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APRESENTAÇÃO

A verifcação da consistência e da fdedignidade dos dados e das informações que compõem

a prestação  de  contas  da  Insttuição  está  dentro  das  competências  previstas  no  Regimento  da

AUDIN, no art. 3º da Resolução 123/2015, alterada pela Resolução 149/2016. Diante disso, no Plano

Anual de Auditoria Interna (PAINT), para o exercício de 2019, foi prevista atvidade de auditoria

referente ao Relatório de Gestão 2018.

O Relatório Preliminar de Auditoria apresentou as constatações referentes aos dados e às

informações do Relatório Integrado (RI) de Gestão do exercício de 2018, disponibilizado à AUDIN em

20/03/2019, no processo SEI 23100.005248/2019-52.

Em 08/04/2019, foi apresentada a nova versão do RI 2018, contendo as correções sugeridas

pela  AUDIN no Relatório Preliminar  e acolhidas pelo gestor.  Após verifcação da nova versão,  o

presente Relatório de Auditoria, versão fnal, consigna a análise do Relatório Integrado de Gestão

2018  que  será  objeto  de  verifcação  dos  órgãos  de  controle  interno  e  externo,  compondo  o

processo de prestação de contas da Universidade, nos termos do art. 70 da Consttuição Federal.

A análise  da auditoria  considera os aspectos de conformidade, verifcando os conteúdos

obrigatórios nos termos da IN TCU 63/2010, alterada pela IN TCU 72/2013, da DN TCU 170/2018 e

demais legislações pertnentes.

1. OBJETIVO

Verifcar a conformidade do Relatório Integrado (RI)  de Gestão – Exercício 2018 com os

normatvos do TCU utlizados como base para o processo.

2. ESCOPO

• Verifcação da confabilidade de informações contdas no Relatório Integrado (RI) de Gestão

2018;

• Avaliação da organização e da apresentação do Relatório Integrado (RI) de Gestão 2018.
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3. INTRODUÇÃO

3.1. Visão geral do objeto auditado

O Relatório  de  Gestão  é  o  instrumento  anual  de  prestação  de  contas  da  Universidade,

apresentado obrigatoriamente aos órgãos de controle interno e externo nos termos do art. 70 da

Consttuição Federal e elaborado de acordo com as orientações do TCU.

A prestação de contas do exercício de 2018 foi regulada pela DN TCU 170/2018, que trouxe

alterações na estrutura básica do relatório de gestão. Este novo modelo tem a sociedade como

destnatária  principal,  por  isso,  o  relatório  deve  ser  conciso  e  abrangente,  redigido  em  uma

linguagem  voltada  para  o  cidadão  e  com  foco  nos  resultados  alcançados,  garantndo  a

transparência, a credibilidade e a utlidade da prestação de contas.

A nova estrutura se baseia no modelo de relato integrado, desenvolvido pelo Internatonal

Integrated  Reportng  Council  (Conselho  Internacional  para  Relato  Integrado)  –  IIRC.  O  relato

integrado  é  uma  nova  abordagem  para  preparação  do  relatório  corporatvo  por  meio  do

pensamento integrado da Insttuição, e o documento resultante desse processo se chama relatório

integrado.  O  objetvo  deste  relatório  é  integrar  informação  fnanceira  e  informações  sobre

estratégia, governança, desempenho e perspectvas da organização.

3.2. Informações relevantes a constar no Relatório e/ou Parecer da Unidade de Auditoria Interna

O TCU, nas orientações para elaboração do conteúdo do item referente ao parecer e/ou

relatório  da  unidade de auditoria  interna com os principais  resultados de  sua  atuação sobre  a

gestão  da  unidade  prestadora  da  conta  no  exercício,  solicita  que  sejam  demonstradas  as

informações relevantes considerando os seguintes pontos:

(a) Avaliação  da  capacidade  de  os  controles  internos  administratvos  da  UPC  identfcarem,

evitarem  e  corrigirem  falhas  e  irregularidades,  bem  como  de  minimizarem  riscos

relacionados aos processos relevantes;

(b) Avaliação  dos  controles  internos  relacionados  à  elaboração  dos  relatórios  fnanceiros  e

contábeis;

(c) Descrição  das  rotnas  de  acompanhamento  e  de  implementação,  pela  UPC,  das

recomendações da auditoria interna;
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(d) Informações sobre a existência ou não de sistemátca e de sistema para monitoramento dos

resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria interna;

(e) Demonstração  da  execução  do  plano  anual  de  auditoria,  contemplando  avaliação

comparatva  entre  as  atvidades  planejadas  e  realizadas,  destacando  os  trabalhos  mais

relevantes, as principais constatações e as providências adotadas pela gestão da unidade;

(f) Informações quanttatvas e qualitatvas (área de negócio, unidade regional, objeto etc.) das

auditorias e/ou fscalizações realizadas no exercício de referência do relatório de gestão.

A seguir serão demonstradas as informações de cada um dos pontos solicitados.

3.2.1. Avaliação da capacidade dos controles internos administratvos

As auditorias contam com componente de avaliação baseado na Avaliação dos Controles

Internos, que foi reforçada com a utlização dos componentes de controle do padrão COSO I (The

Comitee  of  Sponsoring  Organizatons),  customizado  à  área/processo  auditado.  A  metodologia

utlizada pela AUDIN foi a de solicitar ao gestor que avaliasse, através da mesma escala de avaliação

do questonário, os itens dos componentes, realizando as observações pertnentes.

Nas  auditorias  de  2018,  constatamos  situações  que  evidenciaram  a  preocupação  da

Universidade, em seus diversos níveis, com os mecanismos de governança e controle, assim como

situações nas quais é necessário implementar ou aprimorar esses mecanismos.

Outra constatação da AUDIN diz respeito à gestão de riscos, realizada nos vários níveis da

gestão,  através  de  reuniões  presenciais  e  à  distância,  demonstrando  que  a  Universidade  tem

conhecimento dos principais impactos à realização de seus objetvos e trabalha para que os riscos

identfcados  sejam  minimizados,  embora  esse  processo  nem  sempre  esteja  devidamente

formalizado. O processo de análise e gestão dos riscos ainda necessita de aprimoramento e de

formalização para ser melhor evidenciado.

3.2.2. Controles internos relacionados à elaboração dos relatórios fnanceiros e contábeis

Para  a  elaboração  dos  relatórios  fnanceiros  e  contábeis,  existem  procedimentos

padronizados elaborados pela Secretaria do Tesouro Nacional,  como por exemplo,  o Manual de

Contabilidade  Aplicada  ao  Setor  Público  (MCASP),  que  auxilia  nas  demandas  de  informações
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requeridas por seus usuários, possibilitando a análise de demonstrações contábeis adequadas aos

padrões internacionais, sob os enfoques orçamentário e patrimonial, com base em um Plano de

Contas Nacional.  Além disso, para auxiliar nos controles internos, a STN também disponibiliza o

Manual  SIAFI  WEB  e  as  Macrofunções  do  SIAFI,  separadas  por  assunto,  nas  quais  constam

orientações específcas para a execução orçamentária e fnanceira.

No âmbito da insttuição, dentro da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças, existem

procedimentos  padronizados,  através  do  Manual  de  Procedimentos  da  Coordenadoria  de

Contabilidade  e  Finanças  (MACONFI),  que  auxiliam  nos  controles  internos  relacionados  à  área

fnanceira e contábil.

3.2.3. Rotnas de acompanhamento e de implementação das recomendações da auditoria

interna

A  partr  de  2016,  foi  implementado,  na  UNIPAMPA,  um  sistema  informatzado  para  o

preenchimento  dos  planos  de  providências  e,  consequentemente,  para  o  monitoramento  das

recomendações feitas  em Relatórios  de Auditoria  (Módulo Auditoria,  criado no Sistema GURI  –

Gestão Unifcada de Recursos Insttucionais).

Assim,  a  rotna  de  acompanhamento  consiste  na  verifcação,  no  Módulo  Auditoria,  das

informações incluídas pelo gestor para comprovação da implementação das ações propostas no

Plano de Providências.

3.2.4. Sistemátca ou sistema para monitoramento dos resultados de trabalhos da auditoria

interna

A sistemátca de monitoramento dos resultados dos trabalhos de auditoria  baseia-se no

controle  da  implementação  das  providências  propostas  pelos  gestores,  com  base  nas  ações

previstas nos planos de providências preenchidos; nas comprovações realizadas no momento do

monitoramento; ou nas verifcações feitas em novos trabalhos de auditoria.

A AUDIN dispõe de um sistema informatzado para o monitoramento dos resultados dos

seus trabalhos (GURI – Módulo Auditoria). Porém, o monitoramento das recomendações feitas em
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Relatórios de Auditoria anteriores a 2016 ainda é de preenchimento manual, feito em documento

específco, através do Plano de Providências Permanente.

3.2.5. Demonstração da execução do plano anual de auditoria

O  Quadro  01  demonstra  o  quanttatvo  de  trabalhos  realizados  e,  o  Quadro  02,  o

quanttatvo de trabalhos não realizados, conforme o PAINT, no exercício de 2018.

Quadro 01: Trabalhos previstos no PAINT 2018 e realizados no exercício.
TRABALHOS REALIZADOS

Área Macroprocesso ou tema Cronograma executado

PROPLAN/Coord. de Planejamento Relatório de Gestão Jan a Mar/2018

PROGEPE/Coord. de Gestão de Carreiras Progressões e Promoções Abr a Dez/2018

PROPLAN/Coord. de Manutenção Manutenção de Equipamentos Abr a Jul/2018

DTIC/Coord. de Administração e
Planejamento Contratações de TI Abr a Dez/2018

PROPLAN/Coord. de Manutenção Manutenção Predial Abr a Jul/2018

PROPLAN/Coord. de Infraestrutura Execução de Obras Ago/2018 a Jan/2019

Auditoria Interna Elaboração do RAINT de 2017 Jan/2018

Auditoria Interna Planejamento Estratégico 2017/2018 Abr a Mai/2018

Auditoria Interna Plano de Capacitação 2017/2018 Abr a Mai/2018

Auditoria Interna Avaliação do Mapeamento das Atvidades da AUDIN Dez/2018

Auditoria Interna Realização de Capacitação dos Servidores da AUDIN 2018

Auditoria Interna Assessoria à Alta Administração da UNIPAMPA 2018

Auditoria Interna Monitoramento das Recomendações da AUDIN, CGU
e TCU 2018

Auditoria Interna Elaboração do PAINT para 2019 Ago a Out/2018
Fonte: RAINT 2018.

Quadro 02: Trabalhos previstos no PAINT 2018 e não realizados no exercício.
TRABALHOS NÃO REALIZADOS

Área Macroprocesso ou tema Justfcatva

PROGEPE/Coord. de Administração
de Pessoal Admissão de Servidores

Défcit de pessoal não previsto no exercício
de 2018. As ações foram incluídas no PAINT
2019. 

PROGEPE/Coord. de Gestão de
Carreiras Concurso Público Docente

Reitoria/Coord. de Laboratórios Gerenciamento de Laboratórios

PROPLAN/Coord. de Planejamento Orçamento

Auditoria Interna Aplicação da Matriz de Risco da
AUDIN

O planejamento das ações de auditoria para
2019  foi  baseado  nas  ações  previstas  no
PAINT  2018  e  não  realizadas  no  exercício.
Assim, foi utlizada a mesma matriz de riscos.

Fonte: RAINT 2018.
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As constatações e respectvas recomendações, bem como as providências adotadas, estão

registradas no Módulo Auditoria, no Sistema GURI. Ressalta-se que, no entender da AUDIN, todos

os trabalhos tveram importância relevante para a Insttuição.

3.2.6. Informações quanttatvas e qualitatvas das auditorias e/ou fscalizações realizadas

em 2018

No Anexo I, consta quadro informatvo sobre as auditorias realizadas em 2018, contendo a

área responsável, o Relatório de Auditoria (RA) produzido, o objetvo, o escopo e as recomendações

que estão sendo monitoradas.

3.3. Planos de providências de auditorias anteriores

Existem 13  recomendações,  originárias  do RA 01/2017  –  Relatório  de  Gestão  2016,  em

monitoramento. Foram feitas 22 recomendações, das quais 09 foram atendidas, 09 estão em prazo

de atendimento e 04 estão vencidas.  No Anexo II,  informa-se as recomendações que estão em

monitoramento.

4. METODOLOGIA

Nesta seção, são descritos os critérios de análise, as técnicas de auditoria, a defnição da

amostra e a equipe de trabalho.

4.1. Critérios de análise

• Instrução Normatva TCU nº 63/2010;

• Decisão Normatva TCU nº 170/2018;

• Portaria TCU nº 369/2018;

• Orientações gerais para a elaboração dos relatórios de gestão de 2018 (SEMEC/TCU);

• Estrutura geral do Relatório de Gestão – anexo II da DN 170/2018, portaria TCU e sistema e-

Contas (SEMEC/TCU);

• Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado: evolução da prestação de contas (SEMEC/

TCU);
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• Perguntas e respostas frequentes sobre a prestação de contas de 2018 (SEMEC/TCU);

• Orientações gerais sobre as demais peças das prestações de contas do exercício de 2018 e

sobre a abertura do Sistema e-Contas (SEMEC/TCU);

• A Estrutura Internacional para Relato Integrado (Internatonal Integrated Reportng Council –

IIRC).

4.2. Técnicas de auditoria

Foram utlizadas as seguintes técnicas de auditoria:

• Análise documental;

• Extração eletrônica de dados; e

• Conferência de cálculos.

4.3. Defnição da Amostra

Relatório Integrado (RI) de Gestão – Exercício 2018 (versão recebida em 20/03/2019).

4.4. Equipe de trabalho

A equipe de trabalho foi composta pelas servidoras relacionadas no Quadro 03:

Quadro 03: Equipe de trabalho

Nome Cargo Atvidade na Auditoria

Gabriela Giacomini de Macedo Auditora Coordenadora

Cândida Dutra Garcia Cougo Auditora Auditora

Aline Daiane Gonçales Fagundes Auditora Auditora

5. CONSTATAÇÕES

5.1. Constatação  1:  Análise  do  conteúdo  do  capítulo  Visão  geral  organizacional  e  ambiente

externo

De acordo com a Cartlha Relatório de gestão na forma de relato integrado, o conteúdo

deste capítulo deve responder à seguinte pergunta: “O que a UPC faz e quais são as circunstâncias

em que ela atua?”
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Para  tanto,  o  TCU  determina os  conteúdos  a  serem  abordados  e  indica  a  forma

recomendada para o capítulo, conforme apresentado no Quadro 04.

Quadro 04: Conteúdos exigidos e forma recomendada do capítulo
Conteúdos exigidos Forma recomendada

• Identfcação  da  UPC  e  declaração  da  sua  missão  e
visão;
• Composição acionária do capital social;
• Partcipação em outras sociedades;
• Estrutura organizacional;
• Ambiente externo;
• Modelo de negócios (cadeia de valor).

• Máximo 5 páginas;
• Organograma com a estrutura organizacional;
• Destaque individual  com foto e descrição resumida do
perfl de cada dirigente, bem como missão insttucional de
cada órgão;
• Separação entre cenário nacional e internacional, uso de
indicadores,  identfcação  clara  de  oportunidades  e
ameaças, tudo vinculado com os objetvos da UPC;
• Diagrama simples e fuxo narratvo lógico do modelo de
negócio da UPC (cadeia  de  valor),  com identfcação  das
partes interessadas crítcas.

Fonte: Cartlha Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado (pg. 24-27) e Orientações gerais para a elaboração dos
relatórios de gestão de 2018.

Os conteúdos exigidos foram objeto do capítulo “2. Visão geral organizacional e ambiente

externo”.

Verifcou-se que a declaração da missão e visão da UPC não está apresentada no referido

capítulo. Por outro lado, no item “1.1. Missão insttucional”, foi apresentada a declaração da missão

da UNIPAMPA e, no item “1.3. Prioridades da gestão”, faz-se alusão à visão da Insttuição. Sugere-se

apresentar, de maneira clara e objetva, a missão e a visão da Insttuição.

No que se refere ao conteúdo ambiente externo, foi tratado em “2.2. Ambiente externo”. De

acordo  com  as  orientações  do  TCU,  deve  abordar  oportunidades  e  ameaças  decorrentes  do

ambiente externo, ou seja, as circunstâncias em que a UPC atua, tal como a pergunta que o capítulo

deve responder. Assim, consideramos que o item 2.2 do RI 2018 pode ser melhorado, mencionando,

por  exemplo,  as  mudanças no cenário  polítco-econômico,  a  infraestrutura da região em que a

UNIPAMPA está inserida, entre outros fatores que podem representar oportunidades ou ameaças

aos objetvos da Insttuição.

5.1.1. Critérios

• Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado: evolução da prestação de contas (SEMEC/

TCU) – páginas 24 a 27;

• Portaria TCU nº 369/2018;
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• Orientações gerais para a elaboração dos relatórios de gestão de 2018 (SEMEC/TCU).

5.1.2. Evidências

• Relatório  Integrado (RI)  de Gestão –  Exercício  2018 (versão recebida em 20/03/2019)  –

páginas 18 a 22.

5.1.3. Análise do gestor

As Recomendações foram acolhidas, tendo sido ajustados os textos conforme aconselhado. A

nova versão do documento mostrará as alterações propostas.

5.1.4. Conclusão da Auditoria

Após análise da manifestação do gestor e consulta às alterações mencionadas, no Relatório

Integrado de Gestão 2018 – versão de 08/04/2019, concluiu-se:

• Recomendação nº 1: Recomenda-se apresentar, de maneira clara e explícita, a missão e a

visão da Insttuição.

A recomendação foi acolhida pelo gestor.

• Recomendação nº 2: Recomenda-se incluir, no item “2.2. Ambiente externo” do Relatório

Integrado de Gestão 2018, a identfcação clara de oportunidades e ameaças decorrentes do

ambiente externo.

A recomendação foi acolhida pelo gestor.

Não foram feitas novas recomendações, sendo assim, não restaram recomendações neste

Relatório fnal de auditoria.

5.2. Constatação 2: Análise do conteúdo do capítulo Planejamento Estratégico e Governança

Segundo a Cartlha Relatório  de gestão na forma de relato  integrado,  o conteúdo deste

capítulo deve responder à seguinte pergunta: “Como a estrutura de governança apoia a capacidade

de a UPC alcançar seus objetvos?”

Para  tanto,  o  TCU  determina os  conteúdos  a  serem  abordados  e  indica  a  forma

recomendada para o capítulo, conforme apresentado no Quadro 05.
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Quadro 05: Conteúdos exigidos e forma recomendada do capítulo
Conteúdos exigidos Forma recomendada

• Principais  objetvos  estratégicos,  com  especifcação  de
planos  para  implementar  as  prioridades  estratégicas  da
gestão;
• Descrição das estruturas de governança;
• Principais canais de comunicação com a sociedade e partes
interessadas, abordando: resultados dos serviços da ouvidoria
e  da  LAI,  formas  de  partcipação  cidadã  em  processos
decisórios,  explicação sobre como a cultura,  étca e valores
refetem nos recursos e relações com partes interessadas.

• Máximo 5 páginas;
• Mapa estratégico;
• Figura da governança;
• Infográfco para resultados do relacionamento com a
sociedade.

Fonte: Cartlha Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado (pg. 28-30) e Orientações gerais para a elaboração dos
relatórios de gestão de 2018.

Os conteúdos exigidos foram objeto do capítulo “3. Planejamento estratégico e governança”.

Verifcou-se que, no item “3.3. Principais canais de comunicação com a sociedade e partes

interessadas”, a explicação de como a cultura, étca e valores impactam nos recursos e nas relações

das partes interessadas, não está contemplada.

Além disso, considera-se que o item “3.2. Descrição das estruturas de governança” pode ser

mais  conciso,  apresentado,  por  exemplo,  quadro  ou  fgura  e  diminuindo,  assim,  o  número  de

páginas, já que o limite recomendado pelo TCU é de 5 páginas.

5.2.1. Critérios

• Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado: evolução da prestação de contas (SEMEC/

TCU) – páginas 28 a 30;

• Portaria TCU nº 369/2018;

• Orientações gerais para a elaboração dos relatórios de gestão de 2018 (SEMEC/TCU).

5.2.2. Evidências

• Relatório  Integrado (RI)  de Gestão –  Exercício  2018 (versão recebida em 20/03/2019)  –

páginas 23 a 33.

5.2.3. Análise do gestor

As Recomendações foram acolhidas, tendo sido ajustados os textos conforme aconselhado. A

nova versão do documento mostrará as alterações propostas.

Neste tópico, ainda, buscou-se atender as recomendações 3, 4 e 5, ajustando os textos para

que  o  capítulo  “Planejamento  estratégico  e  governança”  seja  apresentado  próximo  ao  limite
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estabelecido  nas  orientações.  As  estruturas  de  governança  estão  descritas,  porém,  não  estão

contempladas na forma de fgura de governança.”

5.2.4. Conclusão da Auditoria

Após análise da manifestação do gestor e consulta às alterações mencionadas, no Relatório

Integrado de Gestão 2018 – versão de 08/04/2019, concluiu-se:

• Recomendação  nº  3:  Recomenda-se  ajustar  o  capítulo  “3.  Planejamento  estratégico  e

governança” para apresentação em, no máximo, 5 páginas.

A  recomendação  não  foi  atendida,  pois  o  número  de  páginas  ainda  ultrapassa  aquele

recomendado pelo TCU.

• Recomendação  nº  4:  Recomenda-se  inserir,  no  item  “3.2.  Descrição  das  estruturas  de

governança”,  fgura  da  governança,  conforme  exemplo  citado  no  Referencial  Básico  de

governança aplicável a órgãos e entdades da administração, Versão 2, TCU, pág. 28.

Conforme expressamente informado pelo gestor, a recomendação não foi atendida.

• Recomendação nº 5: Recomenda-se explicitar a relação da cultura, étca e valores e o seu

impacto nos recursos e nas relações das partes interessadas, no item “3.3. Principais canais

de comunicação com a sociedade e partes interessadas.

A alteração sugerida não foi observada na nova versão do Relatório Integrado de Gestão

2018.

No caso das recomendações não acolhidas, no todo ou em parte, o gestor assumiu o risco

pelo  conteúdo  inserido.  Não  foram  feitas  novas  recomendações,  sendo  assim,  não  restaram

recomendações neste Relatório fnal de auditoria.

5.3. Constatação 3: Análise do conteúdo do capítulo Gestão de riscos e controles internos

Segundo a Cartlha Relatório  de gestão na forma de relato  integrado,  o conteúdo deste

capítulo  deve  responder  à  seguinte  pergunta:  “Quais  são  os  riscos  específcos  que  afetam  a

capacidade da UPC em alcançar seus objetvos no exercício e como a UPC lida com eles?”

Para  tanto,  o  TCU  determina os  conteúdos  a  serem  abordados  e  indica  a  forma

recomendada para o capítulo, conforme apresentado no Quadro 06.
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Quadro 06: Conteúdos exigidos e forma recomendada do capítulo
Conteúdos exigidos Forma recomendada

• Gestão  de  riscos  e  controles  internos:  vinculação
entre  riscos  e  objetvos  estratégicos,  riscos
signifcatvos quantfcados e medidas de mitgação no
exercício.

• Máximo 5 páginas;
• Explicação sobre tpos de riscos: estratégico, operacional, de
mercado, de crédito, de comunicação, de conformidade, etc;
• Visão  geral  do  modelo  de  gestão  de  riscos  e  controles,
esclarecendo  os  componentes  dos  controles  internos:
ambiente, avaliação de riscos, atvidades de controle, sistemas
de informação e monitoramento;
• Detalhamento  individualizado  dos  principais  riscos  e  da
resposta a cada um deles (controles internos).

Fonte: Cartlha Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado (pg. 31-32) e Orientações gerais para a elaboração dos
relatórios de gestão de 2018.

Os conteúdos exigidos foram objeto do capítulo “4. Gestão de riscos e controles internos”.

Observou-se que, no item “4.1. Gestão de riscos e controles internos: vinculação entre riscos

e objetvos estratégicos, riscos signifcatvos quantfcados e medidas de mitgação no exercício”, não

foram  apresentados  riscos  signifcatvos  quantfcados,  conforme  determinado  pelo  TCU,  nem

justfcatva para não inclusão dessa informação.

Verifcou-se, também, que não foi observada a forma recomendada pelo TCU, com relação a:

explicação  sobre  tpos  de  riscos;  visão  geral  do  modelo  de  gestão  de  riscos  e  controles;  e

detalhamento individualizado dos principais riscos e da resposta a cada um deles. Apesar de se

tratar  de  forma  recomendada,  considera-se  relevante  que  a  gestão  analise  a  conveniência  e

oportunidade  de  apresentar  os  riscos  e  os  controles  de  maneira  vinculada,  em  vez  de  serem

elencados de maneira separada.

5.3.1. Critérios

• Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado: evolução da prestação de contas (SEMEC/

TCU) – páginas 31 a 32;

• Portaria TCU nº 369/2018;

• Orientações gerais para a elaboração dos relatórios de gestão de 2018 (SEMEC/TCU).

5.3.2. Evidências

• Relatório  Integrado (RI)  de Gestão –  Exercício  2018 (versão recebida em 20/03/2019)  –

páginas 34 a 35.
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5.3.3. Análise do gestor

As Recomendações foram acolhidas, tendo sido ajustados os textos conforme aconselhado. A

nova versão do documento mostrará as alterações propostas.

Neste  tópico,  ainda,  buscou-se  atender  as  Recomendações  6  e  7,  ajustando  os  textos

conforme aconselhado.

5.3.4. Conclusão da Auditoria

Após análise da manifestação do gestor e consulta às alterações mencionadas, no Relatório

Integrado de Gestão 2018 – versão de 08/04/2019, concluiu-se:

• Recomendação nº 6:  Recomenda-se incluir, no item 4.1 do Relatório Integrado de Gestão

2018,  os  riscos  signifcatvos  quantfcados,  ou  justfcatva  para  não  inclusão  dessa

informação.

A alteração sugerida não foi observada na nova versão do Relatório Integrado de Gestão

2018.

• Recomendação nº 7: Recomenda-se demonstrar a vinculação entre os principais riscos e as

medidas de mitgação associadas a cada um deles (controles internos).

A recomendação foi acolhida pelo gestor.

No caso das recomendações não acolhidas, no todo ou em parte, o gestor assumiu o risco

pelo  conteúdo  inserido.  Não  foram  feitas  novas  recomendações,  sendo  assim,  não  restaram

recomendações neste Relatório fnal de auditoria.

5.4. Constatação 4: Análise do conteúdo do capítulo Resultados da gestão

De acordo com a Cartlha Relatório de Gestão na Forma de Relato Integrado, o conteúdo

deste capítulo deve responder à seguinte pergunta: “Em que medida a UPC alcançou as metas do

exercício,  como  tais  feitos  contribuíram  para  o  alcance  dos  objetvos  estratégicos  e  quais  as

expectatvas para os próximos exercícios?”.

Para  tanto,  o  TCU  determina os  conteúdos  a  serem  abordados  e  indica  a  forma

recomendada para o capítulo, conforme apresentado no Quadro 07.
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Quadro 07: Conteúdos exigidos e forma recomendada do capítulo
Conteúdos exigidos Forma recomendada

• Resultados  alcançados  frente  às  metas,  aos  objetvos
estratégicos  –  ou  cadeia  de  valor  –  e  às  prioridades  da
gestão;
• Principais programas e projetos/iniciatvas;
• Indicadores  de  desempenho  quantfcados  e  alinhados
aos objetvos;
• Avaliação  equilibrada  dos  objetvos  alcançados  e  do
desempenho em relação às metas;
• Monitoramento de metas não alcançadas;
• Justfcatvas para o resultado;
• Perspectva  para  os  próximos  exercícios:  desafos  e
incertezas  que  a  UPC  provavelmente  enfrentará  ao
perseguir o seu planejamento estratégico.

• Máximo 30 páginas;
• Diagrama simples e fuxo narratvo lógico com formato
padrão para todas cadeias de valor;
• Gráfcos dos principais indicadores, contendo as metas
e os resultados atngidos;
• Diagrama ou infográfco para resultados qualitatvos;
• Quadro/infográfco  com  os  principais  desafos  e
incertezas.

Fonte: Cartlha Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado (pg. 33-35) e Orientações gerais para a elaboração dos
relatórios de gestão de 2018.

Os conteúdos exigidos foram objeto do capítulo “6. Resultados da Gestão”.

Verifcou-se inadequação com relação à forma recomendada,  pois o capítulo contém 39

páginas e, no item “6.6. Perspectva para os próximos exercícios: desafos e incertezas que a UPC

provavelmente enfrentará ao perseguir o seu planejamento estratégico”, não há quadro/infográfco.

Apesar de se tratar de forma recomendada, solicita-se que a gestão analise a conveniência e

oportunidade de ajustar tais conteúdos.

5.4.1. Critérios

• Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado: evolução da prestação de contas (SEMEC/

TCU) – páginas 33 a 35;

• Portaria TCU nº 369/2018;

• Orientações gerais para a elaboração dos relatórios de gestão de 2018 (SEMEC/TCU).

5.4.2. Evidências

• Relatório  Integrado (RI)  de Gestão –  Exercício  2018 (versão recebida em 20/03/2019)  –

páginas 35-72.

5.4.3. Análise do gestor

Com relação à Constatação 4, informa-se que as recomendações foram acolhidas em parte.

Quanto  à  Recomendação  8,  informa-se  que  o  número  de  páginas  não  foi  reduzido  devido  a

relevância  das  informações  contdas  nesse  capítulo,  as  quais  dizem  respeito  aos  resultados  da
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gestão nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Além disso, os quadros foram formatados para

que fquem mais legíveis. A Recomendação 9 foi atendida, tendo sido ajustado o texto conforme

aconselhado. A nova versão do documento mostrará as alterações propostas.

5.4.4. Conclusão da Auditoria

Após análise da manifestação do gestor e consulta às alterações mencionadas, no Relatório

Integrado de Gestão 2018 – versão de 08/04/2019, concluiu-se:

• Recomendação nº 8: Recomenda-se ajustar o capítulo “6. Resultados da gestão” para, no

máximo, 30 páginas.

A recomendação não foi atendida, conforme justfcatva do gestor.

• Recomendação nº 9: Recomenda-se incluir o quadro/infográfco com os principais desafos e

incertezas no item “6.6. Perspectva para os próximos exercícios: desafos e incertezas que a

UPC provavelmente enfrentará ao perseguir o seu planejamento estratégico.

A alteração sugerida não foi observada na nova versão do Relatório Integrado de Gestão

2018.

No caso das recomendações não acolhidas, no todo ou em parte, o gestor assumiu o risco

pelo  conteúdo  inserido.  Não  foram  feitas  novas  recomendações,  sendo  assim,  não  restaram

recomendações neste Relatório fnal de auditoria.

5.5. Constatação 5:Análise do conteúdo do capítulo Alocação de recursos e áreas especiais da

gestão / Gestão orçamentária e fnanceira

Para o ttulo Gestão orçamentária e fnanceira, parte integrante do capítulo Alocação de

recursos e áreas especiais da gestão, o TCU determina os conteúdos a serem abordados conforme

apresentado no Quadro 08.

Quadro 08: Conteúdos exigidos do capítulo
Área/ Título Conteúdos exigidos

Gestão orçamentária e
fnanceira

• Perfl  do gasto do ministério:  evolução dos  últmos anos  da execução orçamentária  da
despesa  por  função  e/ou  unidade  orçamentária  (empenhada,  liquidada  e  paga);
detalhamento das despesas por grupo e elemento de despesa; execução orçamentária dos
principais programas/projetos/ações;
• Discussão do desempenho atual  em comparação com o desempenho esperado/orçado,
com uma análise de tendências;
• Explicações sobre variações do resultado, com uma refexão justa e compreensível sobre o
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Área/ Título Conteúdos exigidos

desempenho fnanceiro, consistente com as demonstrações fnanceiras subjacentes;
• Principais desafos e ações futuras.

Fonte: Cartlha Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado (pg. 36) e Orientações gerais para a elaboração dos
relatórios de gestão de 2018.

Os conteúdos exigidos foram objeto do item “7.2. Gestão orçamentária e fnanceira”.

Verifcou-se  que  o  “detalhamento  das  despesas  por  grupo  e  elemento  de  despesa”  foi

abordado no item “6.2.1. Gestão Orçamentária” e também em “6.2.2. Desempenho Orçamentário

Atual”. No item 6.2.1, foi apresentada a evolução dos valores empenhados nos principais elementos

de despesas,  considerando os últmos cinco anos (2014 a 2018),  com análise  da variação e de

tendências abaixo de cada fgura. No item 6.2.2, foram apresentados os valores empenhados por

elemento de despesa, com relação ao exercício anterior (2017 e 2018), com análise comparatva.

Assim, avalia-se que o capítulo apresenta informações redundantes,  contrariando o princípio de

concisão.

Com  relação  à  “discussão  do  desempenho  atual  em  comparação  com  o  desempenho

esperado/orçado, com uma análise de tendências”,  foi  apresentado na “Tabela 3 – Planejado e

Efetvado nas ações orçamentárias em 2018”, porém, não foi encontrada a análise de tendências

determinada pelo TCU.

No  tocante  às  “explicações  sobre  variações  do  resultado,  com  uma  refexão  justa  e

compreensível  sobre  o  desempenho  fnanceiro,  consistente  com  as  demonstrações  fnanceiras

subjacentes”, observou-se que foi pouco explorado, na página 97. Por outro lado, nas páginas 92 a

93, consta análise crítca sobre as variações de resultado orçamentário.  Assim, conclui-se que o

conteúdo está deslocado, sendo necessário reorganizar as informações no capítulo.

Por fm, o conteúdo “principais  desafos e ações futuras” foi  objeto do item “Desafos e

ações futuras sob a ótca do gestor”, porém, foi apresentada lista enumerada de itens, não sendo

possível diferenciar o que a gestão considera desafo ou ação futura.

Além da análise de conformidade com os conteúdos exigidos pelo TCU, foram analisados

dados  apresentados  em  Quadros,  Figuras  e  Tabelas  constantes  do  RI  2018,  para  atestar  a

conformidade com os dados extraídos nos sistemas Tesouro Gerencial e SIAFI. Nos itens seguintes,

são apresentadas as divergências encontradas pela AUDIN (a, b, c, d, e, f, g, h).
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a) Evolução Orçamentária dos últmos cinco anos (Figura 44, Quadro 15 e Figura 45)

O Quadro 15 objetva apresentar o “histórico evolutvo do orçamento da insttuição contdo

na LOA nos últmos cinco anos”. Pelo ttulo do quadro, infere-se que os valores referem-se à LOA,

não sendo incluídos os valores dos créditos recebidos por movimentação.

A AUDIN extraiu  relatório  do  Tesouro  Gerencial  dos  valores  empenhados  da  LOA 2018,

conforme Quadro 09.  Os valores em vermelho divergem dos apresentados no Quadro 15 do RI

2018.

Quadro 09: LOA 2018 (Quadro 15 do RI 2018)

GRUPO DESPESA
EMPENHADO

TOTAL PERÍODO
2014 2015 2016 2017 2018

PESSOAL  E
ENCARGOS
SOCIAIS

150.090.759,35 179.584.787,76 198.856.954,38 237.566.819,51 248.545.293,89 1.014.644.614,89

OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES

46.834.565,07 53.964.552,12 60.262.962,42 57.018.807,95 57.853.853,20 275.934.740,76

INVESTIMENTOS 41.959.568,27 14.226.748,01 18.778.826,00 16.517.961,74 5.733.941,71 97.217.045,73

TOTAL 238.884.892,69 247.776.087,89 277.898.742,80 311.103.589,20 312.133.088,80 1.387.796.401,38
Fonte: Tesouro Gerencial

Tendo  em  vista  a  quantdade  de  valores  divergentes,  a AUDIN  extraiu  outro  relatório,

contendo  os  valores  empenhados  da  LOA  2018  e  os  créditos  recebidos  por  movimentação,

conforme Quadro 10. Os valores apresentados em vermelho divergem do Quadro 15.

Quadro 10: LOA 2018 e créditos recebidos por movimentação (Quadro 15 do RI 2018)

GRUPO DESPESA
EMPENHADO

TOTAL PERÍODO
2014 2015 2016 2017 2018

PESSOAL  E
ENCARGOS
SOCIAIS

150.090.759,35 179.584.787,76 198.856.954,38 237.566.819,51 248.545.293,89 1.014.644.614,89

OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES

47.049.930,91 54.995.716,28 62.990.097,51 60.844.205,83 60.949.963,91 286.829.914,44

INVESTIMENTOS 43.213.492,55 14.760.175,67 19.880.180,62 16.867.479,85 17.286.601,52 112.007.930,21
TOTAL 240.354.182,81 249.340.679,71 281.727.232,51 315.278.505,19 326.781.859,32 1.413.482.459,54

Fonte: Tesouro Gerencial

Salienta-se que, caso sejam alterados os valores do Quadro 15, as Figuras 44 e 45 precisarão

ser corrigidas.
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b) Detalhamento das despesas por grupo e elemento de despesa (Figuras 48, 50 e 51)

A Figura  48  apresenta  a  “evolução  histórica  do  elemento  de  despesa:  Contratação  por

Tempo Determinado,  considerando valores  empenhados”.  A AUDIN extraiu  relatório  do Tesouro

Gerencial  dos  valores  empenhados  na  natureza  de  despesa  319004  (2014  a  2018),  conforme

Quadro 11. Os valores apresentados em vermelho divergem dos apresentados na Figura 48.

Quadro 11: Valores empenhados no elemento de despesa Contratação por Tempo Determinado – 319004 (2014-2018)

Dados Natureza
Despesa 2014 2015 2016 2017 2018

Tesouro Gerencial 319004 2.685.056,22 2.413.375,82 3.125.885,93 3.957.498,61 3.629.947,42

RI 2018 319004 2.921.397,03 2.632.197,79 3.462.200,10 3.957.498,61 3.629.947,42

Diferença 319004 236.340,81 218.821,97 336.314,17 0,00 0,00
Fonte: Tesouro Gerencial

A Figura 50 apresenta a “evolução histórica do elemento de despesa: Serviços de Terceiros –

Pessoa Jurídica, considerando valores empenhados”. A AUDIN extraiu relatório do Tesouro Gerencial

dos valores empenhados na natureza de despesa 339039 (2014 a 2018), conforme Quadro 12. Os

valores apresentados em vermelho divergem dos apresentados na Figura 50.

Quadro 12: Valores empenhados no elemento de despesa Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 339039 (2014-2018)

Dados Natureza
Despesa 2014 2015 2016 2017 2018

Tesouro Gerencial 339039 10.859.334,05 12.499.251,86 16.271.514,80 13.262.573,98 11.897.897,03

RI 2018 339039 11.568.727,90 12.963.503,33 17.349.915,35 13.282.570,73 11.897.897,03

Diferença 339039 709.393,85 464.251,47 1.078.400,55 19.996,75 0,00
Fonte: Tesouro Gerencial

A Figura 51 apresenta a “evolução histórica do elemento de despesa: Auxílio Financeiros a

Estudantes, considerando valores empenhados”. A AUDIN extraiu relatório do Tesouro Gerencial dos

valores  empenhados  na  natureza  de  despesa  339018  (2014 a  2018),  conforme Quadro  13.  Os

valores apresentados em vermelho divergem dos apresentados na Figura 51.

Quadro 13: Valores empenhados no elemento de despesa Auxílio Financeiros a Estudantes – 339018 (2014-2018)

Dados Natureza
Despesa 2014 2015 2016 2017 2018

Tesouro Gerencial 339018 7.937.607,26 7.183.494,82 7.045.627,02 7.075.615,79 8.478.981,10

RI 2018 339018 7.937.607,26 7.183.494,82 7.045.627,02 7.073.343,80 8.478.981,10

Diferença 339018 0,00 0,00 0,00 2.271,99 0,00
Fonte: Tesouro Gerencial
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Além das divergências, considera-se relevante aprimorar o texto relacionado à Figura 51,

pois a frase “houve considerável redução dos recursos destnados ao atendimento dos programas

que compõem a Polítca de Assistência Estudantl” pode causar desentendimento para o leitor, já

que a fgura demonstra que a despesa empenhada no período 2016-2017 aumentou.

c) Planejado e efetvado nas ações orçamentárias em 2018 (Tabela 3)

A Tabela 3 apresenta a efciência orçamentária LOA 2018 por ação, através da relação entre

planejado  e  efetvado  nas  ações  orçamentárias.  Pelo  que  se  depreende  do  ttulo  da  tabela,  o

objetvo é apresentar as despesas da LOA 2018, ou seja, apenas referentes à Unidade Orçamentária

(UO) 26266 – Fundação Universidade Federal do Pampa.

A AUDIN extraiu  do Tesouro  Gerencial  relatório  contendo a  dotação  inicial  e  os  valores

empenhados da UO 26266 em 2018. Os valores apresentados em vermelho divergem da Tabela 3,

conforme Quadro 14. Verifcou-se que o equívoco ocorreu porque a coluna de despesa empenhada

na Tabela 3 do RI 2018 inclui valores empenhados de outras UO, além dos valores da LOA 2018.

Quadro 14: Planejado e efetvado nas ações orçamentárias em 2018 (Tabela 3 do RI 2018)

Unidade Orçamentária Ação Governo Dotação Inicial Despesa
Empenhada

Efciência
%

26266 FUNDACAO
UNIVERSIDADE

FEDERAL DO
PAMPA

00OQ CONTRIBUICOES  A  ORGANISMOS
INTERNACIONAIS SEM EXIGENCIA DE P 3.000,00 3.000,00 100,00%

00PW
CONTRIBUICOES  A  ENTIDADES
NACIONAIS  SEM  EXIGENCIA  DE
PROGRAM

60.000,00 60.000,00 100,00%

0181 APOSENTADORIAS  E  PENSOES  CIVIS  DA
UNIAO 650.000,00 1.150.562,16 177,01%

09HB CONTRIBUICAO  DA  UNIAO,  DE  SUAS
AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O 35.223.524,00 37.301.866,70 105,90%

2004 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR 2.103.984,00 2.218.863,99 105,46%

20GK FOMENTO  AS  ACOES  DE  GRADUACAO,
POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUI 3.000.001,00 2.955.867,07 98,53%

20RK FUNCIONAMENTO  DE  INSTITUICOES
FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 35.199.304,00 35.131.507,29 99,81%

20TP ATIVOS CIVIS DA UNIAO 194.821.583,00 210.092.865,03 107,84%

212B BENEFICIOS  OBRIGATORIOS  AOS
SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MI 11.335.409,00 11.513.888,37 101,57%

216H AJUDA  DE  CUSTO  PARA  MORADIA  OU
AUXILIO-MORADIA A AGENTES PUB 285.000,00 243.000,37 85,26%

4002 ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO
SUPERIOR

9.310.736,00 9.310.067,00 99,99%
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Unidade Orçamentária Ação Governo Dotação Inicial Despesa
Empenhada

Efciência
%

4572 CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS
FEDERAIS EM PROCESSO DE Q 400.000,00 366.822,82 91,71%

8282 REESTRUTURACAO  E  MODERNIZACAO
DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE E 1.784.778,00 1.784.778,00 100,00%

294.177.319,00 312.133.088,80
Fonte: Tesouro Gerencial

d) Comparatvo de Serviços de Terceiros em relação ao exercício anterior (Figura 60)

A  Figura  60  apresenta  “Comparatvo  de  Serviços  de  Terceiros  em  relação  ao  exercício

anterior”.  Verifcou-se que os valores apresentados para STPJ referem-se à natureza de despesa

339039, porém essa informação não foi mencionada no texto.

e) Execução das ações orçamentárias (Quadros 16, 17 e 19)

Os Quadro 16, 17 e 19 demonstram a aplicação de recursos nas ações orçamentárias no ano

de 2018.

A AUDIN extraiu do Tesouro Gerencial relatório contendo a execução orçamentária das ações

20GK, 20RK, 4002 e 8282. Os valores apresentados em vermelho divergem dos informados no RI,

conforme Quadro 15, 16 e 17.

Quadro 15: Ação/Subttulos – OFSS – Ação 20GK (Quadro 16 do RI 2018)
Lei Orçamentária do Exercício

Execução Orçamentária e Financeira
Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados
3.000.001,00 3.000.001,00 2.955.867,07 1.437.092,27 1.431.932,27 5.160,00 1.518.774,80

Restos a Pagar Não processados – Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira 

Valor em 1º janeiro Valor Liquidado Valor Cancelado
1.049.369,51 538.821,69 19.298,38

Fonte: Tesouro Gerencial

Quadro 16: Ação/Subttulos – OFSS – Ação 20RK (Quadro 17 do RI 2018)
Lei Orçamentária do Exercício

Execução Orçamentária e Financeira
Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados
35.199.304,00 35.199.304,00 35.131.507,29 23.707.258,10 23.680.174,44 27.083,66 11.424.249,19

Restos a Pagar Não processados – Exercícios Anteriores
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Execução Orçamentária e Financeira 
Valor em 1º janeiro Valor Liquidado Valor Cancelado

9.606.238,34 8.714.770,46 405.139,76
Fonte: Tesouro Gerencial

Quadro 17: Ação/Subttulos – OFSS – Ação 8282 (Quadro 19 do RI 2018)
Lei Orçamentária do Exercício

Execução Orçamentária e Financeira
Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados
1.784.778,00 1.784.778,00 1.784.778,00 515.098,97 515.098,97 0,00 1.269.679,03

Restos a Pagar Não processados – Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira 

Valor em 1º janeiro Valor Liquidado Valor Cancelado
22.840.781,84 14.568.510,88 234.279,09

Fonte: Tesouro Gerencial

f) Indicadores de efciência orçamentária (Quadro 24)

O Quadro 24 apresenta três indicadores de efciência orçamentária. Foram verifcados os

indicadores 1 e 2, através de extração de dados no Tesouro Gerencial. Para o Indicador 1, dividiu-se

os  valores  empenhados  da  LOA 2018  pela  dotação  fnal.  Para  o  Indicador  2,  dividiu-se  o  total

empenhado nas ações 00OQ, 00PW, 20GK, 20RK, 4002, 4572 e 8282 pelo total de dotação inicial.

Os valores apresentados em vermelho divergem dos informados no RI 2018, conforme Quadro 18.

Quadro 18: Indicadores de efciência orçamentária 1 e 2 (Quadro 24 do RI 2018)
Indicador 1 – Efciência no Emprego dos Recursos distribuídos na LOA, considerando a Dotação Final

LOA Valor LOA Final Valor executado LOA % de efciência

2018 314.757.307,00 312.133.088,80 99,17%

Indicador 2 – Efciência na execução de Recursos Discricionários contdos na LOA

Unidade Orçamentária Ação Governo Dotação Final Despesa
Empenhada

26266

FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE

FEDERAL DO
PAMPA

00OQ CONTRIBUICOES A ORGANISMOS INTERNACIONAIS
SEM EXIGENCIA DE P 3.000,00 3.000,00

00PW CONTRIBUICOES  A  ENTIDADES  NACIONAIS  SEM
EXIGENCIA DE PROGRAM 60.000,00 60.000,00

20GK FOMENTO  AS  ACOES  DE  GRADUACAO,  POS-
GRADUACAO, ENSINO, PESQUI 3.000.001,00 2.955.867,07

20RK FUNCIONAMENTO  DE  INSTITUICOES  FEDERAIS  DE
ENSINO SUPERIOR 35.199.304,00 35.131.507,29

4002 ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR 9.310.736,00 9.310.067,00

4572 CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS
EM PROCESSO DE Q 400.000,00 366.822,82

8282 REESTRUTURACAO  E  MODERNIZACAO  DAS 1.784.778,00 1.784.778,00
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INSTITUICOES FEDERAIS DE E

Total 49.757.819,00 49.612.042,18

Efciência 99,71%
Fonte: Tesouro Gerencial

g) Despesa por modalidades de contratação (Quadro 25)

O Quadro 25 apresenta as despesas executadas e pagas em 2017 e 2018, por modalidade de

contratação. Através de extração de dados no Tesouro Gerencial, constatou-se valores divergentes

ao Quadro 25 do RI 2018, conforme Quadro 19:

Quadro 19: Despesas por modalidade de contratação (Quadro 25 do RI 2018)
Modalidade de

contratação
Despesa executada Despesa paga

2018 % 2017 % 2018 % 2017 %
1.  Modalidade
de licitação 43.002.823,30 13,16% 45.152.233,44 14,32% 18.436.164,55 6,54% 20.077.654,71 6,95%

Convite 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tomada  de
preços 8.303.148,26 2,54% 693.703,30 0,22% 862.338,74 0,31% 180.098,27 0,06%

Concorrência 4.022.536,01 1,23% 14.754.104,41 4,68% 942.245,54 0,33% 2.326.373,02 0,81%

Pregão 30.672.439,03 9,39% 29.704.425,73 9,42% 16.631.580,27 5,90% 17.571.183,42 6,09%

Concurso 4.700,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Consulta 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Regime
Diferenciado  de
Contratações
Públicas

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2.  Contratações
diretas 6.309.048,31 1,93% 5.301.169,39 1,68% 4.740.227,42 1,68% 3.866.033,60 1,34%

Dispensa 5.454.628,40 1,67% 4.271.935,30 1,35% 4.195.948,70 1,49% 3.287.620,12 1,14%

Inexigibilidade 854.419,91 0,26% 1.029.234,09 0,33% 544.278,72 0,19% 578.413,48 0,20%

3.  Regime  de
Execução
Especial

59.792,85 0,02% 46.188,76 0,01% 59.792,85 0,02% 46.188,76 0,02%

Suprimento  de
fundos 59.792,85 0,02% 46.188,76 0,01% 59.792,85 0,02% 46.188,76 0,02%

4. Pagamento de
pessoal 249.917.040,14 76,48% 238.721.818,61 75,72% 232.405.702,16 82,50% 238.721.390,43 82,67%

Pagamento  em
folha 248.545.293,89 76,06% 237.566.819,51 75,35% 231.033.955,91 82,01% 237.566.819,51 82,27%

Diárias 1.371.746,25 0,42% 1.154.999,10 0,37% 1.371.746,25 0,49% 1.154.570,92 0,40%

5.  Total  de
despesas acima 299.288.704,60 91,59% 289.221.410,20 91,74% 255.641.886,98 90,75% 262.711.267,50 90,98%

6.  Auxílio
fnanceiro  a
estudantes

8.478.981,10 2,59% 7.077.365,79 2,24% 8.478.981,10 3,01% 7.077.365,79 2,45%

25



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

AUDITORIA INTERNA

Modalidade de
contratação

Despesa executada Despesa paga
2018 % 2017 % 2018 % 2017 %

Auxílio
fnanceiro  a
estudantes

8.478.981,10 2,59% 7.077.365,79 2,24% 8.478.981,10 3,01% 7.077.365,79 2,45%

7. Não aplicável/
Outros 19.014.173,62 5,82% 18.979.729,20 6,02% 17.590.151,96 6,24% 18.967.062,43 6,57%

Não  aplicável/
Outros 19.014.173,62 5,82% 18.979.729,20 6,02% 17.590.151,96 6,24% 18.967.062,43 6,57%

Total  das
despesas  da
UPC

326.781.859,32 100,00
% 315.278.505,19 100,00

% 281.711.020,04 100,00
% 288.755.695,72 100,00

%

Fonte: Tesouro Gerencial

Além dos valores divergentes, faz-se observação sobre o item “k) Pagamento em folha”, pois,

conforme Quadro 25 do RI,  as despesas empenhadas não foram pagas integralmente em 2018.

Ainda, sobre os itens “l) Diárias” e “m) Auxílio fnanceiro a estudantes”, cabe esclarecimento ao

leitor sobre quais elementos de despesa foram considerados.

Por fm, chama-se atenção aos valores apresentados no item “n) Não Aplicável / Outros”,

pois, de acordo com a informação contda no Quadro 25 do RI, os valores pagos teriam sido maiores

que os executados.

h) Despesas por grupo e elemento de despesa (Quadro 42 – Anexo 2)

Observa-se  que,  no  Quadro  42,  faz-se  necessário  substtuir  as  datas  01/12/2018  e

01/12/2017 para Dezembro/2018 e Dezembro/2017, ou apenas 2018 e 2017.

Além  disso,  considera-se  relevante  informar  por  que  o  valor  pago  a  ttulo  de  folha  de

pagamento é menor que a despesa liquidada.

5.5.1. Critérios

• Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado: evolução da prestação de contas (SEMEC/

TCU) – página 36;

• Portaria TCU nº 369/2018;

• Orientações gerais para a elaboração dos relatórios de gestão de 2018 (SEMEC/TCU).
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5.5.2. Evidências

• Relatório  Integrado (RI)  de Gestão –  Exercício  2018 (versão recebida em 20/03/2019)  –

páginas 73 a 98.

5.5.3. Análise do gestor

Sobre o tema manifestou-se a PROAD que:

Com  relação  ao  quadro  25  (despesas  por  modalidade  de  contratação)  os  dados  foram

corrigidos. A nova versão do documento mostrará as alterações propostas. Se percebeu também

que o quadro referido foi  alvo  da constatação 7,  tendo o quadro e  comentários  movimentados

dentro do Relatório

Ainda sobre essa constatação diz a PROPLAN que:

Conforme  já  apurado  pela  AUDIN,  a  causa  das  divergências  de  valores  se  deu  em

decorrência da fonte utlizada para apuração do histórico orçamentário da Universidade quanto aos

valores empenhados. A fonte utlizada foi o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP

de acesso público. Tal fonte consttui-se em ferramenta de acesso contnuo desta Pró-Reitoria para

inserção de inclusões, informações e ajustes orçamentários. A ferramenta possui objetvo de dar

transparência ao cidadão no emprego dos recursos públicos e também se consttui como sistema de

acesso restrito, tendo como base o SIAFI, conforme indicado na fgura 1 abaixo.

Figura 1 – Reprodução de uma tela do sistema SIOP

Fonte: PROPLAN
As  informações  obtdas  junto  à  fonte  consideram  apenas  os  valores  contdos  na  Lei

Orçamentária  Anual  da  Unipampa.  Apuramos  que  as  informações  obtdas  nesta  fonte  não

27



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

AUDITORIA INTERNA

consideram  os  valores  descentralizados  por  outros  órgãos,  por  não  pertencerem  a  LOA  da

Universidade, sendo dado por àqueles apenas a condição de empenho. Importante destacar que os

valores advindos de outras UO´s possuem destnação vinculada aos objetvos estratégicos daquele

órgão, e que na maioria das vezes possuíram alguma vinculação com os objetvos insttucionais,

portanto, poderão sim impactar nas metas internas.

Igualmente,  a  Universidade  não  pode  considerar  para  efetvação  de  seus  propósitos  e

objetvos  estratégicos  tais  recursos,  uma  vez  que  possuem  repasses  descontnuados  e  sem

regularidade  na  periodicidade  de  repasse.  Outro  fato  importante  é  que  a  descentralização  de

recursos  garante  à  universidade  a  aplicação  de  recursos  de  outra  UO,  mas  não  são  recursos

vinculados ao orçamento da Unipampa. Reforçamos que as informações contdas nas planilhas,

valores  e  percentuais  de  efetvidade,  consideram  apenas  valores  da  LOA  Insttucional.  As

divergências apuradas pela AUDIN percebem a totalidade de recursos empenhados pela insttuição,

independentemente da origem, portanto, se considerarmos esta condição, os valores extraídos pelo

órgão  de  controle  e  fscalização  representam  a  exatdão,  portanto  realizamos  as  correções

necessárias.

Em tempo: conforme informado acima, se formos considerar apenas o recurso da LOA da

Universidade apuramos divergências de valores informados obtdos junto à fonte,  o que cabe o

ajuste no RI 2018. Se formos apurar o conjunto de empenhos, considerando que temos como origem

de recursos outras UO´s isto com certeza poderá impactar no indicador efciência orçamentária,

extrapolando a LOA insttucional e sua autonomia.

5.5.4. Conclusão da Auditoria

Após análise da manifestação do gestor e consulta às alterações mencionadas, no Relatório

Integrado de Gestão 2018 – versão de 08/04/2019, concluiu-se:

• Recomendação nº  10: Recomenda-se agrupar  o conteúdo referente a  detalhamento das

despesas por grupo e elemento de despesa em sequência lógica e observando o princípio da

concisão.

A alteração sugerida não foi observada na nova versão do Relatório Integrado de Gestão

2018.
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• Recomendação nº  11:  Recomenda-se incluir  análise  de tendências  sobre o  desempenho

atual em comparação com o desempenho esperado/orçado.

A recomendação foi acolhida pelo gestor.

• Recomendação  nº  12: Recomenda-se  que  o  conteúdo  referente  a  “explicações  sobre

variações  do  resultado,  com  uma  refexão  justa  e  compreensível  sobre  o  desempenho

fnanceiro, consistente com as demonstrações fnanceiras subjacentes” seja agrupado em

sequência lógica e observando o princípio da concisão.

A recomendação foi acolhida pelo gestor.

• Recomendação nº 13: Recomenda-se apresentar o conteúdo “principais desafos e ações

futuras”  de  modo  que  permita  identfcar  claramente  os  desafos  e  as  ações  futuras

referentes à gestão orçamentária.

A alteração sugerida não foi observada na nova versão do Relatório Integrado de Gestão

2018.

• Recomendação nº 14: Recomenda-se analisar e corrigir, se for o caso, os valores informados

no Relatório Integrado de Gestão 2018 em: Figura 44,  Quadro 15,  Figura 45,  Figura 48,

Figura 50, Figura 51, Tabela 3, Quadro 16, Quadro 17, Quadro 19, Quadro 24, Quadro 25.

A recomendação foi parcialmente atendida, pois o Quadro 15 (Quadro 17 na nova versão),

as Figuras 44 e 45,  e o Quadro 25 (Quadro 38 na nova versão)  não foram alterados conforme

sugerido  no  Relatório  Preliminar.  O  restante  das  fguras,  tabelas  e  quadros  foram  alterados

conforme sugerido pela AUDIN.

• Recomendação nº 15: Recomenda-se aprimorar o texto relacionado à Figura 51, tornando-o

mais claro e coerente.

A alteração sugerida não foi observada na nova versão do Relatório Integrado de Gestão

2018.

• Recomendação  nº  16: “Recomenda-se  explicitar,  em  todas  as  menções  sobre  execução

orçamentária,  se  os  valores  que estão  sendo  informados  referem-se  à  LOA 2018  ou se

incluem valores empenhados de outras Unidades Orçamentárias.

A recomendação foi acolhida pelo gestor.
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• Recomendação  nº  17:  Recomenda-se  informar,  no  capítulo  Gestão  orçamentária  e

fnanceira,  por  que as  despesas  empenhadas  em folha  de  pagamento não foram pagas

integralmente em 2018 (Quadro 25 do RI)  e  por  que o valor  pago a  ttulo  de folha de

pagamento é menor que a despesa liquidada (Quadro 46 do RI).

A alteração sugerida não foi observada na nova versão do Relatório Integrado de Gestão

2018.

• Recomendação  nº  18:  Recomenda-se  informar  quais  elementos  de  despesa  foram

considerados em “l)  Diárias” e “m) Auxílio fnanceiro a estudantes”, no Quadro 25 do RI

2018.

A alteração sugerida não foi observada na nova versão do Relatório Integrado de Gestão

2018.

• Recomendação nº 19: Recomenda-se justfcar os valores pagos em montante maior que os

executados no item “n) Não Aplicável / Outros”, no Quadro 25 do RI 2018.

O item “n” do Quadro 25 (Quadro 38 na nova versão) teve os valores pagos e executados

alterados, não sendo mais aplicável a justfcatva solicitada.

• Recomendação  nº  20:  Recomenda-se  substtuir,  no  Quadro  42  do  RI  2018,  as  datas

01/12/2018 e 01/12/2017 para Dezembro/2018 e Dezembro/2017, ou apenas 2018 e 2017.

A alteração sugerida não foi observada na nova versão do Relatório Integrado de Gestão

2018.

No caso das recomendações não acolhidas, no todo ou em parte, o gestor assumiu o risco

pelo  conteúdo  inserido.  Não  foram  feitas  novas  recomendações,  sendo  assim,  não  restaram

recomendações neste Relatório fnal de auditoria.

5.6. Constatação 6: Análise do conteúdo do capítulo Alocação de recursos e áreas especiais da

gestão / Gestão de pessoas

No caso do ttulo Gestão de pessoas, parte integrante do capítulo Alocação de recursos e

áreas especiais da gestão, o TCU determina os conteúdos a serem abordados conforme apresentado

no Quadro 20.
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Quadro 20: Conteúdos exigidos e forma recomendada do capítulo
Área/ Título Conteúdos exigidos

Gestão de pessoas

• Conformidade legal;
• Avaliação  da  força  de  trabalho:  distribuição  dos  servidores  por  faixa  salarial,  gênero,
defciência,  etnia, faixa etária,  situação funcional, carreira, área de trabalho e unidade de
exercício;
• Estratégia de recrutamento e alocação de pessoas;
• Detalhamento da despesa de pessoal – atvo, inatvo e pensionista –, evolução dos últmos
anos e justfcatva para o aumento ou a diminuição;
• Avaliação  de  desempenho,  remuneração  e  meritocracia:  gratfcação  de  desempenho,
progressão  funcional,  estágio  probatório,  tabela  de  remuneração,  percentual  de  cargos
gerenciais ocupados por servidores efetvos, detalhes sobre a igualdade de oportunidades na
UPC;
• Capacitação: estratégia e números;
• Principais desafos e ações futuras.

Fonte: Cartlha Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado (pg. 37) e Orientações gerais para a elaboração dos
relatórios de gestão de 2018.

Os conteúdos exigidos foram objeto do item “7.3. Gestão de Pessoas”.

Observou-se que, no ttulo “Avaliação da força de trabalho”, integrante do item 7.3, faltou

discorrer sobre a sobre a carreira dos servidores, conforme orientação do TCU.

Sobre  detalhamento  da  despesa  de  pessoal,  conteúdo  determinado  pelo  TCU,  foi

contemplado no “Quadro 35 –  Demonstratvo da Evolução das  despesas  com pessoal  nos dois

últmos anos”. Porém, não foi incluída a justfcatva para o aumento ou diminuição das despesas.

Por fm, o Tribunal de Contas da União determinou a dissertação acerca da “Capacitação:

estratégia  e  números”.  No  entanto,  no  ttulo  “Qualifcação,  estratégia  e  números”,  foram

apresentados  dados  quanttatvos  sobre  qualifcação  dos  servidores,  insttuto  diferente  do

requerido.

5.6.1. Critérios

• Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado: evolução da prestação de contas (SEMEC/

TCU) – página 37;

• Portaria TCU nº 369/2018;

• Orientações gerais para a elaboração dos relatórios de gestão de 2018 (SEMEC/TCU).

5.6.2. Evidências

• Relatório  Integrado (RI)  de Gestão –  Exercício  2018 (versão recebida em 20/03/2019)  –

páginas 122-132.

31



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

AUDITORIA INTERNA

5.6.3. Análise do gestor

Sobre o tema manifestou-se a PROGEPE que:

Acatamos  a  recomendação  alterando  o  subttulo  “Distribuição  dos  servidores  por  faixa

salarial” para “Distribuição dos servidores por faixa salarial e carreira”. Além disso, acrescentamos

um texto introdutório de como está organizada a carreira dos docentes e técnico-administratvos em

educação, fazendo referência às respectvas legislações. No mesmo sentdo, foram apresentados o

número de servidores pertencentes a cada classe em suas respectvas carreiras está demonstrado

no Quadro 28, o qual sugerimos que permaneça inalterado.

Também foram acatadas as recomendações por incluir uma análise e justfcatva quanto ao

aumento de 4,71% da despesa entre 2017 e 2018;

No que se refere à recomendação de "substtuir o termo qualifcação para capacitação" no

ttulo  “Qualifcação,  estratégia  e  números”,  bem  como  incluir  os  dados  sobre  o  conteúdo

determinado pelo TCU, entendemos que o enfoque “Qualifcação” é mais apropriado na análise

efetuada  pela  PROGEPE  da  gestão  de  pessoas  na  Unipampa,  pois,  refete  diretamente  nos

indicadores de desempenho e qualidade do trabalho desenvolvido pelos servidores, assim como,

impacta diretamente nos valores pagos aos servidores.

Por isso, sugerimos a manutenção do termo “Qualifcação”.

No  mesmo  tópico,  ainda,  verifcamos  que  havia  a  necessidade  de  complementar  as

informações  constantes  no  texto  original,  acrescentando  o  número  dos  Decretos  relatvo  à

estratégia  de qualifcação dos  técnicos-administratvos  em educação e  uma análise  quanto aos

números relatvos à qualifcação dos docentes.

Aproveitamos para destacar que a “Capacitação” no âmbito da Unipampa é gerida pelo

Núcleo  de Desenvolvimento  de  Pessoal  –  NUDEPE,  que  está  vinculado ao  Reitor,  fcando  sob a

responsabilidade  deste  Núcleo  a  informação  quanto  à  estratégia  e  números  referente  às  suas

atvidades.

5.6.4. Conclusão da Auditoria

Após análise da manifestação do gestor e consulta às alterações mencionadas, no Relatório

Integrado de Gestão 2018 – versão de 08/04/2019, concluiu-se:
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• Recomendação nº 21: Recomenda-se a inserção do tópico “carreira” no item “Avaliação da

força de trabalho.

A recomendação foi acolhida pelo gestor.

• Recomendação nº 22: Recomenda-se incluir justfcatva para aumento ou diminuição das

despesas com pessoal dos últmos anos).

A recomendação foi acolhida pelo gestor.

• Recomendação nº 23: Recomenda-se substtuir o termo qualifcação para capacitação no

ttulo “Qualifcação, estratégia e números”, bem como incluir os dados sobre o conteúdo

determinado pelo TCU.

A recomendação não foi atendida, pois não consta, na nova versão do RI 2018, item sobre a

Capacitação dos servidores, conforme exigido pelo TCU.

No caso das recomendações não acolhidas, no todo ou em parte, o gestor assumiu o risco

pelo  conteúdo  inserido.  Não  foram  feitas  novas  recomendações,  sendo  assim,  não  restaram

recomendações neste Relatório fnal de auditoria.

5.7. Constatação 7:Análise do conteúdo do capítulo Alocação de recursos e áreas especiais da

gestão / Gestão de licitações e contratos

No caso do ttulo Gestão de licitações e contratos, parte integrante do capítulo Alocação de

recursos e áreas especiais da gestão, o TCU determina os conteúdos a serem abordados conforme

apresentado no Quadro 21.

Quadro 21: Conteúdos exigidos e forma recomendada do capítulo
Área/ Título Conteúdos exigidos

Gestão de licitações e
contratos

• Conformidade legal;
• Detalhamento  dos  gastos  das  contratações  por  fnalidade e  especifcação dos  tpos  de
serviços contratados para o funcionamento administratvo;
• Contratações mais relevantes, sua associação aos objetvos estratégicos e justfcatvas para
essas contratações;
• Contratações  diretas:  partcipação  nos  processos  de  contratação,  principais  tpos  e
justfcatvas para realização;
• Principais desafos e ações futuras.

Fonte: Cartlha Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado (pg. 39) e Orientações gerais para a elaboração dos
relatórios de gestão de 2018.
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Os conteúdos exigidos foram objeto do item “7.4. Gestão de licitação e contratos”.

Verifcou-se que, no referido item, há apenas o “Quadro 39 – Informações sobre contratos

de serviços terceirizados”, sem texto explicatvo que o anteceda. Observou-se que o Quadro guarda

relação com o conteúdo do tópico “Contratações mais  relevantes,  sua associação aos objetvos

estratégicos e justfcatvas para essas contratações”. Portanto, conclui-se que o conteúdo textual

sobre  gestão  de  licitação  e  contratos  está  alocado,  equivocadamente,  nas  páginas  98  e  99,

separadamente ao Quadro 39.

Além disso, não houve detalhamento, no RI 2018, sobre: conformidade legal; contratações

diretas: partcipação nos processos de contratação, principais tpos e justfcatvas para realização; e

principais desafos e ações futuras.

5.7.1. Critérios

• Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado: evolução da prestação de contas (SEMEC/

TCU) – página 39;

• Portaria TCU nº 369/2018;

• Orientações gerais para a elaboração dos relatórios de gestão de 2018 (SEMEC/TCU).

5.7.2. Evidências

• Relatório  Integrado (RI)  de Gestão –  Exercício  2018 (versão recebida em 20/03/2019)  –

páginas 122-132.

5.7.3. Análise do gestor

Sobre o tema manifestou-se a PROAD:

O quadro e demais comentários da constatação foram retrados do atual local do RI, fazendo

parte  agora  da  Gestão  de  Licitação  e  contratos.  A  nova  versão  do  documento  mostrará  as

alterações propostas.

5.7.4. Conclusão da Auditoria

Após análise da manifestação do gestor e consulta às alterações mencionadas, no Relatório

Integrado de Gestão 2018 – versão de 08/04/2019, concluiu-se:

• Recomendação nº 24: Recomenda-se revisar a apresentação e organização do tópico “7.4.

Gestão de licitação e contratos”, reunindo todos os itens em uma sequência lógica.
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A recomendação foi acolhida pelo gestor.

• Recomendação nº 25: Recomenda-se dissertação sobre os seguintes conteúdos no tópico

“7.4. Gestão de licitação e contratos”: conformidade legal; contratações diretas: partcipação

nos processos de contratação, principais tpos e justfcatvas para realização; e principais

desafos e ações futuras.

A alteração sugerida não foi observada na nova versão do Relatório Integrado de Gestão

2018, pois não consta dissertação sobre as contratações diretas, conforme exigido pelo TCU.

No caso das recomendações não acolhidas, no todo ou em parte, o gestor assumiu o risco

pelo  conteúdo  inserido.  Não  foram  feitas  novas  recomendações,  sendo  assim,  não  restaram

recomendações neste Relatório fnal de auditoria.-

5.8. Constatação 8: Análise do conteúdo do capítulo Alocação de recursos e áreas especiais da

gestão / Gestão patrimonial e infraestrutura

No caso do ttulo Gestão patrimonial e infraestrutura, parte integrante do capítulo Alocação

de  recursos  e  áreas  especiais  da  gestão,  o  TCU  determina os  conteúdos  a  serem  abordados

conforme apresentado no Quadro 22.

Quadro 22: Conteúdos exigidos e forma recomendada do capítulo
Área/ Título Conteúdos exigidos

Gestão patrimonial e
infraestrutura

• Conformidade legal;
• Principais investmentos de capital (infraestrutura e equipamentos), avaliação do seu custo-
benefício e impacto sobre os objetvos estratégicos;
• Desfazimento de atvos;
• Locações de imóveis e equipamentos;
• Mudanças e desmobilizações relevantes;
• Principais desafos e ações futuras.

Fonte: Cartlha Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado (pg. 39) e Orientações gerais para a elaboração dos
relatórios de gestão de 2018.

Os conteúdos  exigidos  foram  objeto  do  item  “7.5.  Gestão  patrimonial  e  infraestrutura”.

Verifcou-se que, no referido item, há conteúdo relacionado ao que consta nas páginas 99 a 103,

sendo uma contnuação dos itens acerca do tópico 7.5. Portanto, conclui-se que parte do conteúdo

sobre Gestão patrimonial e infraestrutura está alocado, equivocadamente, nas páginas 99 a 103.
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5.8.1. Critérios

• Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado: evolução da prestação de contas (SEMEC/

TCU) – página 39;

• Portaria TCU nº 369/2018;

• Orientações gerais para a elaboração dos relatórios de gestão de 2018 (SEMEC/TCU).

5.8.2. Evidências

• Relatório  Integrado (RI)  de Gestão –  Exercício  2018 (versão recebida em 20/03/2019)  –

páginas 122-132.

5.8.3. Análise do gestor

Sobre o tema manifestou a PROAD que:

As Recomendações foram acolhidas, tendo sido ajustados os textos conforme aconselhado. A

nova versão do documento mostrará as alterações propostas.

5.8.4. Conclusão da Auditoria

Após análise da manifestação do gestor e consulta às alterações mencionadas, no Relatório

Integrado de Gestão 2018 – versão de 08/04/2019, concluiu-se:

• Recomendação nº 26: Recomenda-se revisar a apresentação e organização do tópico “7.5.

Gestão patrimonial e infraestrutura”, reunindo todos os itens em uma sequência lógica.

A recomendação foi acolhida pelo gestor.  Não foram feitas novas recomendações,  sendo

assim, não restaram recomendações a serem atendidas neste Relatório fnal de auditoria.-

5.9. Constatação 9: Análise do conteúdo do capítulo Alocação de recursos e áreas especiais da

gestão / Gestão da tecnologia da informação

No caso do ttulo Gestão da tecnologia da informação, parte integrante do capítulo Alocação

de  recursos  e  áreas  especiais  da  gestão,  o  TCU  determina os  conteúdos  a  serem  abordados

conforme apresentado no Quadro 23.

Quadro 23: Conteúdos exigidos e forma recomendada do capítulo
Área/ Título Conteúdos exigidos

Gestão da tecnologia da
informação

• Conformidade legal;
• Modelo de governança de TI;
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Área/ Título Conteúdos exigidos

• Montante de recursos aplicados em TI;
• Contratações mais relevantes de recursos de TI;
• Principais iniciatvas (sistemas e projetos) e resultados na área de TI por cadeia de valor;
• Segurança da informação;
• Principais desafos e ações futuras.

Fonte: Cartlha Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado (pg. 39) e Orientações gerais para a elaboração dos
relatórios de gestão de 2018.

Os conteúdos exigidos foram objeto do item “7.6.  Gestão da tecnologia da informação”.

Verifcou-se que, no referido item, não foram apresentados os principais desafos e ações futuras.

5.9.1. Critérios

• Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado: evolução da prestação de contas (SEMEC/

TCU) – página 39;

• Portaria TCU nº 369/2018;

• Orientações gerais para a elaboração dos relatórios de gestão de 2018 (SEMEC/TCU).

5.9.2. Evidências

• Relatório  Integrado (RI)  de Gestão –  Exercício  2018 (versão recebida em 20/03/2019)  –

páginas 122-132.

5.9.3. Análise do gestor

Sobre o tema manifestou-se a DTIC que:

A informação elencada procede e o texto referente aos principais desafos e ações futuras

não  foram  adicionados  no  arquivo  enviado  na  primeira  versão  tempestvamente.  O  grupo  de

trabalho  apropriado  enviou,  após  receber  a  notfcação,  o  conteúdo  sobre  este  tópico  para

contemplar todos os itens referentes à tecnologia da informação e comunicação. A nova versão do

documento mostrará as alterações propostas.

5.9.4. Conclusão da Auditoria

Após análise da manifestação do gestor e consulta às alterações mencionadas, no Relatório

Integrado de Gestão 2018 – versão de 08/04/2019, concluiu-se:

• Recomendação nº 27: Recomenda-se incluir os principais desafos e ações futuras no item

“7.6. Gestão da tecnologia da informação”.
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A recomendação foi acolhida pelo gestor.  Não foram feitas novas recomendações,  sendo

assim, não restaram recomendações a serem atendidas neste Relatório fnal de auditoria.

5.10. Constatação 10: Análise do conteúdo do capítulo Alocação de recursos e áreas especiais da

gestão / Gestão de Custos

No caso do ttulo Gestão de custos, parte integrante do capítulo Alocação de recursos e

áreas especiais da gestão, o TCU determina os conteúdos a serem abordados conforme apresentado

no Quadro 24.

Quadro 24: Conteúdos exigidos e forma recomendada do capítulo
Área/ Título Conteúdos exigidos

Gestão de custos

• Conformidade legal  (art.  50,  §3º,  da Lei  Complementar  101, de 4 de maio de 2000,  e
Portaria STN 157, de 9 de março de 2011),  a qual  informa que “A Administração Pública
manterá  sistema  de  custos  que  permita  a  avaliação  e  o  acompanhamento  da  gestão
orçamentária, fnanceira e patrimonial.”
• Estmatva  de  custos  por  área  de  atuação,  demonstrando  a  distribuição  dos  recursos
consumidos entre as áreas fnalístcas e de suporte.
• Estmatva de custos por programa governamental, demonstrando em que medida eles se
relacionam e contribuem para o alcance da missão insttucional da UPC.
• Principais desafos e ações futuras para alocação mais efciente de recursos e melhoria da
qualidade dos gastos públicos.

Fonte: Cartlha Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado (pg. 39) e Orientações gerais para a elaboração dos
relatórios de gestão de 2018.

Os conteúdos  exigidos  foram objeto  do  item “7.7.  Gestão de  custos”.  Identfcou-se,  no

referido item, a apresentação de desafo relacionado à gestão de custos: “A UNIPAMPA precisa e

precisará desenvolver e aperfeiçoar ações que objetvem a identfcação e o gerenciamento dos

custos que contribuem com a cadeia de valor, propiciando aos gestores avaliar fatores que estão ou

poderão comprometer o atngimento dos objetvos estratégicos”.

Por  outro  lado,  há  necessidade de  explorar  as  ações  futuras  para  atender  os  principais

desafos  no  desenvolvimento  e  aperfeiçoamento  das  ações  que  buscam  a  identfcação  e

gerenciamento dos custos.

5.10.1. Critérios

• Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado: evolução da prestação de contas (SEMEC/

TCU) – página 39;

• Portaria TCU nº 369/2018;
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• Orientações gerais para a elaboração dos relatórios de gestão de 2018 (SEMEC/TCU).

5.10.2. Evidências

• Relatório  Integrado (RI)  de Gestão –  Exercício  2018 (versão recebida em 20/03/2019)  –

páginas 122-132.

5.10.3. Análise do gestor

Sobre a constatação manifestou-se a PROAD que:

A  Universidade  preciso  e  precisará  desenvolver  e  aperfeiçoar  ações  que  objetvem  a

identfcação e o gerenciamento dos custos que contribuem com a cadeia de valor, propiciando aos

gestores  avaliar  fatores  que  estão  ou  poderão  comprometer  o  atngimento  dos  objetvos

estratégicos,  sendo  necessário  defnir  o  nível  do  detalhamento  de  custos  que  a  Unipampa

implementará como forma de controle.

5.10.4. Conclusão da Auditoria

Após análise da manifestação do gestor e consulta às alterações mencionadas, no Relatório

Integrado de Gestão 2018 – versão de 08/04/2019, concluiu-se:

• Recomendação  nº  28:  Recomenda-se  incluir  a  conformidade  legal  (art.  50,  §3º,  da  Lei

Complementar 101/2000, e Portaria STN 157/2011).

A alteração sugerida não foi observada na nova versão do Relatório Integrado de Gestão

2018.

• Recomendação nº 29: Recomenda-se incluir, no item “7.7. Gestão de Custos”, estmatva de

custos por área de atuação (distribuição dos recursos consumidos entre as áreas fnalístcas

e de suporte).

A alteração sugerida não foi observada na nova versão do Relatório Integrado de Gestão

2018.

• Recomendação nº 30: Recomenda-se incluir, no item “7.7. Gestão de Custos”, estmatva de

custos por programa governamental, demonstrando em que medida eles se relacionam e

contribuem para o alcance da missão insttucional da UPC.

A alteração sugerida não foi observada na nova versão do Relatório Integrado de Gestão

2018.
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• Recomendação nº  31:  Recomenda-se  incluir,  no  item “7.7.  Gestão de  Custos”,  as  ações

futuras pretendidas pela gestão para alocação de custos.

A recomendação foi acolhida pelo gestor.

Salienta-se  que,  de  acordo  com  a  manifestação  do  gestor,  a Universidade  precisa

desenvolver ações que objetvem a identfcação e o gerenciamento dos custos.

No caso das recomendações não acolhidas, no todo ou em parte, o gestor assumiu o risco

pelo  conteúdo  inserido.  Não  foram  feitas  novas  recomendações,  sendo  assim,  não  restaram

recomendações neste Relatório fnal de auditoria.

5.11. Constatação 11: Análise do conteúdo do capítulo Alocação de recursos e áreas especiais da

gestão / Sustentabilidade ambiental

No  caso  do  ttulo  Sustentabilidade  ambiental,  parte  integrante  do  capítulo  Alocação  de

recursos e áreas especiais da gestão, o TCU determina os conteúdos a serem abordados conforme

apresentado no Quadro 25.

Quadro 25: Conteúdos exigidos e forma recomendada do capítulo
Área/ Título Conteúdos exigidos

Sustentabilidade
ambiental

• Critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições;
• Ações para redução do consumo de recursos naturais;
• Redução de resíduos poluentes.

Fonte: Cartlha Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado (pg. 39) e Orientações gerais para a elaboração dos
relatórios de gestão de 2018.

Os conteúdos exigidos foram objeto do item “7.8. Sustentabilidade ambiental”.

Observa-se que,  no  referido  item,  não  há  descrição  dos  critérios  de  sustentabilidade

adotados nas contratações e aquisições;  também, não há menção no texto sobre a redução de

resíduos poluentes.

5.11.1. Critérios

• Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado: evolução da prestação de contas (SEMEC/

TCU) – página 39;

• Portaria TCU nº 369/2018;

• Orientações gerais para a elaboração dos relatórios de gestão de 2018 (SEMEC/TCU).
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5.11.2. Evidências

• Relatório  Integrado (RI)  de Gestão –  Exercício  2018 (versão recebida em 20/03/2019)  –

páginas 120-121.

5.11.3. Análise do gestor

Sobre o tema manifestou-se a PROPLAN que:

As Recomendações foram acolhidas, tendo sido ajustados os textos conforme aconselhado. A

nova versão do documento mostrará as alterações propostas.

5.11.4. Conclusão da Auditoria

Após análise da manifestação do gestor e consulta às alterações mencionadas, no Relatório

Integrado de Gestão 2018 – versão de 08/04/2019, concluiu-se:

• Recomendação nº 32: Recomenda-se incluir, no item “7.8. Sustentabilidade ambiental”, os

critérios de sustentabilidade adotados nas contratações e aquisições e as ações adotadas em

2018 para redução de resíduos poluentes.

A  recomendação  foi  parcialmente  acolhida  pelo  gestor.  Foram  incluídos  os  critérios  de

sustentabilidade, porém não foram observadas, na nova versão, as ações para redução de resíduos

poluentes.

No caso das recomendações não acolhidas, no todo ou em parte, o gestor assumiu o risco

pelo  conteúdo  inserido.  Não  foram  feitas  novas  recomendações,  sendo  assim,  não  restaram

recomendações neste Relatório fnal de auditoria.

5.12. Constatação 12: Análise do conteúdo do capítulo Demonstrações Contábeis

De acordo com a Cartlha Relatório de Gestão na Forma de Relato Integrado, o conteúdo

deste capítulo deve abordar a situação e o desempenho fnanceiro, orçamentário e patrimonial da

gestão no exercício de 2018.

Para tanto, o Tribunal de Contas da União  determina os conteúdos a serem abordados e

indica a forma recomendada para o capítulo, conforme apresentado no Quadro 26.
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Quadro 26: Conteúdos exigidos e forma recomendada do capítulo
Conteúdos exigidos Forma recomendada

• Declaração  do  contador/opinião  dos  auditores
externos;
• Demonstrações Contábeis;
• Notas Explicatvas.

• Declaração  do  contador,  máximo  2  páginas,  com  foto  e
assinatura do contador;
• Demonstrações  contábeis  (Balanço Orçamentário,  Balanço
Patrimonial,  Demonstração  das  Variações  Patrimoniais,
Demonstração  do  Fluxo  de  Caixa,  Balanço  Financeiro,
Demonstração das Variações do Patrimônio Líquido): máximo
10 páginas,  uma demonstração por página,  em R$ bilhões,
somente informações agregadas. 
• Notas  explicatvas:  máximo  30  páginas,  em  R$  bilhões,
somente informações agregadas, destaque para os principais
números e para as grandes variações, relevância aos números
das  demonstrações  relacionadas  aos  resultados  da  gestão,
bem como ao desempenho na gestão dos recursos.

Fonte: Cartlha Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado (pg. 41) e Orientações gerais para a elaboração dos 
relatórios de gestão de 2018.

Os  conteúdos  determinados  pelo  TCU  foram  abordados  no  capítulo  “8.  Demonstrações

contábeis”.

No item “8.2. Demonstrações Contábeis”, foi informado link onde estariam disponibilizadas

as demonstrações. Constatou-se, porém, que não há publicação das demonstrações referentes ao

exercício  de  2018 na  internet,  conforme consulta  ao  link,  acessado  em 27/03/2019.  Ainda,  no

tocante à  Declaração do Contador,  observou-se que não há foto  e  assinatura,  conforme forma

recomendada pelo TCU.

Quanto às notas explicatvas, o Tribunal de Contas da União determina os conteúdos a serem

abordados conforme apresentado no Quadro 27.

Quadro 27: Conteúdos exigidos e forma recomendada do capítulo
Área/ Título Conteúdos exigidos

Notas explicatvas • Informações gerais: natureza jurídica da entdade; domicílio da entdade; natureza das
operações  e  principais  atvidades  da  entdade;  declaração  de  conformidade  com  a
legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis;
• Resumo  das  polítcas  contábeis  signifcatvas,  por  exemplo:  bases  de  mensuração
utlizadas, como: a. custo histórico, valor realizável líquido, valor justo ou valor recuperável;
b. Novas normas e polítcas contábeis alteradas; c. julgamentos pela aplicação das polítcas
contábeis;
• Informações  de  suporte  e  detalhamento  de  itens  apresentados  nas  demonstrações
contábeis pela ordem em que cada demonstração e cada rubrica sejam apresentadas;
• Outras  informações  relevantes,  por  exemplo:  passivos  contngentes  e  compromissos
contratuais  não  reconhecidos;  divulgações  não  fnanceiras,  tais  como:  os  objetvos  e
polítcas  de  gestão  do  risco  fnanceiro  da  entdade;  pressupostos  das  estmatvas;
reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o
desempenho e o direcionamento das operações da entdade no futuro; ajustes decorrentes
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Área/ Título Conteúdos exigidos

de omissões e erros de registro.
Fonte: Cartlha Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado (pg. 42) e Orientações gerais para a elaboração dos
relatórios de gestão de 2018.

As notas  explicatvas  foram  objeto  de  discussão  no  item  “8.3.  Notas  Explicatvas”.  Após

leitura, considera-se que este tópico possa ser melhorado, pois não há alusão à natureza jurídica e

domicílio da entdade, a natureza das operações e principais atvidades da entdade, a legislação

vigente e as normas aplicáveis de contabilidade.

Também não foi encontrado resumo das polítcas contábeis signifcatvas, como orientado

pelo TCU, por exemplo: bases de mensuração utlizadas, como: a. custo histórico, valor realizável

líquido,  valor  justo  ou  valor  recuperável;  b.  novas  normas  e  polítcas  contábeis  alteradas;  c.

julgamentos pela aplicação das polítcas contábeis.

Além  disso,  as  informações  de  suporte  e  detalhamento  dos  itens  apresentados  nas

demonstrações, que constam no relatório, poderiam ser detalhadas, informando a Demonstração a

qual se refere, por exemplo: Nota Explicatva do Balanço Patrimonial.

Por  fm,  não  constam  outras  informações  relevantes,  como  passivos  contngentes  e

compromissos contratuais não reconhecidos; divulgações não fnanceiras (p. ex. objetvos e polítcas

de  gestão  do  risco  fnanceiro  da  entdade);  pressupostos  das  estmatvas;  reconhecimento  de

inconformidades  que  podem  afetar  a  compreensão  do  usuário  sobre  o  desempenho  e  o

direcionamento das operações da entdade no futuro; ajustes decorrentes de omissões e erros de

registro.

5.12.1. Critérios

• Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado: evolução da prestação de contas (SEMEC/

TCU) – páginas 41 a 42;

• Portaria TCU nº 369/2018;

• Orientações gerais para a elaboração dos relatórios de gestão de 2018 (SEMEC/TCU).

5.12.2. Evidências

• Relatório  Integrado (RI)  de Gestão –  Exercício  2018 (versão recebida em 20/03/2019)  –

páginas 122-132.

43



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

AUDITORIA INTERNA

5.12.3. Análise do gestor

Sobre a constatação manifestou-se a PROAD que:

As recomendações de modifcações na declaração do contador, de enumerar os anexos das

demonstrações contábeis, citar o anexo das demonstrações das mutações do patrimônio liquido e

incluir as informações adicionais, conforme documento explicatvo do TCU, no que tange às Notas

Explicatvas foram atendidas na integra e estarão presentes na próxima versão do documento. No

que se refere a publicação das demonstrações contábeis  na internet,  referentes  ao exercício  de

2018, informamos que as mesmas serão publicadas até o dia 30/04/2019 conforme estabelece a

Portaria SPO/SE/MEC nº 3, de 23 de novembro de 2018.

5.12.4. Conclusão da Auditoria

Após análise da manifestação do gestor e consulta às alterações mencionadas, no Relatório

Integrado de Gestão 2018 – versão de 08/04/2019, concluiu-se:

• Recomendação nº 33: Recomenda-se incluir foto e assinatura no documento Declaração do

Contador (Quadro 42 do RI 2018).

A recomendação foi acolhida pelo gestor.

• Recomendação nº 34: Recomenda-se enumerar os Anexos das demonstrações contábeis no

texto contdo no item 8.2.

A recomendação foi acolhida pelo gestor.

• Recomendação nº 35:  Recomenda-se citar o Anexo 11 (Demonstração das Mutações do

Patrimônio Líquido) no item “8.2 Demonstrações Contábeis”, visto que o Anexo foi incluído

no relatório.

A recomendação foi acolhida pelo gestor.

• Recomendação  nº  36: Recomenda-se  publicar  as  demonstrações  contábeis  e  notas

explicatvas do exercício de 2018 na internet.

A recomendação foi acolhida pelo gestor.

• Recomendação  nº  37:  Recomenda-se  incluir  as  informações  adicionais,  conforme

documento  explicatvo  do  TCU,  no  que  tange  às  Notas  Explicatvas:  informações  gerais;
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resumo das polítcas contábeis signifcatvas;  informações de suporte e detalhamento de

itens apresentados nas demonstrações contábeis; outras informações relevantes.

A recomendação foi acolhida pelo gestor.

Não foram feitas novas recomendações, sendo assim, não restaram recomendações neste

Relatório fnal de auditoria.

6. CONCLUSÃO

O Relatório Integrado de Gestão 2018 foi confrontado com as orientações do TCU sobre os

conteúdos mínimos e a forma recomendada do documento. Além disso, os valores das tabelas,

quadros e gráfcos que eram possíveis de serem verifcados em sistemas aos quais a AUDIN tem

acesso foram confrontados com os valores extraídos em consulta ao Tesouro Gerencial.

No Relatório Preliminar de auditoria, enviado ao Reitor da UNIPAMPA em 29/03/2019, foram

apresentadas  12  constatações,  agrupadas  por  seções/itens,  nas  quais  foram  realizadas  37

recomendações.  O Reitor  se manifestou sobre o Relatório Preliminar  em 05/04/2019, e a nova

versão do Relatório Integrado de Gestão 2018 foi disponibilizada à AUDIN em 08/04/2019.

A AUDIN procedeu à análise da manifestação e da nova versão do Relatório Integrado de

Gestão 2018, contendo os ajustes realizados pelo gestor. O resultado dessa análise foi consolidado

no presente Relatório de Auditoria, versão fnal.

Verifcou-se  que  18  recomendações  foram  acolhidas  pelo  gestor,  2  foram  parcialmente

atendidas e 17 recomendações foram consideradas não atendidas, caso em que o gestor assumiu o

risco pelo conteúdo inserido, conforme Anexo III deste Relatório de Auditoria.

Ressalta-se que, dentre as 17 recomendações que a AUDIN considerou não atendidas, estão

inclusas  sugestões  meramente  relatvas  à  forma recomendada  pelo  TCU  para  apresentação  do

Relatório Integrado, como pode ser consultado, detalhadamente, nas constatações deste Relatório

de Auditoria, e, resumidamente, no Anexo III.

Devido  às  partcularidades  do  objeto  de  auditoria,  torna-se  inviável  monitorar

recomendações remanescentes, assim, concluiu-se pela baixa de todas as recomendações feitas no

Relatório Preliminar.
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Considerando as constatações e as recomendações constantes no relatório de auditoria, e

observadas  as  determinações  dos  órgãos  de  controle  interno  e  externo,  concluiu-se  pela

conformidade do Relatório  Integrado de Gestão 2018,  ressalvando-se a  assunção de risco  pelo

gestor para as recomendações não acolhidas.

Bagé, 09 de abril de 2019.

46



Anexo I – Informações sobre auditorias realizadas em 2018

Área RA Objetvo Escopo Recomendações em monitoramento

PROPLAN/ Coord.
de Planejamento

RA 01/2018 –
Relatório de

Gestão 

• Realizar a análise técnica dos
procedimentos  de  natureza
contábil,  fnanceira  e
orçamentária do exercício 2017;
• Verifcar  a  conformidade  do
Relatório  de  Gestão  2017  em
relação aos normatvos do TCU
utlizados  como  base  para  o
processo.

• Análise  técnica  das
informações de natureza contábil,
fnanceira  e  orçamentária  do
exercício 2017;
• Avaliação  e  verifcação  da
confabilidade  das  informações
contdas  no  Relatório  de  Gestão
2017;
• Avaliação da organização  e da
apresentação  do  Relatório  de
Gestão  2017,  bem  como  das
peças  complementares  que
consttuirão  os  processos  de
contas com base nas orientações
do TCU.

-

PROPLAN/ Coord.
de Manutenção

RA 02/2018 –
Manutenção
predial e de

Equipamentos

Analisar  a  conformidade  e  a
operacionalidade  das
contratações  de  manutenção
em relação ao atendimento  da
legislação e da efetvidade.

Analisar  as  contratações,  a
execução  e  a  gestão  dos
contratos  de  serviços  de
manutenção  predial  e  de
manutenção  de  equipamentos,
em 2017, bem como identfcar o
nível de adaptação dos processos
à IN 05/2017, principalmente no
que se refere ao planejamento e
ao gerenciamento de riscos.

(1) Recomenda-se elaborar norma interna determinando que as contratações
futuras observem, no que couber, as regras e diretrizes da IN 05/2017.
(2) Recomenda-se elaborar e publicizar manual interno visando padronização
de procedimentos relacionados ao ciclo de contratações, desde a elaboração
do projeto básico ou termo de referência até o arquivamento do processo.
(3) Recomenda-se elaborar e publicizar documento que compile as principais
orientações  normatvas  sobre  a  atvidade  de  Gestão  e  Fiscalização  de
Contratos, visando auxiliar os servidores na execução de suas funções.
(4) Recomenda-se elaborar e publicizar o Regimento da Coordenadoria de
Manutenção.
(5)  Recomenda-se  realizar  e  publicizar  o  mapeamento  do  processo  de
manutenção.
(6)  Recomenda-se  elaborar  e  publicizar  o  Planejamento  Estratégico  da
Coordenadoria de Manutenção.
(7)  Recomenda-se  elaborar  Plano  de  Capacitação  para  os  servidores  da
Coordenadoria de Manutenção, com base nas necessidades identfcadas.

PROGEPE/ Coord. RA 03/2018 – Analisar  a  conformidade  das Analisar  a  conformidade  legal  e (1) Recomenda-se defnir formalmente as responsabilidades e atribuições do
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de Gestão de
Carreiras

Progressões e
Promoções

progressões  e  promoções  em
relação à legislação aplicada.

os  controles  existentes  sobre  a
concessão  de  progressões  e  de
promoções  de  servidores
docentes  e  técnico-
administratvos  (TAEs),  ocorridas
em 2017.

pessoal da Coordenadoria de Gestão de Carreiras.
(2)  Recomenda-se  insttuir  e  implementar  o  Plano  de  Capacitação  dos
servidores da Coordenadoria de Gestão de Carreiras.
(3) Recomenda-se a emissão de documento visando ratfcar as rotnas de
conferência  de  documentação  relatva  à  solicitação  de  progressão  e
promoção,  a  serem observadas  pelos  Interfaces  de Gestão de Pessoas  de
todas as Unidades.
(5)  Recomenda-se que a PROGEPE proponha à  CPPD adequação do prazo
previsto no art. 11, §4º, da Resolução CONSUNI nº 80/2014, a fm de haver
compatbilização das atvidades acadêmicas com as atvidades dos membros
das Comissões Examinadoras.
(6) Recomenda-se emitr orientação aos Interfaces de Gestão de Pessoas de
todas as Unidades sobre a defnição de quais documentos serão inseridos no
SEI  e  de  possíveis  mudanças  no  trâmite  e  na  forma de  arquivamento  da
documentação relatva à progressão e promoção docente.
(4) Recomenda-se formalizar as rotnas utlizadas na instrução dos processos
de progressão e promoção na PROGEPE.

DTIC/ Coord. de
Administração e
Planejamento

RA 04/2018 –
Contratações

de TI

Analisar  a  conformidade  e  a
operacionalidade  das
contratações  de  TI  em  relação
ao atendimento da legislação.

Avaliar  a  conformidade  e  os
controles internos existentes nos
processos de contratações de TI.

(1) Recomenda-se defnir formalmente as responsabilidades e atribuições dos
servidores da COAP.
(2)  Recomenda-se  adotar  controles  para  registro  das  reuniões  realizadas
pelas Coordenações da DTIC nas quais são tratados os elementos essenciais
dos documentos “Estudo Técnico Preliminar” e “Análise de Riscos”.
(3)  Recomenda-se  que  os  Pareceres  Técnico-administratvos  da  Equipe  de
Planejamento  contenham  a  indicação  expressa  do  alinhamento  da
contratação com o PDI e com o PDTIC vigentes.
(4)  Recomenda-se  adotar  mecanismos  para  observar,  nas  contratações
futuras com orçamento estmado superior a duas vezes o disposto no art. 23,
inciso II,  alínea “c” da Lei  nº 8.666/1993, a elaboração de Estudo Técnico
Preliminar,  a  ser  avaliado  e  assinado  pela  autoridade  competente,  para
decisão motvada pelo prosseguimento da contratação.
(7)  Recomenda-se  estabelecer  controles  para  garantr  a  segregação  de
funções  entre  Gestor  e  Fiscais  Técnico,  Administratvo  e  Requisitante  nas
contratações de TI.
(8) Recomenda-se implementar mecanismos para manter registros formais
de todas as ocorrências positvas e negatvas da execução dos contratos de TI,
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por ordem histórica.

PROPLAN/ Coord.
de Infraestrutura

RA 05/2018 –
Execução de

Obras

Analisar  a  conformidade  e  os
controles  internos  referentes  à
execução de obras.

Analisar a conformidade legal das
obras em andamento no ano de
2018 na UNIPAMPA, os controles
internos  existentes  na  execução
de  obras  e  as  condições  de
trabalho da fscalização.

(1)  Recomenda-se insttuir  normas formalizadas  defnindo as  atribuições e
competências da Coordenadoria de Infraestrutura, incluindo diretrizes sobre
étca.
(2) Recomenda-se elaborar Planejamento Estratégico da Coordenadoria de
Infraestrutura  em  consonância  com  os  objetvos  da  Pró-Reitoria  de
Planejamento e Infraestrutura.
(3) Recomenda-se realizar levantamento dos eventos que podem impactar a
execução de obras e adotar controles preventvos e corretvos com vistas a
mitgar os riscos.
(4)  Recomenda-se  elaborar  orientação  formal,  pela  Coordenadoria  de
Infraestrutura, sobre os procedimentos que deverão ser tomados pelos fscais
e gestores de contratos, quando identfcados atrasos na execução do objeto.
(5)  Recomenda-se  elaborar  um  Plano  de  Ação,  a  ser  proposto  à  Alta
Administração  da  UNIPAMPA,  com  as  principais  demandas  relacionadas  à
fscalização de obras, elencadas por ordem de prioridade, a fm de que tais
demandas  possam  ser  compatbilizadas  gradatvamente  no  orçamento  da
Universidade.
(6)  Recomenda-se  elaborar  orientações  técnicas  aos  fscais  sobre  o
planejamento  das  atvidades  de  fscalização,  principalmente  quanto  ao
acompanhamento de pontos crítcos da execução de obras.

Fonte: Elaborado pela AUDIN.
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Anexo II – Recomendações de auditorias anteriores sobre Relatório de Gestão

PLANO DE PROVIDÊNCIAS Nº 01/2017 – RA 01/2017 – RELATÓRIO DE GESTÃO 2016
Recomendação no RA Setor responsável Data preenchimento Prazo Data fnal Situação

(1) Adotar providências para assegurar o ressarcimento referente a devoluções de valores de diárias
que ainda estverem pendentes;

Pró-reitoria de
Administração –

PROAD

18/03/19 300 12/01/20 Em prazo de
atendimento

(2) Verifcar os casos passíveis de reconhecimento de dívida e submeter à análise do ordenador de
despesa para fns de pagamento, se for o caso, através da rubrica de despesa de exercícios anteriores
(339092-14);

18/03/19 300 12/01/20 Em prazo de
atendimento

(3) Adotar providências a fm de que os solicitantes do SCDP fnalizem as prestações de contas de
diárias e passagens dos propostos envolvidos; 18/03/19 300 12/01/20 Em prazo de

atendimento
(4) Elaborar um Plano de Ação, conforme modelo disponibilizado pela AUDIN no Anexo I do Relatório
de Auditoria, para evitar que a situação atual se repita em exercícios futuros. 18/03/19 300 12/01/20 Em prazo de

atendimento
(8) Elaborar um Plano de Ação, através do modelo disponibilizado pela AUDIN no Anexo I do Relatório
de Auditoria, para evitar que a situação atual se repita em exercícios futuros. 29/09/17 360 24/09/18 Vencido

(10) Realizar previamente o inventário dos estoques e os ajustes necessários no RMA e nas respectvas
contas do SIAFI; 29/09/17 360 24/09/18 Vencido

(11) Adotar providências para a implantação do custo médio ponderado para avaliação dos estoques; 12/12/17 180 10/06/18 Vencido
(12) Consttuir provisão para perdas em estoques, com base em estmatvas de perdas passadas e
consttuir  ajuste  para  redução  ao  valor  recuperável  de  estoques,  de  acordo  com  a  Macrofunção
02.11.37;

19/03/19 300 13/01/20 Em prazo de
atendimento

(13) A partr do inventário de todos os bens móveis e imóveis, realizar as devidas correções e ajustá-los
ao valor de mercado, bem como calcular a depreciação e os respectvos ajustes para perdas. 12/12/17 180 10/06/18 Vencido

(14) Realizar as baixas na conta contábil 12321.06.01 – Obras em andamento e a transferência do saldo
para a conta específca, bem como a incorporação dos bens imóveis no SPIUNET referentes às obras
efetvamente já concluídas.

19/03/19 300 13/01/20 Em prazo de
atendimento

(15) Elaborar um Plano de Ação, através do modelo disponibilizado pela AUDIN no Anexo I do Relatório
de Auditoria, com vistas à adoção de providências internas que previnam a prorrogação de contratos
acima do prazo estpulado no inciso II do art. 57 da Lei 8.666/1993.

15/03/19 180 11/09/19 Em prazo de
atendimento

(18)  Encaminhar  a  todas  as  Unidades  que  tveram  empenhos  cancelados,  de  restos  a  pagar  não
processados, a relação dos referidos empenhos com as devidas orientações necessárias. 19/03/19 300 13/01/20 Em prazo de

atendimento
(21) Recomendamos a publicação das demonstrações contábeis e das notas explicatvas do exercício de
2016 na internet. 19/03/19 300 13/01/20 Em prazo de

atendimento
Fonte: Sistema GURI
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Anexo III – Situação das recomendações

Constatação Recomendação
Situação após

manifestação do
gestor

Forma
recomendada

/conteúdo exigido
1.  Análise  do  conteúdo  do
capítulo  Visão  geral
organizacional  e  ambiente
externo

1. Recomenda-se apresentar, de maneira clara e explícita, a missão e a visão da Insttuição. Atendida Conteúdo exigido

2.  Recomenda-se  incluir,  no  item  “2.2.  Ambiente  externo”  do  Relatório  Integrado  de  Gestão  2018,  a
identfcação clara de oportunidades e ameaças decorrentes do ambiente externo. Atendida Forma

recomendada

2.  Análise  do  conteúdo  do
capítulo  Planejamento
Estratégico e Governança

3. Recomenda-se ajustar o capítulo “3.  Planejamento estratégico e governança” para apresentação em, no
máximo, 5 páginas.

Não atendida
(assunção de risco)

Forma
recomendada

4.  Recomenda-se  inserir,  no  item  “3.2.  Descrição  das  estruturas  de  governança”,  fgura  da  governança,
conforme exemplo citado no Referencial Básico de governança aplicável a órgãos e entdades da administração,
Versão 2, TCU, pág. 28.

Não atendida
(assunção de risco)

Forma
recomendada

5. Recomenda-se explicitar a relação da cultura, étca e valores e o seu impacto nos recursos e nas relações das
partes interessadas, no item “3.3. Principais canais de comunicação com a sociedade e partes interessadas”.

Não atendida
(assunção de risco) Conteúdo exigido

3.  Análise  do  conteúdo  do
capítulo  Gestão  de  riscos  e
controles internos

6.  Recomenda-se  incluir,  no  item  4.1  do  Relatório  Integrado  de  Gestão  2018,  os  riscos  signifcatvos
quantfcados, ou justfcatva para não inclusão dessa informação.

Não atendida
(assunção de risco) Conteúdo exigido

7. Recomenda-se demonstrar a vinculação entre os principais riscos e as medidas de mitgação associadas a
cada um deles (controles internos). Atendida Conteúdo exigido

4.  Análise  do  conteúdo  do
capítulo  Resultados  da
gestão

8. Recomenda-se ajustar o capítulo “6. Resultados da gestão” para, no máximo, 30 páginas. Não atendida
(assunção de risco)

Forma
recomendada

9. Recomenda-se incluir o quadro/infográfco com os principais desafos e incertezas no item “6.6. Perspectva
para os próximos exercícios: desafos e incertezas que a UPC provavelmente enfrentará ao perseguir o seu
planejamento estratégico”.

Não atendida
(assunção de risco)

Forma
recomendada

5.  Análise  do  conteúdo  do
capítulo  Alocação  de
recursos e áreas especiais da
gestão  /  Gestão
orçamentária e fnanceira

10.  Recomenda-se agrupar  o  conteúdo referente  a  detalhamento  das  despesas  por  grupo e  elemento  de
despesa em sequência lógica e observando o princípio da concisão.

Não atendida
(assunção de risco)

Forma
recomendada

11. Recomenda-se incluir análise de tendências sobre o desempenho atual em comparação com o desempenho
esperado/orçado. Atendida Conteúdo exigido

12. Recomenda-se que o conteúdo referente a “explicações sobre variações do resultado, com uma refexão
justa  e  compreensível  sobre  o  desempenho  fnanceiro,  consistente  com  as  demonstrações  fnanceiras
subjacentes” seja agrupado em sequência lógica e observando o princípio da concisão.

Atendida Forma
recomendada

13. Recomenda-se apresentar o conteúdo “principais desafos e ações futuras” de modo que permita identfcar
claramente os desafos e as ações futuras referentes à gestão orçamentária.

Não atendida
(assunção de risco)

Forma
recomendada
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Constatação Recomendação
Situação após

manifestação do
gestor

Forma
recomendada

/conteúdo exigido
14. Recomenda-se analisar e corrigir, se for o caso, os valores informados no Relatório Integrado de Gestão
2018 em: Figura 44, Quadro 15, Figura 45, Figura 48, Figura 50, Figura 51, Tabela 3, Quadro 16, Quadro 17,
Quadro 19, Quadro 24, Quadro 25.

Parcialmente
atendida Conteúdo exigido

15. Recomenda-se aprimorar o texto relacionado à Figura 51, tornando-o mais claro e coerente. Não atendida
(assunção de risco)

Forma
recomendada

16. Recomenda-se explicitar, em todas as menções sobre execução orçamentária, se os valores que estão sendo
informados referem-se à LOA 2018 ou se incluem valores empenhados de outras Unidades Orçamentárias. Atendida Forma

recomendada
17. Recomenda-se informar, no capítulo Gestão orçamentária e fnanceira, por que as despesas empenhadas
em folha de pagamento não foram pagas integralmente em 2018 (Quadro 25 do RI) e por que o valor pago a
ttulo de folha de pagamento é menor que a despesa liquidada (Quadro 42 do RI).

Não atendida
(assunção de risco)

Forma
recomendada

18.  Recomenda-se informar quais  elementos  de despesa foram considerados em “l)  Diárias” e “m) Auxílio
fnanceiro a estudantes”, no Quadro 25 do RI 2018.

Não atendida
(assunção de risco)

Forma
recomendada

19. Recomenda-se justfcar os valores pagos em montante maior que os executados no item “n) Não Aplicável /
Outros”, no Quadro 25 do RI 2018. Atendida Forma

recomendada
20.  Recomenda-se  substtuir,  no  Quadro  42  do  RI  2018,  as  datas  01/12/2018  e  01/12/2017  para
Dezembro/2018 e Dezembro/2017, ou apenas 2018 e 2017.

Não atendida
(assunção de risco)

Forma
recomendada

6.  Análise  do  conteúdo  do
capítulo  Alocação  de
recursos e áreas especiais da
gestão / Gestão de pessoas

21. Recomenda-se a inserção do tópico “carreira” no item “Avaliação da força de trabalho”. Atendida Conteúdo exigido
22. Recomenda-se incluir justfcatva para aumento ou diminuição das despesas com pessoal dos últmos anos. Atendida Conteúdo exigido
23.  Recomenda-se  substtuir  o  termo  qualifcação  para  capacitação  no  ttulo  “Qualifcação,  estratégia  e
números”, bem como incluir os dados sobre o conteúdo determinado pelo TCU.

Não atendida
(assunção de risco) Conteúdo exigido

7.  Análise  do  conteúdo  do
capítulo  Alocação  de
recursos e áreas especiais da
gestão / Gestão de licitações
e contratos

24.  Recomenda-se  revisar  a  apresentação  e  organização  do  tópico  “7.4.  Gestão  de  licitação  e  contratos”,
reunindo todos os itens em uma sequência lógica; Atendida Conteúdo exigido

25. Recomenda-se dissertação sobre os seguintes conteúdos no tópico “7.4. Gestão de licitação e contratos”:
conformidade  legal;  contratações  diretas:  partcipação  nos  processos  de  contratação,  principais  tpos  e
justfcatvas para realização; e principais desafos e ações futuras.

Não atendida
(assunção de risco) Conteúdo exigido

8.  Análise  do  conteúdo  do
capítulo  Alocação  de
recursos e áreas especiais da
gestão / Gestão patrimonial
e infraestrutura

26. Recomenda-se revisar a apresentação e organização do tópico “7.5. Gestão patrimonial e infraestrutura”,
reunindo todos os itens em uma sequência lógica. Atendida Conteúdo exigido
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Constatação Recomendação
Situação após

manifestação do
gestor

Forma
recomendada

/conteúdo exigido
9.  Análise  do  conteúdo  do
capítulo  Alocação  de
recursos e áreas especiais da
gestão  /  Gestão  da
tecnologia da informação

27.  Recomenda-se  incluir  os  principais  desafos  e  ações  futuras  no  item  “7.6.  Gestão  da  tecnologia  da
informação”. Atendida Conteúdo exigido

10. Análise do conteúdo do
capítulo  Alocação  de
recursos e áreas especiais da
gestão / Gestão de Custos

28. Recomenda-se incluir a conformidade legal (art. 50, §3º, da Lei Complementar 101/2000, e Portaria STN
157/2011).

Não atendida
(assunção de risco) Conteúdo exigido

29.  Recomenda-se  incluir,  no  item  “7.7.  Gestão  de  Custos”,  estmatva  de  custos  por  área  de  atuação
(distribuição dos recursos consumidos entre as áreas fnalístcas e de suporte);

Não atendida
(assunção de risco) Conteúdo exigido

30. Recomenda-se incluir, no item “7.7. Gestão de Custos”, estmatva de custos por programa governamental,
demonstrando em que medida eles se relacionam e contribuem para o alcance da missão insttucional da UPC.

Não atendida
(assunção de risco) Conteúdo exigido

31.  Recomenda-se incluir,  no item “7.7.  Gestão de Custos”,  as  ações  futuras pretendidas  pela  gestão para
alocação de custos. Atendida Conteúdo exigido

11. Análise do conteúdo do
capítulo  Alocação  de
recursos e áreas especiais da
gestão  /  Sustentabilidade
ambiental

32. Recomenda-se incluir, no item “7.8. Sustentabilidade ambiental”, os critérios de sustentabilidade adotados
nas contratações e aquisições e as ações adotadas em 2018 para redução de resíduos poluentes.

Parcialmente
atendida Conteúdo exigido

12. Análise do conteúdo do
capítulo  Demonstrações
Contábeis

33. Recomenda-se incluir foto e assinatura no documento Declaração do Contador (Quadro 42 do RI 2018). Atendida Forma
recomendada

34. Recomenda-se enumerar os Anexos das demonstrações contábeis no texto contdo no item 8.2. Atendida Conteúdo exigido
35.  Recomenda-se  citar  o  Anexo  11  (Demonstração  das  Mutações  do  Patrimônio  Líquido)  no  item  “8.2
Demonstrações Contábeis”, visto que o Anexo foi incluído no relatório. Atendida Conteúdo exigido

36. Recomenda-se publicar as demonstrações contábeis e notas explicatvas do exercício de 2018 na internet. Atendida Forma
recomendada

37. Recomenda-se incluir as informações adicionais, conforme documento explicatvo do TCU, no que tange às
Notas Explicatvas: informações gerais; resumo das polítcas contábeis signifcatvas; informações de suporte e
detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis; outras informações relevantes.

Atendida Conteúdo exigido
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