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RELATÓRIO DE AUDITORIA 
 

 
NÚMERO: 01/2014      Bagé – RS, 28 de Fevereiro de 2014. 
 
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO 2013 
 
TRABALHOS REALIZADOS 
 
Análise dos dados e informações do relatório de gestão do exercício 2013, apresentado à auditoria 
interna, objeto de verificação dos órgãos de controle interno e externo do executivo federal e que 
compõe a prestação de contas da Universidade, nos termos do art. 70 da Constituição Federal. 
 
Os trabalhos foram desenvolvidos com base nas disposições da IN TCU nº 63/2010, alterado pela IN 
72/2013, da DN TCU nº 127/2013, da Portaria TCU nº 175/2013 e da Portaria CGU 133/2013, e nas 
informações recebidas da Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação, que 
embasaram a elaboração do Relatório de Gestão. 
 
 
ESCOPO 
 
O trabalho compreendeu a análise das informações constantes no relatório de gestão de 2013, enviado 
pela Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação, com vistas às exigências na 
legislação específica do Tribunal de Contas e das orientações do Controle Interno do Poder Executivo 
Federal, com vistas ao aprimoramento do processo de elaboração do próprio relatório e para melhoria 
dos controles internos. 
 
 
 
DESENVOLVIMENTO 
 
Abaixo as considerações, mencionando o item e o subitem da DN 127/2013 TCU que orienta a 
elaboração do documento: 
 
Item 1 - DN 127/2013 - IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES 
COMPÕEM O RELATÓRIO 
Subitem 1.3. Organograma funcional com descrição sucinta das competências e das 
atribuições das áreas ou subunidades estratégicas da unidade jurisdicionada. 
 
1. Constatamos que o organograma da Universidade não está de acordo com a portaria 367 de 18 de 
abril de 2013, com relação à posição dos conselhos superiores e da reitoria. 
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1. Recomendamos alterar o organograma de forma a demostrar o conselho universitário como órgão 
máximo da instituição, conforme determina o regimento geral da universidade - resolução 05/2010 e o 
conselho curador como órgão fiscalizador da execução orçamentária e financeira exercida da 
universidade – resolução 52/2012, bem como apresentar o organograma funcional com descrição 
sucinta das competências e das atribuições das áreas, ou subunidades estratégicas da unidade 
jurisdicionada.   
 
Subitem 1.5. Principais macroprocessos de apoio ao exercício das competências e finalidades 
da unidade jurisdicionada. 
2. Constatamos que os macroprocessos de apoio descritos no relatório de gestão (concursos, 
dispensa de licitação, matriz de custeio e processo de programa de bolsas de desenvolvimento 
acadêmico) atendem parcialmente o subitem 1.5 da DN, uma vez que o processo de dispensa de 
licitação é parte do processo de compras da universidade, o qual consideramos o macroprocesso 
principal. 
 
2. Recomendamos que sejam descritos no relatório de gestão os principais macroprocessos de apoio 
de cada área, citando como exemplo o macroprocesso de compras da universidade onde a dispensa 
de licitação faz parte como um subprocesso. 
 
Item 2 - DN 127/2013 - PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS 
Subitem 2.1. Planejamento da unidade contemplando: descrição sintética dos planos 
estratégico, tático e operacional que orientam a atuação da unidade; demonstração da 
vinculação do plano da unidade com suas competências constitucionais, legais ou normativas 
e com o PPA; principais objetivos estratégicos da unidade para o exercício de 2013 e as 
estratégias adotadas para sua realização e para o tratamento dos riscos envolvidos. 
 
3. Constatamos que no relatório de gestão não há menção ao planejamento das unidades 
universitárias (campus), onde a atividade finalística da Universidade é desenvolvida na sua plenitude. 
 
3. Recomendamos que a análise dos planos estratégico, tático e operacional que orientam a atuação 
da unidade jurisdicionada conte também com a avaliação dos gestores das unidades universitárias, 
explicitando os trabalhos realizados nos campi para realizar o planejamento da universidade, em 
consonância com as análises realizadas pelas pró-reitorias. 
 
Item 3 - DN 127/2013 - ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO 
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Subitem 3.6. Indicadores utilizados para monitorar e avaliar o desempenho da entidade no que 
se refere à governança e controles internos. 
 
4. Constamos, com relação ao item 3.6 do relatório de gestão - Indicadores para monitoramento e 
avaliação do modelo de governança e efetividade dos controles internos, a menção a indicadores 
próprios de avaliação de desempenho, indicadores de 2012 com a avaliação sucinta do resultado 
apurado, sem menção de quais indicadores foram utilizados na dimensão avaliada (graduação). O 
texto também faz referência à avaliação por indicadores nas dimensões gestão e extensão, sem 
também mencionar quais indicadores foram utilizados para avaliar as dimensões. Conforme portaria 
175/2013 do TCU neste subitem a unidade jurisdicionada (UJ) deverá apresentar, caso os tenha 
instituído, acompanhado de análise circunstanciada, o resultado de indicadores utilizados para 
monitorar e avaliar o funcionamento do modelo de governança adotado, bem como para avaliar a 
efetividade dos controles internos na garantia do alcance de seus objetivos estratégicos estabelecidos. 
Caso a UJ não tenha estabelecido indicadores, pode realizar de demonstração de forma descritiva, 
observando-se os aspectos de clareza, concisão e objetividade sobre o modelo de governança e 
sobre os controles instituídos, referenciados aos objetivos estratégicos.   
 
4. Recomendamos que sejam abordados os indicadores solicitados na DN 127/2013 e portaria 
175/2013 do TCU relativos ao desempenho da entidade no que se refere ao monitoramento da 
governança e dos controles internos na garantia do alcance de seus objetivos estratégicos 
estabelecidos. 
 
Item 5 - DN 127/2013 - GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 
RELACIONADOS 
 
Subitem  5.1. Estrutura de pessoal da unidade, contemplando as seguintes perspectivas – h) 
Indicadores gerenciais sobre recursos humanos. 
 
5. Constatamos, com base no item 5.1.8 - Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos do 
relatório de gestão, divergências nas unidades de apresentação com relação à conclusão sobre os 
dados relativos ao índice de frequência, apresentando conclusão sobre grupo de 500 servidores, 
sendo que a fórmula de origem do cálculo baseada na convenção de 1.000.000 horas exposição ao 
risco (ABNT 14280:2001) e memória de cálculo baseada no total de servidores do ano de 2012 e 
2013; e na conclusão do índice  de gravidade, onde refere-se a perda em dias e em horas para a 
mesma unidade de referência. 
 
3. ÍNDICE DE FREQÜÊNCIA 
Este indicador é utilizado para medir a freqüência de ocorrências de acidentes de trabalho, utilizando-se da seguinte 
fórmula: 
If = N “total de acidentes de trabalho”  x 1.000.000 
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                          Hh T 
 
Aplicando-se a fórmula apresentada com as informações quantitativas obtidas, teremos o seguinte resultado para índice de 
freqüência: 
 
     Ano base: 2012                                                      Ano base: 2013 
If =  2 * 1.000.000 =  0,8                                       If =  3* 1.000.000  =  1,15      
           2.369.664     2.596.176   
 
Conclui-se que, em 2012, foram registrados 0,8 acidentes para cada grupo de 500 servidores, já em 2013 foram 
registrados 1,15 acidentes para o mesmo quantitativo de servidores. 
 
4. ÍNDICE DE GRAVIDADE 
Este indicador é utilizado para medir a intensidade média dos acidentes ocorridos em determinado período, mensurando a 
perda laborativa ocasionada pelos mesmos (dias de afastamento do trabalho), utilizando-se da seguinte fórmula: 
 
Ig = TC “tempo computado”  * 1.000.000 
                          Hh T 
 
Aplicando-se a fórmula apresentada com as informações quantitativas obtidas, teremos o seguinte resultado para índice de 
gravidade: 
       Ano base: 2012                                            Ano base: 2013 
Ig =  119 * 1.000.000 =  50,2  50               Ig =  2 * 1.000.000 =  0,77   1  
          2.369.664          2.596.176   
 
Conclui-se que, em 2012, para cada 1 milhão de horas-homens trabalhadas obteve uma perda de 50 dias, já em 2013 foi 
perdida apenas 1 hora para o mesmo quantitativo de horas-homens. 
 

5. Recomendamos padronizar as unidades utilizadas para fins de apresentação das conclusões sobre 
os índices, bem como ampliar os indicadores gerenciais sobre os recursos humanos, contemplando 
outros aspectos importantes da gestão de pessoas como rotatividade, permanência na instituição, 
capacitação, absenteísmo, etc... 
 
Item 6 - DN 127/2013 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 
Subitem 6.3 Imóveis locados de terceiros, destacando: ... os custos relacionados ao imóvel, 
discriminando os custos de locação e os de manutenção do imóvel. 
 
6. Constatamos que no item do relatório de gestão pertinente ao item 6 da DN 127/2013 não há 
menção aos custos de locação e manutenção dos imóveis locados. 
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6. Recomendamos incluir a informação no relatório de gestão em atenção ao item 6, subitem 6.3 letra 
c. 
 
 
Item  8 - DN 127/2013 GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL 
Subitem 8.2 Política de separação de resíduos recicláveis descartados.  
 
7. Constatamos que não há no relatório menção a política de separação de resíduos recicláveis e no 
âmbito da UJ. 
 
7. Recomendamos que seja abordado no relatório de gestão o trabalho das comissões e 
coordenadorias envolvidas para definição de uma política institucional de separação de resíduos 
recicláveis descartados. 
 
Subitem 8.3  Medidas para redução de consumo próprio de papel, energia elétrica e água, 
contemplando:  Detalhamento da política adotada pela unidade para estimular o uso racional 
desses recursos; Adesão a programas de gestão da sustentabilidade, tais como Agenda 
Ambiental na Administração Pública (A3P), Programa de Eficiência do Gasto (PEG) e Programa 
de Eficiência Energética em Prédios Públicos (Procel EPP); Evolução histórica do consumo, em 
valores monetários e quantitativos, de energia elétrica e água no âmbito das unidades que 
compõem o relatório de gestão. 
 
8. Constatamos, com base no item 8.2 - Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água do relatório de 
gestão, que não constam os dados da evolução histórica do consumo, em valores monetários e 
quantitativos, de energia elétrica e água no âmbito das unidades da instituição; 
 
8. Recomendamos que sejam tomadas as providências para quantificação dos dados, do modo a 
possibilitar o controle e racionalização do consumo, e que as informações sejam lançadas no relatório 
de gestão da UJ conforme solicitado na portaria 127/2013 e 175/2013 TCU. 
 
Item  11 - DN 127/2013 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 
 
Subitem 11.2 Declaração do contador responsável por unidade jurisdicionada que tenha 
executado sua contabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 
Federal – SIAFI, que as Demonstrações Contábeis (Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, 
Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de 



 

 
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
AUDITORIA INTERNA 

      
 

 

7 
 

Caixa e Demonstração do Resultado Econômico) previstas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 
1964, e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada 
pela Resolução CFC nº 1.133/2008, assim como o demonstrativo levantado por unidade gestora 
responsável – UGR (válido apenas para as unidades gestoras não executoras) refletem a 
adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que 
apresenta relatório de gestão. 
 
09. Constatamos inconsistências de dados nas informações recebidas das Unidades a seguir 
relacionadas: 
Bens Móveis 
 
Verificou-se a existência de uma divergência entre os dados sintéticos da contabilidade confrontados com o relatório 
extraído do sistema GURI – Gestão Unificada de Recursos Institucionais e do inventário levantado pela Divisão de 
Patrimônio, a qual foi ressalvada pela contabilidade da Instituição:  
 
 
 
DECLARAÇÃO DO CONTADOR  
Denominação completa (UJ) Código da UG 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 154359 
  
Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e 
a Demonstração das Variações Patrimoniais,  regidos pela Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964 e pela norma Brasileira 
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBCT 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativas ao exercício 
de 2013, refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta 
Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a: 
a) Bens móveis registrados no ativo imobilizado, pelo fato do sistema GURI – Gestão Unificada de Recursos Institucionais 
– Módulo Patrimônio, apresentado pela Divisão de Patrimônio da UNIPAMPA estar em fase de implantação, cujo relatório 
extraído do módulo patrimônio citado acima, de nome, “Valor Atualizado por Sub Elemento”, constar de valores ainda 
incompletos. A Divisão de Patrimônio da UNIPAMPA entregou também o inventário de bens móveis no sistema antigo 
(Excel), haja vista que os valores estão sendo extraídos deste relatório e inseridos no sistema novo (Guri), neste sentido, 
foi feito a soma dos dois relatórios, cuja soma ainda apresenta divergências com o que está registrado no imobilizado do 
SIAFI. 
 Com base com o que foi relatado acima apresentamos esta declaração com ressalva no que se refere à parte patrimonial 
de bens móveis desta unidade.  
 
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 
 
Local Bagé/RS Data 21/01/14 
Contador Responsável  CRC nº CRC/RS 42.262 
 
09. Recomendamos que seja realizada a conciliação entre os dados do inventário patrimonial e os 
dados do patrimônio lançados no SIAFI, de modo a regularizar a situação relativa aos bens móveis. 
 
 
 
 



 

 
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
AUDITORIA INTERNA 

      
 

 

8 
 

BOAS PRÁTICAS 
 
 A Divisão de Planejamento e Desenvolvimento centralizou os trabalhos de elaboração do 
Relatório de Gestão 2013, exigido pelo Tribunal de Constas da União (TCU), assumindo a 
responsabilidade de orientar e organizar as informações de todas as Unidades Universitárias e da 
Reitoria. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
  Considerando as constatações e recomendações constantes no relatório de auditoria, salvo 
àquelas providencias para o próximo exercício, desde que sejam observadas às determinações dos 
órgãos de controle interno e externo do poder executivo federal em legislação específica, concluímos 
pela regularidade do documento,  
 Dos pontos levantados no presente relatório de auditoria, no que couber, serão emitidas Notas 
de Auditoria e Planos de Providências (instituído pela Portaria n° 2.238 da CGU). 
 
 Sendo este o relatório, submetemos a consideração da Magnífica Reitora e Vice-Reitor. 
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