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AUDITORIA INTERNA

INTRODUÇÃO

O Relatório Anual de Atiidades de Auditoria Interna (RAINT) 2018 apresenta uma síntese

dos trabalhos realizados pela Auditoria Interna (AUDIN) no ano de 2018, e está normatzado pela

Instrução Normatia nº 09, de 09 de outubro de 2018, da Secretaria Federal de Controle Interno

(SFC/CGU), que “dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT e sobre o Relatório Anual

de Atiidades de Auditoria Interna – RAINT das Unidades de Auditoria Interna Goiernamental do

Poder Executio Federal e dá outras proiidências”.

A AUDIN, de acordo com a Resolução nº 123/2015, que aproiou o Regimento da Auditoria

Interna,  e  alterada  pela  Resolução  nº  149/2016,  ambas  do  Conselho  Uniiersitário  (CONSUNI),

descreie,  em seu art. 2º, que “a auditoria interna é uma atiidade independente e objetia de

aialiação  e de  assessoramento  à  gestão,  que tem por  missão  contribuir  para  a  realização  dos

objetios  insttucionais,  aialiando  a  efcácia  dos  processos  de  controle,  goiernança  e

gerenciamento de riscos”.

CRITÉRIOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO 

O Relatório Anual de Atiidades de Auditoria Interna (RAINT) 2018 contempla os trabalhos

realizados no ano de 2018. Foi elaborado de acordo com o artgo 17 da IN SFC nº 09/2018, que

especifca os requisitos mínimos que deiem ser contemplados neste Relatório.

I. TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA

Em obseriância ao inciso I do artgo 17 da IN SFC nº 09/2018, o Quadro 01 demonstra o

quanttatio de trabalhos realizados e, o Quadro 02, o quanttatio de trabalhos não realizados,

conforme o PAINT, no exercício de 2018.

Quadro 01: Trabalhos preiistos 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
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TRABALHOS REALIZADOS

Área Macroprocesso ou tema Cronograma executado

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 Aialiação do Mapeamento das Atiidades da
AUDIN Dez/2018

Auditoria Interna Realização de Capacitação dos Seriidores 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: Elaborado pela AUDIN.

Quadro 02: Trabalhos preiistos no PAINT 2018 e não realizados no exercício.

TRABALHOS NÃO REALIZADOS

Área Macroprocesso ou tema Justfcatia

PROGEPE/Coord. de Administração
de Pessoal Admissão de Seriidores

Défcit de pessoal não preiisto 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 preiistas no PAINT
2018 e  não realizadas  no  exercício.  Assim,  foi
utlizada a mesma matriz de riscos.

Fonte: Elaborado pela AUDIN.

II. TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA REALIZADOS SEM PREVISÃO NO PAINT

Em obseriância ao inciso II do artgo 17 da IN SFC nº 09/2018, o Quadro 03 demonstra  o

quanttatio de trabalhos de auditoria interna realizados sem preiisão no PAINT.

4



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

AUDITORIA INTERNA

Quadro 03: Trabalhos realizados sem preiisão no PAINT 2018

Trabalho Descrição Cronograma
executado

Parecer de Auditoria –
PA nº 01/2018

Solicitação  do  Conselho  Curador  da  UNIPAMPA  (CONCUR),  para
esclarecimentos  de  questões  referentes  ao  processo  nº
23100.002562/2016-31 – Complexo Enológico do Campus Dom Pedrito.

Jul a Ago/2018

Fonte: Elaborado pela AUDIN.

III. RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

Em obseriância ao inciso III do artgo 17 da IN SFC nº 09/2018, o Quadro 04 demonstra o

quanttatio de recomendações emitdas e implementadas no exercício, bem como as fnalizadas

pela assunção de riscos pela gestão, as iincendas, e as não implementadas com prazo expirado na

data de elaboração do RAINT.

Quadro 04: Recomendações em 2018
Recomendações Quantdade

Emitdas em 2018 28

Implementadas 77

Finalizadas pela assunção de riscos 6

Vincendas 58

Não implementadas (iencidas) 183
Fonte: Elaborado pela AUDIN.

IV. FATOS RELEVANTES DA AUDITORIA EM 2018

Em obseriância  ao  inciso  IV  do artgo  17 da  IN SFC nº  09/2018,  descreiemos  os  fatos

releiantes que impactaram positia ou negatiamente nos recursos e na organização da unidade de

auditoria interna e na realização das auditorias em 2018.

O impacto negatio mais releiante em 2018 foi a redução de pessoal na equipe da AUDIN.

Além da manutenção dos afastamentos integrais do Contador, que realizaia trabalhos de auditoria,

e  da  Secretária  Executia,  que  atuaia  na  Secretaria  da  AUDIN  e  no  monitoramento  das

recomendações, ocorreram noios fatos que impactaram a capacidade operacional da Unidade.

No início de abril  de 2018, o Coordenador da Auditoria Interna solicitou exoneração, e a

auditora mais antga da equipe assumiu as funções da Coordenação.
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Ainda em abril,  um Auditor foi redistribuído para outra Insttuição.  Para substtuição,  foi

nomeada noia auditora, em maio de 2018, que está sendo capacitada para realizar suas atiidades,

o que demanda maior tempo de superiisão por parte da Coordenação.

Em junho de 2018, um Assistente em Administração, que atuaia na Secretaria da AUDIN, foi

redistribuído para outra Insttuição,  tendo como contrapartda o cargo iago. Porém, a iaga foi

destnada para lotação em outro setor da Insttuição.

Em julho de 2018, uma Auditora se exonerou para posse em outro cargo inacumuláiel. A

nomeação para o cargo iago ocorreu somente em dezembro de 2018, e a noia Auditora entrou em

exercício em janeiro de 2019.

Assim, durante parte de 2018, a equipe da AUDIN foi composta por apenas 2 seriidoras: a

Coordenadora, que acumulou as atiidades da Coordenação, as atiidades da Secretaria e ainda a

execução de auditorias; e uma Auditora, que prestou apoio às mesmas atiidades.

V. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS

Em atendimento ao inciso V do artgo 17 da IN SFC nº 09/2018, o Quadro 05 demonstra as

ações de capacitação realizadas,  com indicação do quanttatio de auditores  capacitados,  carga

horária e temas.

Quadro 05: Capacitação dos Seriidores da Auditoria Interna em 2018

Seriidor Curso/Palestra/Seminário CH Insttuição Período

Gabriela Giacomini
de Macedo

Palestra Prestação de Contas do Exercício de 2017 2,5 ISC – EAD 01/03

Curso  de  Gestão  de  Riscos  e  Controles  Internos  –
Entdades Federais de Ensino – Região Sul 24 CGU 25/04 a 27/04

Contratações Públicas 60 ILB – EAD 09/05 a 08/07

48º FONAITEC – Gestão de Qualidade e os Noios Desafos
para as Auditorias Internas do MEC 32 FONAI-MEC 05/06 a 08/06

Gestão de Riscos nas Contratações Públicas – IN 05/2017 16 NUDEPE/ ESAF 14/08 a 15/08

VII FORAI RS 2018 – Fórum Regional de Auditorias Internas 16 CGU 04/09 a 05/09

Curso Google Planilhas – Básico, Intermediário e Aiançado 28 NUDEPE 20/11 a 23/11

Curso de Formação de Gestores 28 NUDEPE 27/11 a 30/11

Total de horas de capacitação 2018: 206,50 

Cândida Dutra
Garcia Cougo

Gestão de Riscos no Setor Público 20 ENAP – EAD 13/06 a 04/07

Introdução ao Controle Interno 40 ILB – EAD 18/06 a 08/07
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Seriidor Curso/Palestra/Seminário CH Insttuição Período

Gestão de Riscos nas Contratações Públicas – IN 05/2017 16 NUDEPE/ ESAF 14/08 a 15/08

Atuação da Unidade de Auditoria Interna 40 FONAI-MEC 10/09 a 14/09

Curso de Formação de Gestores 28 NUDEPE 27/11 a 30/11

Total de horas de capacitação 2018: 144 

Total geral de horas de capacitação 2018: 350,50

Fonte: Elaborado pela AUDIN.

VI. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

Em atendimento ao inciso VI do artgo 17 da IN SFC nº 09/2018, passamos a discorrer sobre

a  análise  consolidada  acerca  do  níiel  de  maturação  dos  processos  de  goiernança,  de

gerenciamento de risco e de controles internos, com base nos trabalhos realizados em 2018.

Para aialiação dos controles internos, foram utlizados dois tpos de aialiações: a aialiação

do grau de risco pelo gestor, utlizada na elaboração do PAINT 2018, e outra aialiação de controles

internos durante a execução da auditoria,  atraiés dos componentes do padrão COSO 2013, de

forma a obter a aialiação do gestor ou responsáiel pelo processo. A aialiação foi realizada por

meio  de  Questonário  de  Aialiação  de  Controles  Internos  (QACI),  com  base  nos  seguintes

componentes:  ambiente  de  controle,  aialiação  de  riscos,  atiidades  de  controle,  informação  e

comunicação  e  atiidades  de  monitoramento.  A  utlização  do  padrão  COSO 2013  faz  parte  da

estratégia  da AUDIN de fomentar  o gerenciamento de processos,  com a inclusão dos objetios

estratégicos e da gestão de risco nas análises da AUDIN.

Sobre a maturação dos controles internos e gestão de riscos,  com base na metodologia

utlizada pela AUDIN, foi possíiel extrair as seguintes conclusões:

1. RA 01/2018 – Relatório de Gestão 2017 (PROPLAN/Coordenadoria de Planejamento)

Na  UNIPAMPA  o  Relatório  de  Gestão  está  sob  a  responsabilidade  da  Pró-Reitoria  de

Planejamento e Infraestrutura (PROPLAN), que concentra as informações recebidas das Unidades

Administratias  e  Acadêmicas  e  demais  órgãos  da  Uniiersidade,  compilando  as  informações

conforme a legislação específca do tema e remetendo à Auditoria Interna (AUDIN) para ierifcação

da conformidade das peças.
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A análise  efetuada no Relatório  de  Auditoria  compreendeu especifcamente  o conteúdo

apresentado no Relatório de Gestão 2017, no qual  ierifcamos a conformidade do relatório em

relação aos normatios do TCU utlizados como base para o processo.

Confrontamos  as  orientações  do  TCU,  disponibilizadas  no  Sistema  e-Contas,  com  o

conteúdo apresentado  no Relatório  de Gestão 2017 e realizamos  extrações  de dados  junto  ao

Tesouro Gerencial para a conferência dos quadros fnanceiros e orçamentários.

2. RA  02/2018  –  Manutenção  Predial  e  de  Equipamentos  (PROPLAN/Coordenadoria  de

Manutenção)

Esse  trabalho  foi  resultado  da  junção  de  duas  ações  de  auditoria  do  PAINT  2018:

Manutenção predial e Manutenção de equipamentos.

Em conjunto com a Coordenadoria de Manutenção, foram aialiados os possíieis riscos nos

processos de manutenção predial e manutenção de equipamentos:

• Descumprimento do objeto contratado;

• Informações imprecisas para subsidiar futuras contratações;

• Uso inadequado dos equipamentos por parte dos usuários;

• Aquisição inadequada de equipamentos.

Os dados obtdos pela AUDIN por meio de reuniões com o gestor da Coordenadoria  de

Manutenção e das respostas ao QACI permitram aialiar que o níiel de controle é baixo. Constatou-

se que os seguintes controles internos necessitam de aprimoramentos:

• Controles administratios e sua percepção pelos seriidores nos diiersos níieis da estrutura;

• Atribuições de competência e defnições de responsabilidades dos seriidores;

• Estrutura Organizacional da Coordenadoria e seu adequado funcionamento;

• Mapeamento e fuxo dos processos relacionados à Coordenadoria;

• Padronização e formalização de procedimentos e instruções operacionais internas;

• Segregação de funções nos processos e atiidades;

• Planejamento Estratégico;

• Plano de Capacitação para os seriidores;
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• Código de Étca específco;

• Regimento Interno;

• Identfcação e aialiação de riscos;

• Atiidades de controle adotadas;

• Controle  das  informações  sobre  a  disponibilidade  orçamentária  e  fnanceira,  sobre  os

ialores empenhados, liquidados e pagos, e sobre a dotação disponíiel;

• Polítcas e ações claramente estabelecidas para diminuir riscos;

• Comunicação;

• Identfcação e documentação das informações consideradas releiantes, para armazenar e

comunicar tempestiamente aos interessados;

• Registro dos principais erros incorridos nos processos de trabalho.

Para  regularização  ou mitgação  dos riscos  identfcados  no trabalho  de  auditoria  foram

realizadas  recomendações  que  estão  sendo  monitoradas  pela  AUDIN  iia  Módulo  Auditoria  no

Sistema GURI.

3. RA 03/2018 – Progressões e Promoções (PROGEPE/Coordenadoria de Gestão de Carreiras)

Em conjunto com a Coordenadoria  de Gestão de Carreiras,  foram aialiados os possíieis

riscos nos processos de progressões e promoções de seriidores:

• Mudanças na legislação;

• Progressões indeiidas ou intempestias;

• Erros nos procedimentos da CPPD, por falta de estrutura adequada.

Os  dados  obtdos  a  partr  do  QACI  permitram  aialiar  que  o  níiel  de  controle  da

Coordenadoria de Gestão de Carreiras é médio.

A seguir, constam os pontos positios constatados na aialiação dos controles internos:

• A  execução  das  principais  atiidades  enioliidas  na  realização  do  objeto  auditado  está

apoiada por polítcas e procedimentos;

• A Coordenadoria de Gestão de Carreiras possui metas específcas relacionadas ao PDI e os

indicadores são utlizados para aprimoramento das atiidades;
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• O setor dispõe de controle eletrônico ou manual de todos os processos de progressão e

promoção e está deiidamente atualizado;

• Em todos os processos de progressão e promoção há designação formal dos membros que

analisam e aialiam a documentação submetda;

• A Coordenadoria de Gestão de Carreiras publica, amplamente e de acordo com as normas

preiistas, as portarias e atos afns relatios aos processos do objeto auditado;

• A  Coordenadoria  gera  relatórios  contendo  informações  gerenciais  releiantes,  que

demonstrem realizações ou necessidades do setor.

Por  outro  lado,  constatou-se  que  os  seguintes  controles  internos  necessitam  de

aprimoramentos:

• Estrutura fsica e de pessoal para a realização dos trabalhos;

• Recursos tecnológicos disponibilizados;

• Regimento interno que defna as responsabilidades/atribuições do pessoal do setor;

• Capacitação para executar papéis do setor;

• Planejamento Estratégico formal e metodologicamente elaborado;

• Identfcação e aialiação dos riscos e atiidades de controle;

• Formulários utlizados nos processos de progressões e promoções;

• Registro de erros incorridos nos processos de trabalho para buscar soluções com iistas ao

aprimoramento;

• Controle  do  tempo  médio  de  cada  etapa  dos  processos  e  dos  obstáculos  que  possam

impactar o andamento regular dos processos.

Para  melhorar  os  mecanismos  de  goiernança  aialiados  no  trabalho  de  auditoria  foram

realizadas  recomendações  que  estão  sendo  monitoradas  pela  AUDIN  iia  Módulo  Auditoria  no

Sistema GURI.

4. RA 04/2018 – Contratações de TI (DTIC/Coordenadoria de Administração e Planejamento)

Em  conjunto  com  a  Coordenadoria  de  Administração  e  Planejamento  (COAP),  foram

aialiados os possíieis riscos nos processos de contratações de TI:

• Falta de pessoal;
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• Limitação orçamentária;

• Infraestrutura da região;

• Adequação e alteração de normas e legislação;

• Especifcação de produtos e seriiços.

Os  dados  obtdos  a  partr  do  QACI  permitram  aialiar  que  o  níiel  de  controle  da

Coordenadoria de Administração e Planejamento é alto.

A seguir, constam os pontos positios constatados na aialiação dos controles internos:

• Existe Planejamento Estratégico formal e metodologicamente elaborado;

• A estrutura organizacional da COAP está organizada de forma a atender o fuxo do processo

de contratação conforme preconiza a Secretaria de Tecnologia da Informação do Ministério

do Planejamento;

• A execução das principais  atiidades enioliidas na realização de contratações de TI está

apoiada por polítcas e procedimentos dispostos na IN 04/2014;

• Existe plano de capacitação para os seriidores da COAP, com base em leiantamento das

necessidades do setor;

• Os principais riscos foram identfcados e aialiados seguindo a Metodologia de Gestão de

Riscos do SISP (MGR-SISP i2.0).

• Há  defnição  de  atiidades  de  controle  para  os  riscos  identfcados  e  aialiados

metodologicamente;

• A COAP dispõe de sistema próprio e de planilha sob a responsabilidade da PROAD, para

acompanhamento dos processos de contratação de TI;

• A COAP eniia periodicamente à Direção da DTIC relatório de ações com base nos objetios e

metas elencados no PDTIC iigente;

• A COAP dá transparência aos processos sob sua gestão em portais ofciais na internet, em

cumprimento à Lei de Acesso à Informação;

• A COAP registra as etapas do seu processo de trabalho que podem ser aperfeiçoadas, com

base  em  fatos  internos  e  publicações  externas,  e  realiza  anualmente  a  atualização  do

processo;
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• Existe monitoramento das metas específcas da COAP.

Constatou-se que os seguintes controles internos necessitam de aprimoramentos:

• Estrutura de pessoal;

• Documento formal para defnir as responsabilidades/atribuições do pessoal;

• Mapeamento do processo de contratações de TI no âmbito da UNIPAMPA;

• Sistema para controle da disponibilidade orçamentária e fnanceira das contratações;

• Registros formalizados das fases de planejamento e de gestão.

Para  regularização  ou mitgação  dos riscos  identfcados  no trabalho  de  auditoria  foram

realizadas  recomendações  que  estão  sendo  monitoradas  pela  AUDIN  iia  Módulo  Auditoria  no

Sistema GURI.

5. RA 05/2017 – Execução de Obras (PROPLAN/Coordenadoria de Infraestrutura)

Em conjunto com a Coordenadoria de Infraestrutura, foram aialiados os possíieis riscos nos

processos de execução de obras:

• Embargos de obras;

• Descumprimento de cláusulas contratuais;

• Falta de preiisão orçamentária;

• Atraso de repasse fnanceiro;

• Falta de recurso para fscalização;

• Fiscalização inefciente.

Os  dados  obtdos  a  partr  do  QACI  permitram  aialiar  que  o  níiel  de  controle  da

Coordenadoria de Infraestrutura é médio. 

A seguir, constam os pontos positios constatados na aialiação dos controles internos:

• Existe  segregação de funções na maioria  dos processos e atiidades da competência  do

setor. Em geral, eiita-se que o técnico que elaborou o projeto básico ienha a fscalizar o

objeto  e  sempre  são  compostas  as  comissões  de  recebimento  defnitio  com  outros

profssionais, além do que fscalizou a obra;
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• A Coordenadoria  dá  transparência  aos  processos  sob  sua  gestão  em  portais  ofciais  na

internet, em cumprimento à Lei de Acesso à Informação;

• A Coordenadoria apresenta relatório de suas atiidades à PROPLAN, contendo informações

gerenciais releiantes;

Por  outro  lado,  constatou-se  que  os  seguintes  controles  internos  necessitam  de

aprimoramentos:

• Código de Étca específco para os seriidores da Coordenadoria de Infraestrutura;

• Normas  formalizadas  para  defnição  das  atribuições  e  competências  das  Diiisões  da

Coordenadoria de Infraestrutura e da própria Coordenadoria;

• Sobrecarga de funções sobre os gestores dos contratos de obras;

• Planejamento Estratégico,  formal e metodologicamente elaborado,  da Coordenadoria  de

Infraestrutura;

• Defnição das respostas/tratamentos aos riscos;

• Controle da disponibilidade orçamentária e fnanceira;

• Rotnas para preienção de irregularidades enioliendo a execução de obras;

• Registro dos principais erros incorridos nos processos de trabalho;

• Monitoramento dos controles internos.

Para  regularização  ou mitgação  dos riscos  identfcados  no trabalho  de  auditoria  foram

realizadas  recomendações  que  estão  sendo  monitoradas  pela  AUDIN  iia  Módulo  Auditoria  no

Sistema GURI.

VII. BENEFÍCIOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

Conforme preiisto  no  inciso  VII  do  artgo  17  da  IN  SFC  nº  09/2018,  que  estabelece  o

“quadro demonstratio dos benefcios  fnanceiros  e não fnanceiros  decorrentes da atuação da

unidade de auditoria interna ao longo do exercício por classe de benefcio”, informamos que, em

2018, não foi utlizada quantfcação e classifcação de benefcios.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

AUDITORIA INTERNA

No  exercício  de  2019,  a  contabilização  de  benefcios  fnanceiros  e  não  fnanceiros  da

atiidade de auditoria interna será realizada em conformidade com a Instrução Normatia CGU/SFC

nº 4, de 11 de junho de 2018, utlizando metodologia simplifcada de registro e classifcação em

planilha, com base no Manual de Contabilização de Benefcios da CGU.

Bagé, 12 de feiereiro de 2019.

Gabriela Giacomini de Macedo
Coordenadora da Auditoria Interna
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