valor outras 
entidades 

Atual. 
Monetária / 
Juros/Multa 

Valor 
arrecadado Pagamento Autenticação bancária Documento 

186 out/15 21.767,04 20.526,90 - 42.293,94 16/11/2015   B.C52.426.B07.022.763 (*) 111607 
210 nov/15 21.692,41 21.858,44 - 43.550,85 11/12/2015   C.702.1DA.845.D86.0B5 (**) 121104 
288 dez/15 28.337,24 24.734,61  53.071,85 13/01/2016   C.B06.071.FB1.804.EF8 011310 
355 jan/16 30.229,41 27.049,67 - 57.279,08 15/02/2016   F.963.D4F.7DD.CAD.2DF 021501 
433 fev/16 26.182,05 26.877,57 2.652,98 55.712,60 22/03/2016   B.C52.426.B07.022.763 (*) 032202 
480 mar/16 28.109,79 27.400,79 - 55.510,58 13/04/2016   E.9DE.777.91A.D99.D25 (***) 041301 
550 abr/16 26.385,50 26.886,98 - 53.272,48 06/05/2016   C.702.1DA.845.D86.0B5 (**) 050603 
610 mai/16 24.388,56 26.458,62 - 50.847,18 08/06/2016   0.500.FB2.1A3.C3F.3EB 060801 
759 jun/16 25.772,23 25.853,10 - 51.625,33 11/07/2016   6.0BF.7B1.63F.745.725 (****) 071112 
820 jul/16 - 24.992,76 - 24.992,76 05/08/2016   8.6A5.A0A.207.B9D.A53 080502 
883 ago/16 10,98 23.621,55 - 23.632,53 02/09/2016   6.0BF.7B1.63F.745.725 (****) 090202 
957 set/16 - 24.830,93 - 24.830,93 04/10/2016   9YMCWXPEX5TE0PVM 00883291 

1031 out/16 - 25.518,56 - 25.518,56 07/11/2016   E.9DE.777.91A.D99.D25 (***) 110701 
(*) Autenticação bancária de out/15 igual a fev/16. (**) Autenticação bancária de nov/15 igual a abr/16. (***) Autenticação bancária de 
mar/16 igual a out/16. (****) Autenticação bancária de jun/16 igual a ago/16. 

 Fonte: Elaborado pela AUDIN. 

Posteriormente, a fim de realizarmos o cruzamento de informações, solicitamos para o HUVet, através da 
SA nº 106/2016, o extrato da conta do FGTS de funcionários terceirizados do Contrato nº 36/2015, para 
comprovação dos recolhimentos realizados pela empresa, conforme previsto nos itens 5.1 e 5.2 do Anexo IV da IN 
SLTI/MPOG 02/2008, que diz o seguinte: 
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5. Fiscalização por amostragem 
5.1 A administração deverá solicitar, por amostragem, aos empregados, que verifiquem se as contribuições 
previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes. 
5.2 A administração deverá solicitar, por amostragem, aos empregados terceirizados os extratos da conta do 
FGTS, devendo os mesmos ser entregues à Administração. 

Ao realizarmos o cruzamento das informações, contidas nos extratos das contas do FGTS de funcionários 
terceirizados do Contrato nº 36/2015, com os comprovantes de pagamento das guias de recolhimento do FGTS, 
constatamos divergências nas datas de recolhimento, conforme podemos evidenciar no Quadro 19. 

Quadro 19 – Pagamento do FGTS x Extrato FGTS – Contrato nº 36/2016 

PIS/PASEP/NIT 
PAGAMENTO DO FGTS EXTRATO FGTS 

SITUAÇÃO 
COMPETÊNCIA DATA  DATA  DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS 

129.XXXXX.67-7 out/16 07/11/2016 07/11/2016 DEPÓSITO NO PRAZO OUTUBRO/2016 CONFERE 
130.XXXXX.68-9 mar/16 13/04/2016 17/05/2016 DEPÓSITO EM ATRASO MARÇO/2016 DIVERGE 
130.XXXXX.68-9 abr/16 06/05/2016 19/08/2016 DEPÓSITO EM ATRASO ABRIL/2016 DIVERGE 
130.XXXXX.68-9 mai/16 08/06/2016 02/09/2016 DEPÓSITO EM ATRASO MAIO/2016 DIVERGE 
130.XXXXX.68-9 jun/16 11/07/2016 02/09/2016 DEPÓSITO EM ATRASO JUNHO/2016 DIVERGE 
130.XXXXX.68-9 jul/16 05/08/2016 05/09/2016 DEPÓSITO EM ATRASO JULHO/2016 DIVERGE 
130.XXXXX.68-9 ago/16 02/09/2016 05/09/2016 DEPÓSITO NO PRAZO AGOSTO/2016 DIVERGE 
130.XXXXX.68-9 set/16 04/10/2016 04/10/2016 DEPÓSITO NO PRAZO SETEMBRO/2016 CONFERE 
130.XXXXX.68-9 out/16 07/11/2016 07/11/2016 DEPÓSITO NO PRAZO OUTUBRO/2016 CONFERE 
201.XXXXX.37-2 set/16 04/10/2016 25/10/2016 DEPÓSITO EM ATRASO SETEMBRO/2016 DIVERGE 
201.XXXXX.37-2 out/16 07/11/2016 07/11/2016 DEPÓSITO NO PRAZO OUTUBRO/2016 CONFERE 
201.XXXXX.35-5 mar/16 13/04/2016 17/05/2016 DEPÓSITO EM ATRASO MARÇO/2016 DIVERGE 
201.XXXXX.35-5 abr/16 06/05/2016 19/08/2016 DEPÓSITO EM ATRASO ABRIL/2016 DIVERGE 
201.XXXXX.35-5 mai/16 08/06/2016 02/09/2016 DEPÓSITO EM ATRASO MAIO/2016 DIVERGE 
201.XXXXX.35-5 jun/16 11/07/2016 02/09/2016 DEPÓSITO EM ATRASO JUNHO/2016 DIVERGE 
201.XXXXX.35-5 jul/16 05/08/2016 05/09/2016 DEPÓSITO EM ATRASO JULHO/2016 DIVERGE 
201.XXXXX.35-5 ago/16 02/09/2016 05/09/2016 DEPÓSITO NO PRAZO AGOSTO/2016 DIVERGE 
201.XXXXX.35-5 set/16 04/10/2016 04/10/2016 DEPÓSITO NO PRAZO SETEMBRO/2016 CONFERE 
201.XXXXX.35-5 out/16 07/11/2016 07/11/2016 DEPÓSITO NO PRAZO OUTUBRO/2016 CONFERE 
190.XXXXX.32-3 mar/16 13/04/2016 17/05/2016 DEPÓSITO EM ATRASO MARÇO/2016 DIVERGE 
190.XXXXX.32-3 abr/16 06/05/2016 19/08/2016 DEPÓSITO EM ATRASO ABRIL/2016 DIVERGE 
190.XXXXX.32-3 mai/16 08/06/2016 02/09/2016 DEPÓSITO EM ATRASO MAIO/2016 DIVERGE 
190.XXXXX.32-3 jun/16 11/07/2016 02/09/2016 DEPÓSITO EM ATRASO JUNHO/2016 DIVERGE 
190.XXXXX.32-3 jul/16 05/08/2016 05/09/2016 DEPÓSITO EM ATRASO JULHO/2016 DIVERGE 
190.XXXXX.32-3 ago/16 02/09/2016 05/09/2016 DEPÓSITO NO PRAZO AGOSTO/2016 DIVERGE 
190.XXXXX.32-3 set/16 04/10/2016 04/10/2016 DEPÓSITO NO PRAZO SETEMBRO/2016 CONFERE 
190.XXXXX.32-3 out/16 07/11/2016 07/11/2016 DEPÓSITO NO PRAZO OUTUBRO/2016 CONFERE 

Fonte: Elaborado pela AUDIN. 
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Diante dos indícios de fraude relacionados ao Contrato nº 36/2015, entendemos que a Pró-Reitoria de 
Administração deverá analisar bem a situação, realizar as notificações necessárias e tomar as providências que 
achar cabíveis, analisando também a situação dos demais contratos existentes da referida empresa com a 
Universidade. 

4.5.1. Causas 

 Não identificadas. 

4.5.2. Consequências 

 Descumprimento contratual. 

4.5.3. Critérios 

 Contrato nº 36/2015; 

 Instrução Normativa SLTI/MPOG 02/2008 e suas alterações; 

 Lei nº 8.666/1993. 

4.5.4. Evidências 

 Arquivo digital com os comprovantes de pagamento das guias de FGTS e INSS; 

 Memorando nº 96/2016 – Divisão de Serviços Terceirizados; 

 Extratos das contas do FGTS, de funcionários terceirizados do Contrato nº 36/2015 (Resposta à SA nº 
106/2016). 

4.5.5. Análise do gestor sobre a constatação 

O gestor manifestou-se, no Relatório Preliminar de Auditoria, através do Memorando nº 06/2017 
UNIPAMPA/PROAD, 13 de janeiro de 2017: 

“[...] A Pró-Reitoria de Administração já estava ciente do fato, pois em 21 de novembro de 2016 foi 

solicitado, pela Auditoria à Divisão de Serviços Terceirizados, comprovantes de pagamento das guias de 

recolhimento de FGTS e INSS. Diante das evidências constatadas pela Auditoria, foi realizada uma consulta à 

Procuradoria Federal solicitando parecer quanto aos procedimentos administrativos a serem adotados no caso em 

tela. Logo, aguarda-se o referido parecer para que se possa tomar as providências cabíveis. [...]” 
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4.5.6. Conclusão da auditoria 

Com base na manifestação do gestor sobre a constatação e sobre as recomendações realizadas no 
Relatório Preliminar de Auditoria, pudemos observar que foi realizada uma consulta à Procuradoria Federal 
solicitando parecer quanto aos procedimentos administrativos a serem adotados. No entanto, pela falta de 
comprovação do atendimento das recomendações, elas serão mantidas no Relatório Final e seu atendimento será 
monitorado por meio de Plano de Providências, a ser encaminhado via Módulo de Auditoria Interna, no Sistema 
GURI. 

Diante dos indícios de fraude relacionados ao Contrato nº 36/2015, entendemos que a Pró-Reitoria de 
Administração deverá apurar os fatos apontados no Relatório de Auditoria e adotar todas as providências cabíveis 
previstas na legislação, analisando também a situação dos demais contratos existentes da referida empresa com a 
Universidade. 

4.5.7. Recomendações 

15) Orientar os fiscais dos contratos terceirizados a não aceitar agendamentos de pagamento como 
comprovante de recolhimento das guias de FGTS e INSS, bem como demais comprovantes previstos 
nos respectivos contratos; (PROAD) 

16) Orientar os fiscais dos contratos terceirizados para que solicitem, por amostragem, extratos da conta do 
INSS e do FGTS dos empregados, a fim de verificar se as contribuições previdenciárias e do FGTS 
estão sendo recolhidas e se estão condizentes com as datas que constam nos comprovantes de 
recolhimento apresentados pela empresa, bem como sobre quais procedimentos devem ser realizados 
por eles, em caso de divergência; (PROAD) 

17) Analisar o indício de fraude apontado no Relatório de Auditoria referente ao Contrato nº 36/2015, 
apurando os fatos e tomando todas as providências cabíveis previstas no contrato, na Lei nº 8.666/93 e 
nas demais legislações pertinentes; (PROAD) 

18) Analisar se o indício de fraude apontado no Relatório de Auditoria, referente ao Contrato nº 36/2015, 
está ocorrendo nos demais contratos celebrados com a mesma empresa junto a UNIPAMPA, apurando 
os fatos e tomando todas as providências cabíveis previstas nos contratos, na Lei nº 8.666/93 e nas 
demais legislações pertinentes. (PROAD) 
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5. ANÁLISE SWOT 

A Análise SWOT possibilita uma interpretação mais estruturada dos resultados e permite que esses sejam 
transformados em ações concretas, mais rapidamente. Os pontos fortes e os pontos fracos são decorrentes de 
variáveis internas e controláveis pela instituição. As oportunidades e as ameaças são decorrentes de variáveis 
externas, não diretamente controláveis pelo gestor do objeto da auditoria, mas sobre as quais, por vezes, ele pode 
exercer influência. As oportunidades podem propiciar condições favoráveis, desde que o gestor tenha interesse e 
condições de usufruí-las. As ameaças podem criar condições desfavoráveis, devendo ser minimizadas (TOIVANEN, 
1999, apud TCU, 2010, p. 069). 

A elaboração da matriz SWOT auxiliou no trabalho da auditoria em caracterizar, de forma sistemática, 
situações relacionadas às forças e às fraquezas internas, bem como às oportunidades e às ameaças externas 
relacionadas ao HUVet. O primeiro passo realizado para montar o que chamamos de matriz SWOT foi listar forças, 
fraquezas, oportunidades e ameaças nos seus respectivos quadrantes. Essa etapa foi realizada pela AUDIN na 
visita in loco realizada no hospital. 

O segundo passo realizado foi ranquear os fatores em suas respectivas categorias, para entender o que 
pode afetar mais, positiva e negativamente. Para ranquear, levamos em conta a importância, a intensidade e a 
tendência através de uma adaptação ao Método de Priorização - Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência). 

A Matriz GUT é um método de análise de problemas que permite escolher aqueles que merecem ter seu 
tratamento priorizado. A sigla GUT representa a abreviatura dos fatores avaliativos: gravidade, urgência e tendência. 
Os conceitos estão detalhados no Quadro 20: 

Quadro 20: Conceito dos fatores avaliativos da Matriz GUT 

Importância G x U x T 

G Gravidade Impacto do problema sobre as coisas, pessoas, resultados, processos ou organizações e efeitos que surgirão em longo 
prazo, caso o problema não seja resolvido. 

U Urgência Relação com o tempo disponível ou necessário para resolver o problema. 

T Tendência Potencial de crescimento do problema, avaliação da tendência de crescimento, redução ou desaparecimento do 
problema. 

Fonte: DAYCHOUM, 2007, p. 66 apud TCU, 2013, p. 3510. 

                                                        
9 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). Boletim do Tribunal de Contas da União Especial. Brasília. Ano XLIII, nº 30, 14 dez. 2010.   
 
10 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). Técnica de Análise de Problemas para Auditorias. Brasília: TCU, Segecex, Secretaria de 
Métodos Aplicados e Suporte à Auditoria (Seaud), 2013. 
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A técnica foi utilizada na auditoria para hierarquizar as forças, as fraquezas, as oportunidades e as 
ameaças, nos seus respectivos quadrantes, com o objetivo de identificar as mais relevantes e as que geram maior 
impacto no problema estudado para que sejam atacadas de forma prioritária. 

Para cada item listado, utilizamos três fatores avaliativos, nos quais foram atribuídas notas de 1 a 5, de 
acordo com as definições dos fatores G, U e T (Quadro 21). 

Quadro 21: Tabela de referência da Matriz GUT 

Matriz GUT 

PONTOS 
G U T 

G x U x T Gravidade 
Consequências se nada 

for feito 

Urgência 
Prazo para a tomada de 

decisão 

Tendência 
Proporção do problema 

no futuro 

5 
Os prejuízos ou 
dificuldades são 

extremamente graves 
É necessária uma ação 

imediata  
Se nada for feito, o 

agravamento da situação 
será imediato  

5 x 5 x 5 
125 

4 Muito graves Com alguma urgência Vai piorar em curto prazo 4 x 4 x 4 
64 

3 Graves O mais cedo possível Vai piorar em médio 
prazo 

3 x 3 x 3 
27 

2 Pouco graves Pode esperar um pouco Vai piorar em longo 
prazo 

2 x 2 x 2 
8 

1 Sem gravidade Não tem pressa Não vai piorar ou pode 
até melhorar 

1 x 1 x 1 
1 

Fonte: DAYCHOUM, 2007, p. 67 apud TCU, 2013, p. 3611. 

Para cada item listado, as notas de cada fator avaliativo foram multiplicadas pelas notas dos demais fatores, 
para a obtenção do resultado final. O próximo passo foi listar os itens em ordem decrescente. Os resultados estão 
apresentados nas Figuras 12, 13 e 14 do Relatório de Auditoria: 

                                                        
11 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). Técnica de Análise de Problemas para Auditorias. Brasília: TCU, Segecex, Secretaria de 
Métodos Aplicados e Suporte à Auditoria (Seaud), 2013. 
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Figura 12: Resultado SWOT 

  

  

Fonte: Elaborado pela AUDIN. 
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Figura 13: Análise geral dos fatores internos e externos 

 
Fonte: Elaborado pela AUDIN. 

 

Figura 14: Gráfico radar da Análise SWOT 

Fonte: Elaborado pela AUDIN. 

Para dar continuidade à análise, disponibilizamos à direção do HUVet a planilha na qual foi desenvolvido o 
trabalho referente à Análise SWOT, a fim de que, caso a direção do hospital queira dar, internamente, continuidade 
à análise, possa realizar o cruzamento dos fatores e traçar os planos de ação para melhorá-los ou anulá-los. Na 
planilha disponibilizada, a direção do HUVet, depois de cruzar os dados, poderá montar planos de ação para 
minimizar fraquezas, potencializar forças, neutralizar ameaças e aproveitar oportunidades. 
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6. PONTOS POSITIVOS 

Como pontos positivos podemos destacar: 

 Profissionais especializados; 

 Equipe de trabalho comprometida; 

 Programa de Residência Integrada em Medicina Veterinária; 

 Evolução significativa das receitas próprias do HUVet. 

7. CONCLUSÃO 

Na “Apresentação” deste Relatório, destacamos os principais pontos a serem verificados e avaliados. O 
primeiro ponto foi “verificar a estrutura e os processos de governança sob os principais aspectos que a compõem 

(Estrutura Organizacional, Regimento Interno, Código de Ética, Planejamento Estratégico, Gestão de Riscos), bem 

como os controles internos em nível de Unidade Administrativa”.  

Através da Constatação 1, do Relatório de Auditoria, evidenciamos que a estrutura e os processos de 
governança do HUVet são incipientes e inadequados diante das especificidades dos processos existentes e 
considerando a importância, a complexidade e os riscos envolvidos. Nesta Constatação, consideramos importante 
salientar a necessidade de: 

 Aprovar o Regimento Interno do HUVet;  
 Criar uma Coordenação Clínica, a fim de agregar valor aos serviços prestados, evitando que os 

processos se tornem ineficientes e morosos;  
 Dirimir a incongruência apontada em relação à estrutura organizacional, quanto ao hospital ser 

órgão complementar ou órgão suplementar da Universidade;  
 Implementar o planejamento estratégico do hospital, para que as atividades sejam pensadas 

previamente e como etapa crucial para a construção de uma Gestão de Riscos Organizacional;  
 Avaliar formalmente os principais riscos inerentes ao HUVet, como um processo interativo e 

integrado à estratégia e ao planejamento do hospital e abrangendo a realização de um mapeamento de riscos que 
inclua os processos críticos, as interações significativas com terceiros, os objetivos particulares e gerais e as 
ameaças que poderão ser enfrentadas, em consonância com o previsto na Instrução Normativa Conjunta nº 1, de 10 
de maio de 2016, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Controladoria-Geral da União.  

Nas normas internas da UNIPAMPA, existem dispositivos que remetem ao planejamento estratégico, ao 
menos indiretamente. Tratam-se, mais especificamente, do art. 26 do Estatuto e dos artigos 117 ao 120 do 
Regimento Geral. Ainda, o Quadro 1 – Eixos e Objetivos de Planejamento, do Plano de Desenvolvimento 
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Institucional da UNIPAMPA – PDI 2014-2018, coloca “Desenvolver mecanismos que aperfeiçoem a Gestão” como 
Objetivo 4 do eixo Aperfeiçoamento Institucional. 

Quanto ao segundo ponto analisado, “verificar se a estrutura operacional do HUVet está adequada”                            

evidenciamos, na Constatação 2, com a utilização do Diagrama Ishikawa, que é inadequada e apresenta limitações 
para o crescimento do hospital, tendo em vista o potencial da região onde está localizado. Foram avaliados os 
seguintes aspectos: estrutura física; equipamentos; estrutura de recursos humanos; suprimento de medicamentos, 
materiais e serviços de apoio; processos operacionais internos (fluxos); e monitoramento (metas e indicadores). 
Constatamos que a ampliação do setor de grandes animais pode potencializar as receitas realizadas através da 
prestação de serviços veterinários que são oferecidos à comunidade; que há necessidade de realização de uma 
reforma elétrica no prédio onde funciona o HUVet; e que muitos equipamentos, essenciais à Unidade, estão 
obsoletos, precários e inadequados, comprometendo a capacidade operacional  do hospital, gerando 
indisponibilidade de serviços e a perda de oportunidades de captação de recursos. 

Entendemos que a direção do HUVet deve realizar um Plano de Ação para ser proposto à Alta 
Administração da Universidade, com as principais demandas relacionadas à estrutura física e tecnológica do HUVet, 
elencadas por ordem de prioridade, a fim de que possam ser compatibilizadas gradativamente no orçamento da 
Universidade. 

Com relação à gestão de recursos humanos, entendemos que deve ser realizado o dimensionamento das 
necessidades de pessoal alocado ao HUVet. Apontamos que existe uma dificuldade relacionada à falta de estrutura 
organizacional clara e também pela ausência de fluxos internos e procedimentos padronizados, e que o 
mapeamento de processos é uma das ações a serem realizadas para a implementação da Gestão de Riscos no 
hospital.  

Por meio da Constatação 3, realizamos a avaliação dos controles internos do HUVet e evidenciamos 
fragilidades. Como metodologia, foi utilizado o Questionário de Avaliação de Controles Internos, adaptando e 
aplicando os princípios do COSO à realidade do hospital, com base nos cinco componentes integrados: Ambiente 
de controle, Avaliação de riscos, Atividades de controle, Informação e comunicação, e Atividades de monitoramento. 
Evidenciamos que a ausência de alguns componentes importantes, dentro do hospital, contribui para que o nível de 
controle interno seja baixo. 

Outro ponto trabalhado foi “realizar a avaliação dos controles e dos sistemas utilizados para a prestação de 

serviços à comunidade”. Através das Constatações 4 e 5 do Relatório de Auditoria, evidenciamos fragilidades no 
controle orçamentário e financeiro e na avaliação dos serviços prestados e também indícios de fraude relacionados 
ao Contrato nº 36/2015. 
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