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APRESENTAÇÃO
O presente documento consigna o Relatório Anual de Atividades de
Auditoria Interna (RAINT) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) referente ao
exercício de 2012, cumprindo assim exigências legais, conforme Instruções
Normativas da Controladoria Geral da União (IN/CGU) nº. 07, de 29/12/2006, e nº.
01, de 03/01/2007.
Em especial este Relatório foi elaborado conforme Título II da IN/CGU
01/2007 e tem como objetivo apresentar as atividades de auditoria interna,
realizadas em função do Plano Anual de Atividades de Auditoria (PAINT), aprovado
no dia trinta do mês de dezembro do ano de dois mil e onze.

I. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS

1.1. Relatórios:
Após a emissão de onze solicitações de auditoria, foram emitidos
quatorze relatórios, sendo sete relatórios preliminares e sete finais, conforme tabela.
TABELA 1 – RELAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE AUDITORIA
Nº

Data da
emissão

Destinatário

1

16/02/12

GR*

2

22/06/12

GR

3

02/07/12

PRA

4

02/08/12

PRA

5

24/08/12

PRA

6

09/09/12

PRA

7

12/09/12

PRA

8

10/10/12

PRGRH

Objeto
Autos dos processos de sindicância/administrativo
disciplinar oriundos de Portarias, acompanhados de
eventuais anexos. Entrevista escrita (questionário) a ser
preenchido por todos os componentes das comissões.
Relação de todos os convênios assinados pela UFPel no
período de 02/janeiro/2012 a 22/junho/2012.
Relação de todos os contratos em vigência assinados pela
UFPel no período de 02/janeiro/2012 a 02/julho/2012.
Relação dos procedimentos de licitação nas modalidades
Concorrência Pública, Tomada de Preços, Convite, Pregão
(Eletrônico e Presencial) e de dispensa e inexigibilidade de
licitação. Bem como apresentação dos controles internos
utilizados tais como manuais, fluxogramas, check lists,
informativos, etc.
Processos de pagamentos acompanhados dos respectivos
contratos. Reiteração do inteiro teor da Solicitação de
Auditoria nº 04/2012. Ciência sobre auditoria de processos
de diárias.
Relação dos procedimentos de licitação nas modalidades
Concorrência Pública, Tomada de Preços, Convite, Pregão
(Eletrônico e Presencial) e de dispensa e inexigibilidade de
licitação. Apresentação de documentação comprobatória
referente aos controles utilizados.
Ordens de pagamento e conformidade diárias de ordens
bancárias. Reiteração da Solicitação de Auditoria nº 05/12.
Processos de aposentadoria (acompanhada da ficha
funcional e demonstrativo salarial antes e após concessão).
Cópia das Portarias ns. 1408/12 a 1399/12 (total de dez
portarias), publicadas em setembro/2012. Declaração de
bens e rendas do último ano ou autorização para acesso
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9

15/10/12

PRIE

10

19/10/12

PRIE

11

22/10/12

PRGRH

eletrônico das declarações.
Entrevista escrita (questionário) sobre uso e manutenção de
veículos oficiais.
Cópia das normas e instruções de serviços ou instrumentos
similares, da Pró-Reitoria de Infraestrutura, quanto à correta
administração, controle e utilização da frota de veículos e
máquinas. Cópia do controle de combustível, pedágio e
manutenção de veículos. Controle de combustível, seguido
da autorização de abastecimento dos veículos. Diário de
Bordo dos veículos no período de 16/04/2012 a 15/05/2012.
Cópia Planilhas com as médias das quilometragens dos
veículos.
Processos (ORIGINAIS) de insalubridade/periculosidade
(acompanhada da ficha funcional e cópia dos comprovantes
de rendimentos dos três últimos meses).

11

11

17

* A tabela de siglas encontra-se no Anexo 1: Lista de Siglas, que segue apenso.

Objetivou-se centralizar as solicitações de auditoria em quantidades
mínimas possíveis de forma a facilitar a resposta pelas unidades auditadas e evitar
sobrecarregá-las com várias e sucessivas solicitações. Com base nos dados
apresentados, e após sua análise, foram emitidos os seguintes relatórios
preliminares:
TABELA 2 – RELAÇÃO DOS RELATÓRIOS PRELIMINARES
Nº

Data da
emissão

Destinatário

01

25/05/2012

GR

02

02/08/2012

PRA

03

05/10/2012

PRA

04

05/10/2012

PRA

05

09/10/2012

PRA

06

20/11/12

PRIE

07

20/12/12

PRGRH

Objeto
Processos de sindicância e administrativo disciplinar.
Analisar se a execução contratual segue os ditames
legais e os controles exercidos.
Avaliar a gestão de diárias sob o aspecto da legalidade.
Verificar a execução das receitas e das despesas; a
formalização dos procedimentos de despesa (empenho,
liquidação e pagamento); se a despesa possui respaldo
contratual e/ou legal.
Analisar a aplicação da legislação aos processos de
aquisições.
Auditagem sobre controle de veículos.
Auditagem sobre concessão de insalubridade e
periculosidade, bem como declaração de bens e rendas
de servidores.

Ação
PAINT
8
10
18
13 14

16
11
17

Após concessão de prazo para as unidades auditadas apresentarem
eventuais justificativas ou contestações sobre os apontamentos constantes nos
relatórios preliminares, emitiram-se, por decurso de prazo, os relatórios finais:
TABELA 3 – RELAÇÃO DOS RELATÓRIOS FINAIS*
Nº
01
02
03
04
05
06
07

Data da
emissão
18/06/12
21/08/12
12/11/12
12/11/12
12/11/12
25/02/13
25/02/13

Destinatário
GR
PRA
PRA
PRA
PRA
PRIE
PRGRH

Objeto
Processo de sindicância e administrativo disciplinar
Auditoria referente a gestão de contratos
Concessão de diárias
Gestão financeira e orçamentária
Gestão de suprimento de bens e serviços (licitações)
Controle de veículos
Gestão recursos humanos (adicionais e declaração IR)

* Os Relatórios Finais estão anexos ao RAINT.
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1.2. Áreas, unidades e setores auditados:
A tabela abaixo demonstra as unidades auditadas no ano de 2012.
TABELA 4 – RELAÇÃO DAS ÁREAS AUDITADAS
Área
PRA
PRGRH

Objeto
Auditagem sobre licitações, contratação direta, execução contratual,
execução financeiro-orçamentária e diárias
Auditagem sobre concessão de aposentadoria e de
insalubridade/periculosidade

Ação do
PAINT
10 13 14
16 18
17

PRIE

Auditagem sobre controle de veículos

11

GR

Auditagem sobre processo administrativo disciplinar e convênios

08 09

1.3. Escopos de Auditoria:
O escopo das auditorias baseou-se em perguntas macro que foram
divididas em questionamentos mais detalhados em forma de check lists (listas de
verificação) previamente elaborados na fase do planejamento da auditoria e
aplicados sobre as amostras.
O planejamento incluiu, em sua maioria, além da elaboração do programa
de trabalho, a seleção das amostras. Consoante parágrafo 2.5 do MAINT, a
amostragem foi feita considerando, inclusive, critérios de relevância (ex.: escolha de
licitações de maiores valores) e risco (ex.: irregularidades já apontadas por outros
órgãos de controle).
1.3.1. Contratação Direta, Licitação (concorrência pública, tomada de preços e
convite), Pregão (eletrônico e presencial) e Execução Contratual: O
procedimento de auditoria aplicado tem como escopo para busca de respostas às
seguintes questões básicas: O procedimento de licitação está devidamente
formalizado? O itinerário (trâmite) do processo obedeceu à legislação? O
edital/convite e respectivos anexos (quando for o caso) foi concebido de acordo com
os ditames da legislação? Os aspectos financeiros da licitação possuem respaldo
legal e contratual?
1.3.2. Procedimentos de Concessão de Aposentadoria e de Concessão de
Adicional de Insalubridade e Periculosidade: O procedimento de auditoria a ser
aplicado sobre as amostras teve como escopo (consoante Programa de Auditoria)
buscar respostas às seguintes questões básicas: A instrução dos procedimentos de
concessão de adicionais de insalubridade e periculosidade está adequada? As
concessões dos benefícios de insalubridade e de periculosidade obedeceram à
legislação? Servidores designados em cargos de chefia e função gratificada
possuem autorização de acesso às declarações de imposto de renda?
1.3.3. Execução Financeira e Orçamentária: O procedimento de auditoria aplicado
sobre a Execução Financeira e Orçamentária teve como escopo buscar respostas às
seguintes questões macro: (i) A formalização dos procedimentos de despesas
(empenho liquidação e pagamento) é adequada? (ii) O arquivamento dos
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documentos que fundamentam os lançamentos contábeis é adequado? (iii)
Verificação dos processos de lançamento de restos a pagar. (iv) Verificação e
análise quanto à prestação de contas. (v) Como está sendo efetuada a execução
das receitas e das despesas?
1.3.4. Controle de Veículos: O procedimento de auditoria aplicado sobre os
Controles de Veículos teve como escopo verificar e avaliar os controles internos e
sua adequabilidade quanto aos veículos, em especial controle de combustível,
manutenção de veículos, presença de diário de bordo, médias de quilometragens.
1.3.5. Convênios: O procedimento de auditoria planejado para a análise de
convênios baseou-se nas seguintes perguntas básicas: O convênio firmado cumpriu
as normas vigentes, em especial quanto à fase de elaboração? Os gastos estão de
acordo com as metas propostas no plano de trabalho? Os controles internos
existentes (previstos) são realizados? Foi emitida solicitação de auditoria. Contudo o
planejado não foi executado em razão de que a Universidade não havia firmado
nenhum convênio no período solicitado (desde 01/01/2012 até a data da emissão da
Solicitação de Auditoria – 22/06/2012). Além disso, devido ao atraso das unidades
executoras nas respostas às outras solicitações de auditoria, causou prejuízo ao
planejamento macro (realizado no PAINT 2012) quanto a execução de auditorias.
Bem como devido à greve de servidores que prejudicou ainda mais a realização
desta auditagem; considerando que o Setor de Convênios possui apenas dois
funcionários.

1.4. Cronograma executado:
O trabalho realizado pela AUDIN no exercício de 2012 incluiu todas as
atividades previstas no PAINT/12, além de outras não previstas, conforme quadro
abaixo:
TABELA 05 – CRONOGRAMA PAINT
Atividade
Atividades
Administrativas
Controle da Unidade
AUDIN
Prestação de apoio a
CGU e ao TCU
Monitoramento
das
Recomendações
Relatório Anual de
Atividades AUDIN
Assessorar elaboração Prestação Contas
Emissão
parecer
contas ano anterior
Sindicância e Proc.
Adm. Disciplinar
Convênios
Gestão de Contratos

AÇÃO
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
PAINT
01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05

X

06

X

X

07

X

X

08

X

X

09

X

X

10

X

X
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Controle de Veículos
Revisão do Manual de
Auditoria Interna
Auditoria
sobre
Gestão Orçamentária
Auditoria
sobre
Gestão Financeira
Plano
Anual
de
Atividades da AUDIN
Gestão de suprimento
de bens e serviços
Gestão de Recursos
Humanos
Auditoria referente a
diárias
Estudo lei, doutrina e
jurisprudência
Capacitação
e
treinamento
Reserva
de
contingência
Assessoramento ao
Gestor da Instituição
LEGENDA:

11

X

X

12

X

13

X

X

14

X

X

15

X

16

X

X

17

X

18

X

19

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

---

AÇÃO PLANEJADA

AÇÃO NÃO PLANEJADA

1.5. Recursos humanos e materiais empregados:
Os recursos humanos empregados, a relação homem x hora e os
materiais empregados foram:
TABELA 06 – RECURSOS HUMANOS
Ano

Cargos ocupados

2012

Chefe da Auditoria Interna, Auditor Interna e Técnico em Contabilidade
Média de servidores por mês no ano

Total de
servidores
3
3

TABELA 07 – RELAÇÃO HOMEM X HORA
N
PAINT
01
02
03
04
05
06
07
08
09

X

Ação

Hora programada

Hora executada

Atividade administrativa
Controle da AUDIN
Prestação de apoio ao Sistema de Controle
Federal (CGU e TCU)
Monitoramento das Recomendações, Alertas
e Determinações
Relatório Anual de Atividades de Auditoria
Interna – RAINT
Assessorar o gestor na elaboração do
relatório de Prestação de Contas
Emissão de parecer sobre as contas do
exercício anterior
Sindicância
e
Processo
Administrativo
Disciplinar – PAD
Convênios

1200
120

1000
75

240

240

240

240

120

120

120

120

120

120

200

200

200

80
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10
11
04
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Gestão de Contratos
Controle de Veículos
Monitoramento das Recomendações, Alertas
e Determinações
Revisão do Manual de Auditoria Interna MAINT
Gestão Orçamentária
Gestão Financeira
Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna
– PAINT
Gestão de suprimento de bens e serviços
(aquisições)
Gestão de Recursos Humanos
Diárias
Estudo de legislação, jurisprudência e
doutrina
Capacitação
Reserva de contingência*
Total de horas

200
200

120
250

120

120

120

60

200
200

240
260

120

120

200

120

200
200

250
240

240

240

240
130
4930

585
130
4930

* Esta reserva técnica de tempo foi utilizada para promover o assessoramento ao gestor máximo da Instituição.

TABELA 08 – MATERIAS EMPREGADOS
Quadrimestres
1º, 2º e 3º

Materiais/Equipamentos
01 sala, 03 computadores, 01 notebook, 02 impressoras, 03 telefones, 03
estações de trabalho, 01 mesa de reunião, 07 cadeiras e 2 armários.

II. REGISTRO QUANTO À IMPLEMENTAÇÃO
RECOMENDAÇÕES OU DETERMINAÇÕES

OU

CUMPRIMENTO

DE

2.1. Determinações do Tribunal de Contas da União:
As determinações do TCU e as respectivas justificativas, quando
disponibilizadas pelas unidades executoras, constam no Anexo 3: Registro quanto à
implementação/cumprimento das determinações do Tribunal de Contas da União
que segue apenso.
2.2. Recomendações da Controladoria Geral da União:
As recomendações da CGU e as respectivas justificativas, quando
disponibilizadas pelas unidades executoras, constam no Anexo 4: Registro quanto à
implementação/cumprimento das recomendações da Controladoria Geral da União
que segue apenso.
2.3. Recomendações da Unidade de Auditoria Interna:
As recomendações da Auditoria Interna e as respectivas justificativas,
quando disponibilizadas pelas unidades executoras, constam no Anexo 5: Registro
quanto à implementação/cumprimento das recomendações da Auditoria Interna que
segue apenso.
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2.4. Decisões dos Conselhos Fiscais e de Administração:
Conforme o Regimento Geral da Universidade, a Administração Superior
da UFPel, além da Reitoria, constitui-se dos seguintes órgãos colegiados: (i)
Conselho Diretor da Fundação – CONDIR; (ii) Conselho Universitário – CONSUR; e
(iii) Conselho Coordenador do Ensino e da Pesquisa – COCEP. Consoante
documentação publicada no site da UFPEL, as deliberações e decisões expedidas
no exercício de 2012 foram:
TABELA 09 – ATAS DOS CONSELHOS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Conselho
COCEP
CONSUN

Quantidade de atas
14
16

Assunto
Diversos
Diversos

TABELA 10 – RESOLUÇÕES DOS CONSELHOS DA ADMINISTRAÇÃO
Conselho

Resolução

Data

COCEP*

2012/01

22/03/2012

COCEP

2012/02

22/03/2012

COCEP

2012/03

14/03/2012

COCEP

2012/04

30/08/2012

COCEP

2012/05

24/09/2012

COCEP

2012/06

04/10/2012

COCEP

2012/07

04/10/2012

COCEP

2012/08

04/10/2012

COCEP

2012/09

04/10/2012

COCEP

2012/10

08/11/2012

COCEP

2012/11

10/12/2012

COCEP

2012/12

10/12/2012

COCEP

2012/13

10/12/2012

COCEP

2012/14

13/12/2012

CONSUN**

2012/01

19/01/2012

CONSUN

2012/02

13/02/2012

CONSUN

2012/03

26/10/2012

Assunto*
Aprova a proposta de normatização do programa
auxílio odontológico.
Aprova a proposta de normatização do programa
auxílio moradia.
Delibera sobre frequência em aulas durante os
Congressos de Iniciação Científica – CIC.
Regulamenta o reposicionamento na carreira do
magistério de docente proveniente de outra IFE e
aprovado em concurso público na Universidade
Federal de Pelotas.
Aprova o novo Calendário Acadêmico 2012 para os
Cursos Semestrais.
Aprova Regimento do Laboratório de Inspeção de
Eficiência Energética em Edificações (LINSE).
Aprova
Regimento
do
Laboratório
de
Representação Gráfica e Digital (GEGRAD).
Aprova Regimento do Núcleo em Pesquisa em
Arquitetura e Urbanismo (NAUrb).
Aprova Proposta de Manual de Formaturas da
UFPel.
Aprova Regimento do Conselho de Ética em
Pesquisa da UFPel.
Aprova Atualizações
no Programa
Auxílio
Alimentação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
da UFPel. Revoga Resolução nº 09/2010.
Aprova Atualizações no Programa de Moradia
Estudantil da pró-Reitoria de Assistência Estudantil
da UFPel. Revoga Resolução nº 11/2010.
Aprova Atualizações no Programa de Auxílio
Transporte da pró-Reitoria de Assistência Estudantil
da UFPel. Revoga Resolução nº 10/2010.
Aprova a criação do Núcleo de Inovação em
Máquinas e Equipamentos Agrícolas.
Inclui “ad referendum” do Conselho Universitário, o
Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)
da Universidade Federal de Pelotas.
Aprova “ad referendum” do Conselho Universitário,
o Regulamento do Alojamento Estudantil (Casa do
Estudante) da Universidade Federal de Pelotas.
Aprova as Disposições Legais para Funcionamento
dos Centros, que passam a integrar o Estatuto Geral
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CONSUN

2012/04

26/10/2012

CONSUN

2012/05

13/11/2012

CONSUN

2012/06

13/11/2012

CONSUN

2012/07

23/11/2012

CONSUN
CONSUN

2012/08
2012/09

23/11/2012
07/12/2012

CONSUN

2012/10

07/12/2012

CONSUN

2012/11

07/12/2012

CONSUN

2012/12

07/12/2012

CONSUN

2012/13

07/12/2012

CONSUN

2012/14

07/12/2012

CONSUN

2012/15

07/12/2012

CONSUN

2012/16

07/12/2012

da Universidade Federal de Pelotas.
Aprova o Regimento do Centro de Pesquisas e
Previsões Meteorológicas (CPPMet).
Aprova a Proposta de Criação do Centro
Especializado em Reabilitação – CER III/Pel, a ser
instalado junto ao Núcleo de Neurodesenvolvimento
Dr. Mario Coutinho da Faculdade de Medicina.
Aprova a Implantação do Sistema de Reserva de
Vagas na UFPel, para o ingresso em 2013 e
alterando o percentual para 50% para o ingresso em
2014.
Aprova o Regimento Interno da Coordenadoria de
Convênios.
Aprova a adesão da UFPEL a – EBSERH
Aprova o Regimento do CDTec.
Aprova a Proposta de criação de novo Regimento
da Agência da Lagoa Mirim – ALM.
Regimento interno da comissão de ética da UFPEL.
Aprova, com trinta e sete (37) votos favoráveis, vinte
e três (23) votos contrários e uma (01) abstenção, à
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –
EBSERH.
Programa Institucional para promoção da ética dos
agentes internos da UFPEL e regulamentação e
normatização dos cursos regulares permanentes
para promoção da ética.
Autoriza, conforme a lei vigente, e de acordo com as
normas estabelecidas no Regimento em anexo, que
faz parte dessa Resolução, a participação de
servidores docentes, de técnico-administrativos e de
alunos da Universidade Federal de Pelotas, sem
prejuízo de suas atribuições funcionais, nas
atividades realizadas pelas fundações de apoio à
Universidade Federal de Pelotas, ou agências de
fomento referidas em epígrafe, sem vínculo
empregatício
de
qualquer
natureza,
com
possibilidade de concessão de bolsas de ensino,
pesquisa, inovação tecnológica, desenvolvimento
institucional e de extensão.
Altera o artigo 269 do Regimento Geral da
Universidade Federal de Pelotas.
Aprova as Normas de Formalização e Execução de
Contratos e Convênios da UFPel com as Fundações
de Apoio.

* Arquivo digital em http://wp.ufpel.edu.br/scs/cocepe/resolucoes/2012-2.
** http://wp.ufpel.edu.br/scs/consun/resolucoes.

2.5. Demandas recebidas pela ouvidoria:
Esta entidade não possui unidade de ouvidoria.
2.6. Ações relativas a denúncias recebidas diretamente pela entidade:
A unidade de Auditoria Interna não recebeu denúncias no ano de 2012.
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III. RELATO GERENCIAL SOBRE A GESTÃO DE ÁREAS ESSENCIAIS DA
UNIDADE, COM BASE NOS TRABALHOS REALIZADOS.

3.1. Avaliação dos controles internos administrativos:
Como avaliação dos controles internos administrativos da entidade, após
a realização das auditorias, entendeu-se pela necessidade de seu aprimoramento,
conforme pode ser observado nas recomendações expedidas pela AUDIN. E, como
forma de avaliação, entendeu-se oportuno a utilização do QUADRO A.3.1 –
avaliação do sistema de controles internos da UJ.
TABELA 11 – AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS
ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM
AVALIADOS
Ambiente de Controle

VALORES
1

2

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à
consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu
funcionamento.
X

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.

X

5

X
X

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da
competência da UJ.

X

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos
resultados planejados pela UJ.

X
1

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.

2
X

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos
objetivos e metas da unidade.

X

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa)
envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da
probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de
medidas para mitigá-los.

X

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de
informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos
níveis da gestão.

X

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar
mudanças no perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos
ambientes interno e externo.

X
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4

X

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de
definições claras das responsabilidades.

Avaliação de Risco

5

X

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão
postos em documentos formais.
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários
e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos
procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.

4

X

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por
todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da
unidade.
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.

3

3
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15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem
tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada
de decisão.

X

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de
fragilidades nos processos internos da unidade.

X

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar
sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

X

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e
inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.
Procedimentos de Controle

X
1

2

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para
diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.

4

5

3

4

5

X
2

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada,
armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.

X

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade
suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.

X

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é
apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.

X

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos
grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das
responsabilidades de forma eficaz.

X

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da
UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua
estrutura.

X
1

2

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para
avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.

X

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e
efetivo pelas avaliações sofridas.

X

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu
desempenho.

3

X

1

Monitoramento

5

X

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e
estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle.
Informação e Comunicação

4

X

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao
nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.

3

X

Escala de valores da Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto
da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da
UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto
da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ,
porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.
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3.2. Regularidade dos procedimentos licitatórios:
Prejudicado, uma vez que a unidade executora não respondeu Solicitação
de Auditoria, que acabou por obstaculizar o trabalho de auditagem.

3.3. Verificação da consistência da folha de pagamento de pessoal:
Concernente às ações de auditoria interna referente à área de recursos
humanos (folha de pagamento), a AUDIN deteve-se na análise de concessão de
adicionais de insalubridade e periculosidade. Após a análise, destacam-se as
seguintes constatações: (i) Deficiência na formalização dos processos; (ii)
morosidade nos processos de concessão de insalubridade e periculosidade; (iii)
divergências entre o laudo pericial e o Anexo I da Orientação Normativa MPOG/SRH
n. 02, de 19 de fevereiro de 2010, (iv) laudo técnico não contempla a plenitude das
informações e dados constantes no Anexo III, da Orientação Normativa MPOG/SRH
n. 02, de 19 de fevereiro de 2010; (v) utilização de critérios diferenciados para o
lançamento da data de início da concessão do adicional; e (vi) pagamento a maior
referente ao adicional de insalubridade e periculosidade concedido aos servidores.

IV.
FATOS
RELEVANTES
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVA
ORGANIZACIONAL COM IMPACTO SOBRE A AUDITORIA INTERNA

OU

São aspectos de natureza administrativa ou organizacional que
impactaram a Unidade de Auditoria Interna:
•

Não atualização do Regimento Interno da Unidade de Auditoria
Interna: A AUDIN elaborou minuta de alteração de seu Regimento que
data de 1998 e necessita, portanto, de atualização. A minuta de alteração
foi encaminhada em 2011 para análise a aprovação, mas, até o momento,
não houve manifestação à AUDIN sobre a alteração solicitada.

•

Não atendimento pelas unidades auditadas de solicitações da AUDIN:
Algumas solicitações de auditorias não foram respondidas/atendidas em
sua totalidade pelas unidades auditadas, com consequente diminuição de
escopo ou com obstáculo a realização da auditagem, conforme pode ser
verificado em Relatórios Finais de Auditoria. Também algumas respostas
foram dadas intempestivamente, o que atrasou o trabalho de auditagem,
que, por sua vez, é realizado por programação. Os relatórios preliminares
também não foram respondidos ou contestados em tempo, bem como a
avaliação de desempenho da AUDIN não foi encaminhada. Entende-se que
as respostas a estes documentos são importantes, pois instrui a AUDIN
com elementos capazes de proporcionar avaliação e, por conseguinte,
aprimoramento de seu trabalho.

•

Falta de quantitativo suficiente de pessoal para a AUDIN: A AUDIN
necessita, para melhor cumprir suas atribuições, de mais auditores.
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•

Greve dos servidores técnicos administrativos federais: A greve no
ano de 2012 que durou vários meses prejudicou a realização de auditorias,
principalmente atrasando-as, uma vez que as unidades executoras
contavam com menos servidores que priorizaram a execução de atividades
de fim e, destas, mais urgentes ou essenciais.

V. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO DA AUDITORIA
INTERNA

Os eventos em que os servidores da AUDIN participaram foram:
TABELA 12 – EVENTOS ANUAIS
Evento
I FORAI
Controles
na
Administração Pública
Capacitação
em
Controle e Auditoria
Interna
Auditorias e Controles
Internos
Governamentais
Fundamentos
e
Normas de Auditoria
Contábil
Gestão Empresarial III
XXXVII FONAI-MEC
II FORAI
Auditoria Prática
Setor Público

no

Entidade

Tipo

Local

Horas

Participante
Helen Jacobsen
Flávio Nogueira

CGU

Fórum

Porto Alegre

07

TCU

Curso

Pelotas (EAD)

30

Helen Jacobsen

ESAF

Curso

Pelotas (EAD)

40

Helen Jacobsen
Rodrigo Oliveira

ABOP

Curso

Santa Maria

40

Helen Jacobsen
Rodrigo Oliveira

UNIEDUCAR

Curso

Pelotas (EAD)

120

Helen Jacobsen

CETAP

Curso

Pelotas (EAD)

150

FONAI

Fórum

Maceió

30

CGU

Fórum

Porto Alegre

07

Rodrigo Oliveira
Flávio Nogueira
Rodrigo Oliveira
Helen Jacobsen
Flávio Nogueira
Rodrigo Oliveira

CONSULTRE

Curso

São Paulo

30

Helen Jacobsen

TABELA 13 – COMPARATIVO DO TREINAMENTO EXECUTADO E O PLANEJADO
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hora/ Nº. servidores
Aula
treinados
I FORAI-CGU-RS
07
02
Controles na Administração Pública
30
01
Capacitação em Controle e Auditoria Interna
40
02
Auditorias e Controles Internos Governamentais
40
02
Fundamentos e Normas de Auditoria Contábil
120
01
Gestão Empresarial III
150
01
XXXVII FONAI-MEC
30
02
II FORAI
07
03
Auditoria Prática no Setor Público
30
01
Total do treinamento executado
Total do treinamento planejado (PAINT/12)
Evento
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02/07
01/30
02/40
02/40
01/120
01/150
02/30
03/07
01/30
03/585
03/240
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste Relatório apresentou-se o trabalho realizado pela unidade de
Auditoria Interna da UFPel no exercício 2012, relatando as atividades realizadas –
planejadas e não planejadas. A este Relatório há documentos anexos, conforme
indicado no Sumário, que detalham as atividades realizadas.

Pelotas, 28 de fevereiro de 2013.

Flávio Chevarria Nogueira
Chefe da Auditoria Interna
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Anexo 01. Lista de siglas e abreviações:
Sigla/Abreviação
ART
AUDIN
CGU
COCEP
CONDIR
CONSUR
DOU
FONAI-MEC
GR
IN
MAINT
MEC
MPOG
PAINT
PPP
PRA
PRGRH
RAINT
SA
SAs
SRH
SINAPI
TCU
UFPEL

Significado
Anotação de Responsabilidade Técnica
Unidade de Auditoria Interna da UFPEL
Controladoria Geral da União
Conselho Coordenador do Ensino e da Pesquisa da UFPEL
Conselho Diretor da Fundação da UFPEL
Conselho Universitário da UFPEL
Diário Oficial da União
Associação Nacional dos Servidores Integrantes das
Auditorias Internas do Ministério da Educação
Gabinete do Reitor
Instrução Normativa
Manual de Auditoria Interna da UFPEL
Ministério da Educação
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna UFPEL
exercício anterior
Plano de Providências Permanente da UFPEL
Pró-Reitoria Administrativa
Pró-Reitoria de Gestão de Recursos Humanos
Relatório Anual de Atividade de Auditoria Interna UFPEL
exercício anterior
Solicitação de Auditoria
Solicitações de Auditoria
Secretaria de Recursos Humanos
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil
Tribunal de Contas da União
Universidade Federal de Pelotas

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Auditoria Interna

Anexo 02. Relação das tabelas:
Nº.
Tabela
Tabela 01
Tabela 02
Tabela 03
Tabela 04
Tabela 05
Tabela 06
Tabela 07
Tabela 08
Tabela 09
Tabela 10
Tabela 11
Tabela 12
Tabela 13

Identificação da tabela
Relação das solicitações de auditoria
Relação dos relatórios preliminares
Relação dos relatórios finais
Relação das áreas auditadas
Cronograma PAINT
Recursos humanos
Relação homem x hora
Materiais empregados
Atas dos Conselhos da Administração Superior
Resoluções dos Conselhos da Administração
Avaliação dos controles internos
Eventos anuais
Comparativo do treinamento executado e o planejado
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Anexo 03. Registro quanto à implementação/cumprimento das determinações do TCU:
INTRODUÇÃO – INFORMAÇÕES COMUNS A TODAS AS TABELAS
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa
Fundação Universidade Federal de Pelotas – UFPel
Deliberações expedidas pelo TCU
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
Fundação Universidade Federal de Pelotas – UFPel

Código SIORG
00477
Código SIORG
00477

PARTE I – DETERMINAÇÕES ATENDIDAS

Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício:

Ordem
Processo
01
005.163/2010-2
Descrição da Deliberação

Deliberações expedidas pelo TCU
Acórdão
Item
Tipo
872/2011-PL
9.1
DE

Comunicação Expedida
Of.525/2011-TCU/SECEX-RS

9.1.2. Edite normativo interno disciplinado as atribuições e responsabilidades da Coordenadoria de Convênios e
do Núcleo de Acompanhamento de Convênios.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Gabinete do Reitor
Síntese da providência adotada

Código SIORG
60852

Em 23/11/12 o Conselho Universitário aprovou o Regimento Interno da Coordenadoria de Convênios,
através da Resolução 07/2012, disponível em http://wp.ufpel.edu.br/scs/consun/resolucoes.
Síntese dos resultados obtidos
Não respondido.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não respondido.

Ordem
Processo
02
025.857/2010-0
Descrição da Deliberação

Deliberações expedidas pelo TCU
Acórdão
Item
Tipo
2314/2011-2C
9.6
DE

Comunicação Expedida
Controle 28947-TCU/SEFIP

9.6.1. Abstenha-se de nomear servidor em vaga cujo dispositivo legal que a origina ainda não tenha sido
publicado em Diário Oficial da União.
9.6.2. Discrimine nos editais que vier a publicar no DOU o prazo de validade do concurso e a respectiva previsão
ou não de prorrogação.
Providências Adotadas
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Setor responsável pela implementação
Pró-Reitoria de Gestão de Recursos Humanos
Síntese da providência adotada

Código SIORG
95355

Em resposta ao Memorando de Monitoramento nº. 06/2012-AUDIN, o setor responsável pela implementação
informou que “a PRGRH já adota providências no sentido de evitar a nomeação de servidor cuja vaga não esteja
publicada no D.O.U, conforme determina as normas vigentes”, e que tinha encaminhado o “memorando PRGRH
nº. 211/2011, de 03 de julho de 2011, ao Centro de Gerenciamento da Informação e Concurso, objetivando o
atendimento” do segundo item. Há evidência da implementação do item 9.6.2 conforme editais de concursos
públicos da UFPEL que contem o prazo de validade do concurso e a respectiva previsão ou não de prorrogação.
Veja:
http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0123_2012/download/2012/edital_1232012.pdf
e
http://cgic.ufpel.edu.br/wp/edital-0012013.

Síntese dos resultados obtidos
Não respondido.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não respondido.

Ordem
Processo
03
017.041/2010-4
Descrição da Deliberação

Deliberações expedidas pelo TCU
Acórdão
Item
Tipo
9706/2011-2C
9.3
DE

Comunicação Expedida
Não identificada

9.3.1. Faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, contados a
partir da ciência da deliberação do Tribunal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa
omissa, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 191 do Regimento Interno deste
Tribunal.
9.3.2. Dê ciência do inteiro deste acórdão à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de
eventual interposição de recurso não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a
notificação, em caso de não provimento desse recurso.
9.3.3. Encaminhe a este Tribunal, no prazo de trinta dias, por cópia, comprovante da data em que a interessada
tomar conhecimento da decisão desta Corte.
9.3.4. Esclareça à interessada sobre a possibilidade de:
9.3.4.1. Retornar à atividade para completar os requisitos legais para aposentadoria, alertando-a que esta darse-á pelas regras vigentes no momento da concessão; ou
9.3.4.2. Comprovar o recolhimento das contribuições previdenciárias, de forma indenizada, do período de
atividade rural, hipótese em que a autoridade administrativa responsável poderá emitir novo ato, livre da
irregularidade ora apontada, e submetê-lo a nova apreciação por este Tribunal, com fundamento nos artigos
262, § 2º, e 260, caput, do Regimento Interno desta Corte.
Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação
Pró-Reitoria de Gestão de Recursos Humanos
Síntese da providência adotada

Código SIORG
95355

Em resposta ao Memorando de Monitoramento nº. 06/2012-AUDIN, o setor responsável pela implementação
assim noticiou que foi “anulado ato de aposentadoria conforme Portaria UFPEL nº. 1.782, de 29 de novembro de
2011, publicada no DOU, de 30 de novembro de 2011, Processo UFPel nº. 23110.00766/2011-79”; bem como
“foi dada ciência a servidora através do Ofício PRGRH nº. 319, de 04 de novembro de 2011, parte integrante do
Processo UFPel nº. 23110.00766/2011-79”; que foi “encaminhado Ofício PRGRH nº. 351, de 12 de dezembro de
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2011, ao TCU, parte integrante do Processo UFPel nº. 23110.00766/2011-79”; e que a “servidora retornou as
atividades em 21 de novembro de 2011, conforme Memorando FAEM nº. 20, de 21 de novembro de 2012, e
Processo UFPel nº. 23110.00766/2011-79”. Para tanto a PRGRH considerou atendidas as determinações.

Síntese dos resultados obtidos
Não respondido.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não respondido.

Ordem
Processo
04
028.304/2009-3
Descrição da Deliberação

Deliberações expedidas pelo TCU
Acórdão
Item
Tipo
701/2012-2C
9.3
DE

Comunicação Expedida
Não identificada

9.3.1. Cessação, em 15 (quinze) dias, dos pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa.
9.3.2. Notificação dos interessados, com o alerta de que o efeito suspensivo oriundo de eventual interposição de
recurso não exime da devolução de valores indevidamente percebidos após a notificação, no caso de não
provimento do apelo.
9.3.3. Comprovação perante este Tribunal, em 30 (trinta) dias, da notificação do interessado.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação
Pró-Reitoria de Gestão de Recursos Humanos
Síntese da providência adotada

Código SIORG
95355

Em resposta ao Memorando de Monitoramento nº. 06/2012-AUDIN, o setor responsável pela implementação
informou quanto ao item 9.3.1: “Julinei Barbosa Mendez: Anulado ato de aposentadoria, Portaria UFPel nº. 556,
de 23 de abril de 2012, publicada no DOU de 25 de abril de 2012. Processo UFPel nº. 213110.001820/2012-19.
Alcebíades Nunes Barboza: Revisão do Ato de Aposentadoria considerando averbação de tempo especial,
insalubre, mantendo a situação de aposentadoria. Processo UFPel nº. 213110.001819/2012-94. Cecy Bonat
Hirsch: Mantida a aposentadoria através de Decisão Judicial, Antecipação de Tutela, Processo nº. 500281353.2012.404.7110. Em maio de 2012, em virtude de Agravo de Instrumento nº. 500652012-42.2012.404.0000,
foi suspensa a Antecipação de Tutela, havendo a revisão da aposentadoria passando a proporcionalidade de
30/30avos para 20/30avos. Processo UFPel nº. 213110.001822/2012-16”. Quanto ao item 9.3.2: “Julinei Barbosa
Mendez: Notificado através do Ofício PRGRH nº. 65, de 16 de março de 2012, parte integrante do Processo
acima citado. Alcebíades Nunes Barboza: Notificado através do Ofício PRGRH nº. 63, de 16 de março de 2012,
parte integrante do Processo acima citado. Cecy Bonat Hirsch: Notificado através do Ofício PRGRH nº. 64, de 16
de março de 2012, parte integrante do Processo acima citado. Quanto ao item 9.3.3 a PRGRH aduziu que:
“Julinei, Alcebíades e Cecy: Encaminha Ofício PRGRH nº. 112, de 04 de maio de 2012, ao TCU, parte dos
processos acima citados. Cecy Bonat Hirsch: Encaminhado Ofício PRGRH nº. 122, de 16 de maio de 2012, ao TCU,
parte dos processos acima”. Para tanto a PRGRH considerou atendidas as determinações.

Síntese dos resultados obtidos
Não respondido.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não respondido.
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PARTE II – DETERMINAÇÕES PENDENTES

Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício:

Ordem
Processo
01
024.268/2006-2
Descrição da Deliberação

Deliberações expedidas pelo TCU
Acórdão
Item
Tipo
723/2010-PL
9.5
DE

Comunicação Expedida
Of.1284/2011-TCU/SECEX-RS

9.5.1. Encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, parecer técnico e financeiro acerca da devolução
de recursos relativos ao Contrato nº 46/2005, celebrado com a Fundação Simon Bolivar, encerrado na data de
31/12/2006, considerando a informação prestada pela diretora-presidente daquela fundação de que já
procedeu a essa prestação de contas, examinando se estão corretas as devoluções dos saldos não utilizados.
9.5.2. Comprove perante este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, que a Fundação Simon Bolívar efetuou o
recolhimento do valor apurado em ajuste de contas, realizado conjuntamente pela universidade e a referida
fundação, relativamente à aplicação dos recursos aportados no "fundo de reserva" instituído no âmbito do
Contrato nº 18/2005 (considerados os valores aplicados no projeto e em outras ações de interesse da instituição
de ensino superior), atualizado monetariamente e acrescido de juros, aos cofres do Tesouro Nacional.
9.5.3. No ajuste de contas, devem ser evidenciadas a parcela do "fundo de reserva" utilizada no cumprimento do
objetivo contratual, a parcela utilizada em despesas da própria universidade e, eventualmente, a parcela
restante, não aplicada em nenhuma das finalidades anteriores, a qual deverá ser devolvida aos cofres do
Tesouro Nacional.

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Gabinete do Reitor
60852
Justificativa para o seu não cumprimento
Memorando de Monitoramento nº. 05/2012-AUDIN não respondido pelo setor responsável pela
implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado.

Ordem
Processo
02
014.813/2008-0
Descrição da Deliberação

Deliberações expedidas pelo TCU
Acórdão
Item
Tipo
2896/2010-2C
9.6
DE

Comunicação Expedida
Of.985/2011-TCU/SECEX-RS

9.6.2. Utilizar os meios legais para a implementação do serviço de hemodiálise, com a devida análise das
instâncias da Universidade, incluindo o “Conselho Universitário”, observando, no caso de não implementar
serviço próprio, que deverá ser considerado concessão onerosa, sendo necessário o ressarcimento à UFPEL da
utilização de estrutura e equipamentos públicos por entidades privadas, bem como da amortização do
investimento realizado na implantação do serviço.
9.6.4. Proceda à apuração da conduta do Sr. Alípio d’Oliveira Coelho (Matrícula Siape nº 0420679), em face da
ocupação de gerência de empresa privada enquanto servidor da Universidade Federal de Pelotas, vedado pela
Lei 8.112/1990 (art. 117, inciso X), passível de pena de demissão, conforme inciso XIII do art. 132 da mesma Lei,
previsto também como falta administrativa no inciso II do art. 5º da Lei 8.027/1990, que dispõe sobre normas de
conduta dos servidores da União, considerando sua condição de sócio-administrador da empresa Clínica de
Doenças Renais Ltda. – CDR, CNPJ 87.696.258/0001-52, segundo consta do cadastro da Receita Federal, bem
como da provável incompatibilidade da jornada de trabalho integral com o exercício de outras atividades,
considerando a jornada de trabalho de 40 horas semanais na UFPel e a função correspondente a CD-4 no

RAINT 2012 – ANEXO 3

4 de 7

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Auditoria Interna

período de 13/1/2005 a 10/4/2008, período em que era sócio-gerente da CDR, possuía vínculo empregatício
com a Santa Casa e era responsável técnico pelos serviços de terapia renal substitutiva prestados nessa,
constituindo possível afronta ao art. 29 do Decreto 94.664/87 e ao art. 1º, §5º, da Lei 8.168, de 16 de janeiro de
1991 (que transformou as funções de confiança em Cargos de Direção e Função Gratificada), que estabelecem a
obrigatoriedade de regime de tempo integral para o exercício das funções de confiança.

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Gabinete do Reitor
60852
Justificativa para o seu não cumprimento
Memorando de Monitoramento nº. 05/2012-AUDIN não respondido pelo setor responsável pela
implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado.

Ordem
Processo
03
005.163/2010-2
Descrição da Deliberação

Deliberações expedidas pelo TCU
Acórdão
Item
Tipo
872/2011-PL
9.1
DE

Comunicação Expedida
Of.525/2011-TCU/SECEX-RS

9.1.1. Regularize a situação dos projetos executados pela Fundação Delfim Mendes da Silveira (FDMS), regidos
pela Lei 8958/1994 (alterada pela Lei nº 12.349/2010), observando, no mínimo, os seguintes aspectos: (i)
celebração de um termo específico entre a FDMS e a UFPel, no qual estejam expressos, dentre outros, o objeto
do ajuste e os direitos e obrigações das partes; (ii) sujeição ao rito ordinário de tramitação de projetos pela
Universidade, com o acompanhamento da Coordenadoria de Convênios; (iii) prestação de contas da aplicação
dos recursos; (iv) análise prévia pela Procuradoria Jurídica; (v) observância às deliberações constantes do
Acórdão 599/2008-Plenário e à jurisprudência do Tribunal de Contas da União sobre a matéria (Acórdãos
2731/2008 e 2142/2010, ambos do Plenário e Acórdão 7506/2010-Segunda Câmara); (vi) cobrança de taxa de
indenização pela utilização da infra-estrutura, se for o caso.
9.1.3. Elabore e encaminhe, no prazo de 180 dias, plano de ação contemplando as medidas a serem adotadas
para fins de atendimento às determinações supra e às determinações não cumpridas ou parcialmente cumpridas
em relação ao Acórdão 599/2008-Plenário.

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Gabinete do Reitor
60852
Justificativa para o seu não cumprimento
Memorando de Monitoramento nº. 05/2012-AUDIN não respondido pelo setor responsável pela
implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado.

Ordem
Processo
04
005.163/2010-2
Descrição da Deliberação

Deliberações expedidas pelo TCU
Acórdão
Item
Tipo
872/2011-PL
9.3
RE

Comunicação Expedida
Of.525/2011-TCU/SECEX-RS

9.3.1. Avalie a pertinência de instituir procedimento simplificado de aprovação, formalização, acompanhamento,
controle e fiscalização dos projetos de menor vulto executados por suas fundações de apoio, em especial
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daqueles desenvolvidos com recursos advindos da iniciativa privada.
9.3.2. Avalie a adequação do quantitativo de pessoal alocado na Coordenadoria de Convênios, a fim de que essa
unidade possa exercer, de forma efetiva e tempestiva, suas atribuições.
9.3.3. Avalie a viabilidade de utilizar o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (Siconv – Portal
de Convênios) como ferramenta de gestão dos projetos executados pelas fundações de apoio.

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Gabinete do Reitor
60852
Justificativa para o seu não cumprimento
Memorando de Monitoramento nº. 05/2012-AUDIN não respondido pelo setor responsável pela
implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado.

Ordem
Processo
05
015.367/2009-6
Descrição da Deliberação

Deliberações expedidas pelo TCU
Acórdão
Item
Tipo
1493/2012-1C
9.4
DE

Comunicação Expedida
NA

9.4.3. Elabore, no prazo de 30 (trinta) dias após a ciência deste acórdão, um plano de ação para ser executado
em período não superior a 2 (dois) anos, com o objetivo de liquidar o estoque de sindicâncias e processos
administrativos disciplinares em atraso, apresentando-o a este Tribunal, para monitoramento de sua execução,
sem descuidar do cumprimento dos prazos previstos nos arts. 143, 145 e 152 da Lei nº 8.112/1990 nos novos
processos que vierem a ser instaurados, informando, trimestralmente, a este Tribunal, os resultados alcançados
com esse plano de ação, justificando, se for o caso, a razão de não terem sido atingidas as metas programadas.

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Gabinete do Reitor
60852
Justificativa para o seu não cumprimento
Memorando de Monitoramento nº. 05/2012-AUDIN não respondido pelo setor responsável pela
implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado.

Ordem
Processo
06
015.367/2009-6
Descrição da Deliberação

Deliberações expedidas pelo TCU
Acórdão
Item
Tipo
1493/2012-1C
9.4
DE

Comunicação Expedida
NA

9.4.1. Cumpra o disposto no item 9.2.1 do Acórdão nº. 3.345/2006-1ª Câmara, no que diz respeito à servidora
Leda Balzano Maulaz, matrícula Siape nº. 0421394, providenciando o ressarcimento dos valores indevidamente
recebidos a partir do término do prazo estipulado naquele acórdão, bem como providencie a apuração da
responsabilidade pela não sustação dos pagamentos irregulares, informando, a este Tribunal, no prazo de 30
(trinta) dias após a ciência deste acórdão, as medidas adotadas para o cumprimento da determinação.
9.4.2 No prazo de 90 (noventa) dias após a ciência deste acórdão, faça cessar o pagamento dos adicionais de
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insalubridade ou periculosidade cujos laudos não tenham sido emitidos por autoridade competente,
informando, a este Tribunal, ao término do prazo concedido, as providências adotadas para cumprimento da
determinação e os resultados alcançados.

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento
Setor responsável pela implementação
Pró-Reitoria de Gestão de Recursos Humanos
Justificativa para o seu não cumprimento

Código SIORG
95355

Memorando de Monitoramento nº. 06/2012-AUDIN foi assim respondido pelo setor responsável pela
implementação: “até a presente data a PRGRH não acusou o recebimento do referido Acórdão, no que diz
respeito ao de nº. 3.345/2006, a situação funcional da servidora foi mantida, uma vez que, de acordo com os
termos do Processo UFPel nº. 23110.000817/2007-11, seu ingresso deu-se em data anterior a 28 de dezembro
de 1983” e “que a emissão dos Laudos, de todos os servidores, pelo Núcleo de Segurança e Medicina do
Trabalho encontra-se em fase final”. Pelos motivos expostos pela PRGRH entende-se pelo não cumprimento da
integralidade das determinações.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não respondido.

Ordem
Processo
07
015.367/2009-6
Descrição da Deliberação

Deliberações expedidas pelo TCU
Acórdão
Item
Tipo
1493/2012-1C
9.4
DE

Comunicação Expedida
NA

9.4.4 Proceda, de imediato, à realização de certame licitatório para efetuar a aquisição de gases medicinais e
para contratar os serviços de manutenção de elevadores, uma vez que não se enquadram na hipótese de
inviabilidade de competição prevista no caput do art. 25 da Lei nº. 8.666/1993.
9.4.5 Observe que, nas contratações por inexigibilidade de licitação, deve constar, no processo administrativo, a
razão da escolha do fornecedor ou executante, em cumprimento ao disposto no art. 26, parágrafo único, inciso
II, da Lei nº. 8.666/1993, atentando para o fato de que a simples declaração de que há inviabilidade de
competição, sem indicar os motivos dessa situação, é insuficiente para amparar tais contratações.
9.4.6. No prazo de 60 (sessenta) dias após a ciência deste acórdão, encaminhe a este Tribunal a comprovação
das medidas adotadas para o atendimento das determinações constantes nos subitens 9.4.4 e 9.4.5.

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Pró-Reitoria Administrativa
26998
Justificativa para o seu não cumprimento
Memorando de Monitoramento nº. 07/2012-AUDIN não respondido pelo setor responsável pela
implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado.
Legenda: NA – Não aplicável.
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Anexo 04. Registro quanto à implementação/cumprimento das recomendações da CGU:
INTRODUÇÃO – INFORMAÇÕES COMUNS A TODAS AS TABELAS
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

Fundação Universidade Federal de Pelotas – UFPel

00477

Deliberações expedidas pelo TCU
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
Fundação Universidade Federal de Pelotas – UFPel

Código SIORG
00477

RECOMENDAÇÕES NÃO ATENDIDAS

Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no
exercício:
Recomendações expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA

Ordem
Não identificado
01
Descrição da Recomendação

Não identificado

Comunicação Expedida
Extrato monitoramento CGU

Edite regulamentação própria acerca dos requisitos objetivos de participação de docentes e servidores em
projetos executados com o apoio das fundações, a qual deve ter caráter esporádico, de forma a atender o
disposto no art. 4º e §§ 1º e 2º, da Lei nº. 8.958/1994, dispondo sobre o valor máximo da bolsa, que já é
praticado, e definindo que cada servidor poderá participar de, no máximo, dois projetos concomitantemente,
com a carga horária compatível com a natureza da participação de caráter esporádico.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
60852

Gabinete do Reitor

Justificativa para o seu não cumprimento
Memorando de Monitoramento nº. 05/2012-AUDIN não respondido pelo setor responsável pela
implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA

Ordem
Não identificado
02
Descrição da Recomendação

Não identificado

Comunicação Expedida
Extrato monitoramento CGU

1. Aprimorar os controles existentes na Entidade no que tange à execução dos convênios de forma a não haver
execução de despesas anteriormente a assinatura do contrato.
2. Implementar de procedimentos/normativos com relação à análise de prestação de contas apresentadas pelas
fundações de apoio.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Gabinete do Reitor
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Justificativa para o seu não cumprimento
Memorando de Monitoramento nº. 05/2012-AUDIN não respondido pelo setor responsável pela
implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA

Ordem
Não identificado
03
Descrição da Recomendação

Não identificado

Comunicação Expedida
Extrato monitoramento CGU

1. Somente admita a execução de despesas com recursos do convênio no decorrer do prazo de vigência do
mesmo, nos termos do inciso VI do artigo 39 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº. 127/2008.
2. Aprimore as atividades realizadas quanto a fiscalização dos convênios de forma sistemática e periódica e
proponha melhorias nos procedimentos de fiscalização.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
60852

Gabinete do Reitor

Justificativa para o seu não cumprimento
Memorando de Monitoramento nº. 05/2012-AUDIN não respondido pelo setor responsável pela
implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA

Ordem
Não identificado
04
Descrição da Recomendação

Não identificado

Comunicação Expedida
Extrato monitoramento CGU

1. Quando efetuar contratações por meio de dispensa ou inexigibilidade de licitação, instrua os seus processos
com a razão da escolha do fornecedor e da justificativa do preço, atentando para a definição de critérios
objetivos para balizar a contratação, conforme dispõe os incisos II e III do parágrafo único do art. 26 da Lei nº.
8.666/93.
2. Recomendamos o atendimento ao item 1.4 do Acórdão TCU nº. 2259/2007 – Plenário, conforme descrito a
seguir: “1.4. abstenha-se de transferir à fundação de apoio a prática de atos de competência exclusiva da
unidade integrante da estrutura da Universidade, relativos a serviços vinculados a projetos com o apoio de
fundações, que não possam ser executados em caráter personalíssimo pela fundação e que não sejam
compatíveis com a sua área de atuação, e que resultem em subcontratação de terceiros, configurando mera
intermediação da fundação, a exemplo das contratações para aquisição de equipamentos e contratação de
obras. Em casos de impossibilidade de cumprimento de tal orientação, demonstre clara e formalmente, nas
justificativas do processo de dispensa de licitação, que a imperiosidade de proceder à contratação da fundação
de apoio resultou da liberação de recursos orçamentários ao final do exercício, comprovando por documentos
hábeis as datas de repasses orçamentários e a impossibilidade de reprogramação para o ano seguinte,
adotando, nesse caso, mecanismos rigorosos de controle que permitam avaliar a conformidade das licitações
realizadas pelas fundações”.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Gabinete do Reitor
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Justificativa para o seu não cumprimento
Memorando de Monitoramento nº. 05/2012-AUDIN não respondido pelo setor responsável pela
implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA

Ordem
Não identificado
05
Descrição da Recomendação

Não identificado

Comunicação Expedida
Extrato monitoramento CGU

1. Observar a vedação expressa no inciso V do artigo 39 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº.
127/2008, qual seja, a realização de despesas em data anterior à vigência do instrumento.
2. Nos casos de necessidade de prorrogação ou elaboração de novo termo, recomendamos ao gestor que faça
tramitar o processo em tempo hábil.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
60852

Gabinete do Reitor

Justificativa para o seu não cumprimento
Memorando de Monitoramento nº. 05/2012-AUDIN não respondido pelo setor responsável pela
implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA

Ordem
Não identificado
06
Descrição da Recomendação

Não identificado

Comunicação Expedida
Extrato monitoramento CGU

1. Que os gestores rescindam os contratos firmados com as fundações de apoio cujos objetos consistam na
execução de atividades administrativas, de competência exclusiva da Universidade, em cumprimento à
legislação pertinente à relação IFES-fundações de apoio (Lei n. 8.958/94 e Decreto nº. 5.205/04) e jurisprudência
do TCU.
2. Não contratar fundações de apoio por meio de dispensa de licitação para a execução de atividades
administrativas e de competência exclusiva da Universidade, tais como a contratação de recursos humanos,
contratação de obras e serviços, aquisição de material de consumo, pagamento de diária e de passagens aéreas
e terrestres, para exemplificar, em cumprimento à legislação supra-referida.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Gabinete do Reitor

Código SIORG
60852

Justificativa para o seu não cumprimento
Memorando de Monitoramento nº. 05/2012-AUDIN não respondido pelo setor responsável pela
implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

RAINT 2012 – ANEXO 4

3 de 11

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Auditoria Interna

Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Não identificado
Não identificado
07
Descrição da Recomendação

Comunicação Expedida
Extrato monitoramento CGU

1. Efetue a cobrança da devolução do saldo remanescente de convênios, no sentido de que os mesmos sejam
recolhidos ao Erário no prazo estabelecido para a prestação de contas, nos termos do artigo 57 da Portaria
Interministerial MPOG/MF/CGU/ nº. 127/2008.
2. Estabeleça a natureza e a pertinência da despesa constante da nota fiscal nº. 609, de 17/06/2009, do
estabelecimento “Alambique JR” (CNPJ 90.692.567/0001-69), no município de Viamão/RS, no montante de R$
48,18, sob pena de glosa da despesa.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
60852

Gabinete do Reitor

Justificativa para o seu não cumprimento
Memorando de Monitoramento nº. 05/2012-AUDIN não respondido pelo setor responsável pela
implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA

Ordem
Não identificado
08
Descrição da Recomendação

Não identificado

Comunicação Expedida
Extrato monitoramento CGU

Após 30 dias da emissão da notificação administrativa de cobrança das respectivas prestações de contas,
proceda a instauração do processo de tomada de contas especial e efetue o registro de “inadimplência”, nos
termos dos parágrafos 1º e 2º do art. 56 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº. 127, de 29 de maio de
2008.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
60852

Gabinete do Reitor

Justificativa para o seu não cumprimento
Memorando de Monitoramento nº. 05/2012-AUDIN não respondido pelo setor responsável pela
implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA

Ordem
Não identificado
09
Descrição da Recomendação

Não identificado

Comunicação Expedida
Extrato monitoramento CGU

Adote providências com vistas a cumprir o prazo de 60 dias para aprovação das prestações de contas, conforme
artigo 31 da IN/STN nº. 01/1997 ou o prazo de 90 dias previsto no artigo 60 da Portaria Interministerial
MPOG/MF/CGU nº. 127/2008 (conforme o caso).

Providências Adotadas
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Setor responsável pela implementação

Código SIORG
60852

Gabinete do Reitor

Justificativa para o seu não cumprimento
Memorando de Monitoramento nº. 05/2012-AUDIN não respondido pelo setor responsável pela
implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA

Ordem
Não identificado
10
Descrição da Recomendação

Não identificado

Comunicação Expedida
Extrato monitoramento CGU

Não contratar ou conveniar com fundações de apoio para a execução de atividades não vinculadas à pesquisa,
ensino e desenvolvimento institucional, em cumprimento à Lei nº 8.958/94, ao Decreto nº 5.205/04 e à citada
jurisprudência do TCU. Salienta-se que é vedada a transferência de recursos para a contratação de serviços
contínuos ou de manutenção, para a contratação de serviços destinados a atender as necessidades
permanentes da UFPel, ou ainda, para a realização de atividades próprias e exclusivas da Universidade,
caracterizando-se, nesses casos, mera intermediação de gerenciamento de recursos por parte das Fundações.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
60852

Gabinete do Reitor

Justificativa para o seu não cumprimento
Memorando de Monitoramento nº. 05/2012-AUDIN não respondido pelo setor responsável pela
implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA

Ordem
Não identificado
11
Descrição da Recomendação

Não identificado

Comunicação Expedida
Extrato monitoramento CGU

Abstenha-se de formalizar contratos e/ou convênios com as fundações de apoio cujos objetos consistam na
execução de atividades administrativas, de competência exclusiva da Universidade, em cumprimento à
legislação pertinente à relação IFES-fundações de apoio (Lei nº 8.958/94 e Decreto nº 5.205/04) e jurisprudência
do TCU, tais como: contratação de recursos humanos; contratação de obras e serviços; aquisição de material de
consumo; pagamento de diárias e de passagens aéreas e terrestres, para exemplificar, em cumprimento à
legislação supra- referida.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Gabinete do Reitor

Código SIORG
60852

Justificativa para o seu não cumprimento
Memorando de Monitoramento nº. 05/2012-AUDIN não respondido pelo setor responsável pela
implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado
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Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Não identificado
Não identificado
12
Descrição da Recomendação

Comunicação Expedida
Extrato monitoramento CGU

1. Somente efetue repasse de recursos a convenentes que estejam adimplentes quanto à apresentação de
prestações de contas de recursos anteriormente recebidos da União, comprovando nos autos de formalização, o
atendimento ao pré-requisito disposto no artigo 24 da portaria Interministerial MP/MF/MCT nº. 127, de 29 de
maio de 2008.
2. Elabore os planos de trabalho vinculados aos convênios de acordo com o disposto nos incisos I a VI do artigo
21 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº. 127/2008.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
60852

Gabinete do Reitor

Justificativa para o seu não cumprimento
Memorando de Monitoramento nº. 05/2012-AUDIN não respondido pelo setor responsável pela
implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA

Ordem
Não identificado
13
Descrição da Recomendação

Não identificado

Comunicação Expedida
Extrato monitoramento CGU

Exija que as Notas Fiscais contenham as informações necessárias que caracterizem a pertinência das despesas,
tanto quantitativa quanto qualitativamente.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Gabinete do Reitor

Código SIORG
60852

Justificativa para o seu não cumprimento
Memorando de Monitoramento nº. 05/2012-AUDIN não respondido pelo setor responsável pela
implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Não identificado
Não identificado
14
Descrição da Recomendação

Comunicação Expedida
Extrato monitoramento CGU

1. Apurar a responsabilidade de quem der causa à prescrição, nos termos do parágrafo 2º do art. 169 da Lei
8.112/1990.
2. Adotar providências para regularização das pendências, observando os prazos prescricionais previstos no art.
142 da Lei nº. 8.112/1990, bem como o prazo para conclusão de sindicâncias previsto no parágrafo único do art.
145 e o prazo estabelecido no art. 152 da mesma lei, referente à conclusão de processos disciplinares.
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Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
60852

Gabinete do Reitor

Justificativa para o seu não cumprimento
Memorando de Monitoramento nº. 05/2012-AUDIN não respondido pelo setor responsável pela
implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA

Ordem
Não identificado
15
Descrição da Recomendação

Não identificado

Comunicação Expedida
Extrato monitoramento CGU

1. Proceder a identificação do veículo oficial de acordo com o artigo 12 da Instrução Normativa nº. 03, de
15/05/2008.
2. Apurar responsabilidade sobre o recebimento de veículo com ano de fabricação divergente daquele
adjudicado ao vencedor da licitação.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
60852

Gabinete do Reitor

Justificativa para o seu não cumprimento
Memorando de Monitoramento nº. 05/2012-AUDIN não respondido pelo setor responsável pela
implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Não identificado
Não identificado
16
Descrição da Recomendação

Comunicação Expedida
Extrato monitoramento CGU

Apurar responsabilidade de quem deu causa ao extravio dos documentos.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
60852

Gabinete do Reitor

Justificativa para o seu não cumprimento
Memorando de Monitoramento nº. 05/2012-AUDIN não respondido pelo setor responsável pela
implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA

Ordem
Não identificado
17
Descrição da Recomendação
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1. Que o gestor institucionalize na Unidade a Política de Segurança da Informação (PSI).
2. Instituir Comitê Gestor da Segurança da Informação, com o objetivo de implementar a política de segurança e
gestão de incidentes de segurança no âmbito da Unidade.
3. Estabelecer uma rotina para avaliação da compatibilidade dos recursos de TI com as reais necessidades da
Unidade.
4. Exigir acordos de níveis de serviço nos contratos celebrados entre a unidade e fornecedores.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
60852

Gabinete do Reitor

Justificativa para o seu não cumprimento
Memorando de Monitoramento nº. 05/2012-AUDIN não respondido pelo setor responsável pela
implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA

Ordem
Não identificado
18
Descrição da Recomendação

Não identificado

Comunicação Expedida
Extrato monitoramento CGU

Para fins de aferição da obra e de liquidação das notas fiscais, emita o respectivo boletim de medição.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26998

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Memorando de Monitoramento nº. 07/2012-AUDIN não respondido em sua integralidade pelo setor
responsável pela implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA

Ordem
Não identificado
19
Descrição da Recomendação

Não identificado

Comunicação Expedida
Extrato monitoramento CGU

Realizar procedimento regular de licitação para serviços comuns, como no caso sob análise de acordo com a Lei
nº. 8.666/93, tendo em vista, a possibilidade de competição.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Pró-Reitoria Administrativa

Código SIORG
26998

Justificativa para o seu não cumprimento
Memorando de Monitoramento nº. 07/2012-AUDIN não respondido em sua integralidade pelo setor
responsável pela implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado
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Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Não identificado
Não identificado
20
Descrição da Recomendação

Comunicação Expedida
Extrato monitoramento CGU

Observe as vedações expressas no art. 9º da Lei nº 8.666/93, abstendo- se de contratar empresas nas quais
servidores figurem como sócios e de contratar com os próprios servidores, em consonância com os princípios da
moralidade, legalidade e isonomia.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26998

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Memorando de Monitoramento nº. 07/2012-AUDIN não respondido em sua integralidade pelo setor
responsável pela implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA

Ordem
Não identificado
21
Descrição da Recomendação

Não identificado

Comunicação Expedida
Extrato monitoramento da CGU

Adote providências para inserção dos critérios de sustentabilidade ambiental nas futuras aquisições de bens e
serviços, conforme os artigos 1° e 5°, incisos I a IV da IN SLTI n° 01/2010.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26998

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Memorando de Monitoramento nº. 07/2012-AUDIN não respondido em sua integralidade pelo setor
responsável pela implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA

Ordem
Não identificado
22
Descrição da Recomendação

Não identificado

Comunicação Expedida
Extrato monitoramento CGU

Faça valer as disposições editalícias e/ou contratuais já previstas, ensejando a imposição de penalidades a
licitantes inadimplentes e/ou que não honrem suas propostas, nos termos dos artigos 81 e 87 da Lei nº.
8.666/93, do artigo 7º da Lei 10.520/2002 e do artigo 28 do Decreto nº. 5.450/2005.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Pró-Reitoria Administrativa

Código SIORG
26998

Justificativa para o seu não cumprimento
Memorando de Monitoramento nº. 07/2012-AUDIN não respondido em sua integralidade pelo setor
responsável pela implementação.
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Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA

Ordem
Não identificado
23
Descrição da Recomendação

Não identificado

Comunicação Expedida
Extrato monitoramento CGU

Cadastrar os novos contratos no SIASG, de acordo com o Parágrafo 3° do artigo 19 da Lei n° 12.309/2010.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26998

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Memorando de Monitoramento nº. 07/2012-AUDIN não respondido em sua integralidade pelo setor
responsável pela implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA

Ordem
Não identificado
24
Descrição da Recomendação

Não identificado

Comunicação Expedida
Extrato monitoramento CGU

Efetue as alterações de valores dos contratos vigentes no Sistema SIASG tempestivamente. Os contratos são: 15
e 30/2007; 16, 17, 44, 50 e 55/2009, 15 e 37/2010.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26998

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Memorando de Monitoramento nº. 07/2012-AUDIN foi respondido parcialmente pela unidade executora:
“sobre os contratos ns. 6 e 8/2011, tratam-se de sequência dos contratos ns. 50/2009 e 42/2009, os quais
expiraram sem culpa da contratada e sendo autorizada e realizada a elaboração dos novos contratos, para evitar
prejuízos à continuidade do serviço público, para dar prosseguimento dos serviços remanescentes, não sendo
possível operacionalmente efetuar a sua publicação via SIASG, devido à utilização do mesmo processo licitatório.
Por conseguinte, a publicidade do contrato deu-se por meio de envio eletrônico de matérias à Imprensa
Nacional, após a devida autorização da Pró-Reitoria Administrativa”.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não respondido

Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Não identificado
Não identificado
25
Descrição da Recomendação

Comunicação Expedida
Extrato monitoramento CGU

Instruir os processos de pagamentos de despesas de exercícios anteriores de modo que estes demonstrem
claramente a pertinência dos gatos e a exatidão dos valores pagos.

Providências Adotadas
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Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26998

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Memorando de Monitoramento nº. 07/2012-AUDIN não respondido em sua integralidade pelo setor
responsável pela implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA

Ordem
Não identificado
26
Descrição da Recomendação

Não identificado

Comunicação Expedida
Extrato monitoramento CGU

Proceder à revisão da documentação que suporta a concessão do Adicional de Insalubridade, seja ela os laudos
de avaliação ambiental, por autoridade competente, a saber: as Delegacias Regionais do Trabalho, os serviços
especializados de segurança e medicina do trabalho dos órgãos e entidades públicas, os centros de referência
em saúde do trabalhador, devidamente habilitados pelo Ministério da Saúde, as universidades, outras
instituições públicas conveniadas com a SRH/MP, ou administrativamente pela Coordenação de Seguridade
Social e Benefícios do Servidor da SRH, com vistas a atender ao disposto na Orientação Normativa MP nº.
04/2005 e no Decreto n°. 97.458/89.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
95355

Pró-Reitoria de Gestão de Recursos Humanos

Justificativa para o seu não cumprimento
Memorando de Monitoramento nº. 06/2012-AUDIN foi respondido pelo setor responsável pela implementação
da seguinte forma: “informamos que a emissão dos Laudos, de todos os servidores que trabalham em condição
especial, pelo Núcleo de Segurança e Medicina do Trabalho encontra-se em fase final”.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não respondido

Recomendações expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA

Ordem
Não identificado
27
Descrição da Recomendação

Não identificado

Comunicação Expedida
Extrato monitoramento CGU

Implantar rotina de administração com vistas a atender o previsto na IN/TCU nº. 55/2007, especificamente, com
relação ao registro de atos no sistema SISACNet, observando o prazo limite de 60 dias.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Pró-Reitoria de Gestão de Recursos Humanos

Código SIORG
95355

Justificativa para o seu não cumprimento
Memorando de Monitoramento nº. 06/2012-AUDIN foi assim respondido pelo setor responsável pela
implementação: “informamos que está sendo seguida a orientação na IN/TCU nº 55/2007, em relação aos novos
ingressos e aposentadoria”. Contudo não houve apresentação de documentação comprobatória.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não respondido
Nota: Recomendações/constatações semelhantes foram suprimidas.
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Anexo 05. Registro quanto à implementação/cumprimento das recomendações da AUDIN:

INTRODUÇÃO – INFORMAÇÕES COMUNS A TODAS AS TABELAS
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa
Fundação Universidade Federal de Pelotas – UFPel
Deliberações expedidas pelo TCU
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
Fundação Universidade Federal de Pelotas – UFPel

Código SIORG
00477
Código SIORG
00477

RECOMENDAÇÕES PENDENTES
Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento no final do
exercício de referência:
Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
5.1.1, 5.2.1, 5.4.1
Mem. 120/2011
4.1
Mem. 062/2012
01
Relatório Final de Auditoria nº 02/2012
4.1
Mem. 070/2012
Relatório Final de Auditoria nº 05/2012
Descrição da Recomendação
Responder as Solicitações de Auditoria, disponibilizando os documentos e informações requeridos.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.1.2
Mem. 120/2011
02
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Fortalecer os controles internos (como, exemplificativamente, elaborar fluxograma que contemple relação das
unidades envolvidas, competências e respectivos prazos e checklists) a fim de evitar trâmites desnecessários e
desburocratizar o sistema.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Pró-Reitoria Administrativa

Código SIORG
26996

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Ordem

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
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03

Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011

5.1.3, 5.2.28, 5.2.33,
5.3.16, 5.4.8

Mem. 120/2011

Descrição da Recomendação
Somente autorizar a abertura de procedimento de contratação após constar no processo a previsão
orçamentária com indicação do valor total previsto para a contratação.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.1.4
Mem. 120/2011
04
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Fazer constar no processo a justificativa (motivada) referente à escolha do prestador de serviço e aceitação do
preço ofertado pela futura contratada.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.1.5
Mem. 120/2011
05
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Fazer constar no processo comprovantes de regularidade fiscal federal, de INSS, FGTS e declaração de que
cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal da propensa contratada.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.1.6
Mem. 120/2011
06
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Designar o fiscal/gerente do contrato antes do início da execução do serviço.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Pró-Reitoria Administrativa
RAINT 2012 - ANEXO 05
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Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.1.7
Mem. 120/2011
07
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Publicar a dispensa de licitação coerentemente com as especificações técnicas.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.2.2
Mem. 120/2011
08
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Autuar devidamente o processo administrativo, de forma a conter a numeração e rubrica em todas as folhas que
o instruem e fazer constar a assinatura dos responsáveis pela elaboração e aprovação do termo de referência ou
especificações técnicas e edital nos autos.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.2.3
Mem. 120/2011
09
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Fazer constar no processo a autorização da autoridade competente para realização da licitação antes do
encaminhamento para o parecer jurídico.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Pró-Reitoria Administrativa

Código SIORG
26996

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
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Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
10
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação

Item do RA

Comunicação Expedida

5.2.4

Mem. 120/2011

Fazer constar no processo a justificativa (motivada) referente a necessidade da contratação emitida pela
autoridade competente.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.2.6
Mem. 120/2011
11
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Elaborar termo de referência com elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante
de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de
acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto,
deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de
execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.2.7
Mem. 120/2011
12
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Encaminhar os autos da licitação para análise e parecer jurídico somente após a finalização do edital e
respectivos anexos.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Pró-Reitoria Administrativa

Código SIORG
26996

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.2.8
Mem. 120/2011
13
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Publicar e anexar aos autos o comprovante da publicação do resultado da licitação.
RAINT 2012 - ANEXO 05
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Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.2.9, 5.4.2
Mem. 120/2011
14
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Publicar e anexar aos autos da licitação, tempestivamente, o comprovante da publicação do extrato do contrato.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.2.10
Mem. 120/2011
15
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Fazer com que o termo de referência (solicitação) seja devidamente firmado pelo representante da unidade
requisitante.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.2.11
Mem. 120/2011
16
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Fazer constar no processo a aprovação (motivada) da autoridade competente ao termo de referência.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Pró-Reitoria Administrativa

Código SIORG
26996

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado
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Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.2.12, 5.3.11
Mem. 120/2011
17
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Fazer constar no edital os prazos e condições para a lavratura do termo do contrato ou retirada dos
instrumentos.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.2.13,
5.3.4
Mem. 120/2011
18
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Descrever o objeto da licitação de forma precisa, sucinta, suficiente e clara.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.2.14
Mem. 120/2011
19
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Inserir no edital especificações técnicas que permitam o comparativo entre o termo de referência e a planilha
orçamentária que os licitantes devem compor; de forma a atestar que o fornecimento de materiais e serviços
com previsão de quantidades é correspondente com os quantitativos e as previsões reais do projeto executivo
elaborado pela Administração.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Pró-Reitoria Administrativa

Código SIORG
26996

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.2.15
Mem. 120/2011
20
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Em caso de licitações do tipo menor preço, inserir cláusula no edital que especifique se o julgamento será feito
por item ou pelo menor preço global.
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Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.2.16, 5.3.12
Mem. 120/2011
21
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Fixar, no edital, o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de
preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a
preços de referência.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.2.17
Mem. 120/2011
22
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Fixar, no edital (anexo), limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços
que devem ser obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.2.18
Mem. 120/2011
23
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Fixar, no edital, as condições de recebimento (provisório e definitivo) conforme o objeto da licitação.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Pró-Reitoria Administrativa

Código SIORG
26996

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
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Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.2.19
Mem. 120/2011
24
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Inserir, no edital, critérios de sustentabilidade ambiental, conforme Instrução Normativa nº 01/2010 da
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.2.20
Mem. 120/2011
25
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Inserir, no contrato, cláusulas que estabeleçam o regime de execução ou a forma de fornecimento.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.2.21
Mem. 120/2011
26
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Inserir, no contrato, cláusulas que estabeleçam os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de
entrega, de observação e recebimento definitivo, conforme o caso.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Pró-Reitoria Administrativa

Código SIORG
26996

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.2.22
Mem. 120/2011
27
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Inserir, no contrato, cláusula que estabeleça o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da
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classificação funcional programática e da categoria econômica.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.2.23
Mem. 120/2011
28
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Somente exigir no contrato garantia de execução se houver determinação da autoridade competente e estiver
prevista no instrumento convocatório.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.2.24
Mem. 120/2011
29
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Inserir, no contrato, cláusula que estabeleça a legislação aplicável à execução e especialmente aos casos
omissos.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.2.25, 5.3.8
Mem. 120/2011
30
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Adequar o prazo de vigência contratual ao objeto de cada licitação.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Pró-Reitoria Administrativa

Código SIORG
26996

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
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Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.2.26, 5.3.10
Mem. 120/2011
31
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Promover, antes de celebrar, o contrato a consulta ao cadastro informativo de créditos não quitados do setor
público federal (CADIN), juntando aos autos o respectivo comprovante da consulta.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.2.27
Mem. 120/2011
32
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Não permitir a participação de empresa que elaborou projeto básico ou executivo (inclusive parte dele) na
licitação respectiva.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.2.29
Mem. 120/2011
33
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Em registro de preços, realizar ampla pesquisa de mercado para a montagem do preço estimado.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Pró-Reitoria Administrativa

Código SIORG
26996

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.2.30
Mem. 120/2011
34
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Examinar a adequabilidade do custo estimado e exeqüibilidade dos preços homologados.
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Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.2.31
Mem. 120/2011
35
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Fortalecer os controles internos (como, exemplificativamente, elaborar fluxograma que contemple relação das
unidades envolvidas, competências e respectivos prazos) a fim de evitar trâmites desnecessários e
desburocratizar o sistema.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.2.32
Mem. 120/2011
36
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Fazer com que o valor da nota de empenho corresponda ao valor adjudicado.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.3.1
Mem. 120/2011
37
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Autuar devidamente o processo administrativo, de forma a conter termos de encerramento/abertura nos
volumes, numeração seqüencial e rubrica de autuação nas folhas que instruem o procedimento

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Pró-Reitoria Administrativa

Código SIORG
26996

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

RAINT 2012 - ANEXO 05

11 de 23

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Auditoria Interna

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.3.2
Mem. 120/2011
38
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Autuar devidamente o processo administrativo, de forma a conter a rubrica de todos os Componentes da
Licitação nos documentos (de habilitação e proposta financeira) apresentados pelas licitantes.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.3.3
Mem. 120/2011
39
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Elaborar ata de reunião da Comissão de Licitação de forma a constar: a data em que realmente se realizou a
sessão; a devida identificação dos presentes e suas respectivas assinaturas; e assinatura de, no mínimo, três
componentes da Comissão de Licitação, convocando suplentes caso seja necessário.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.3.5
Mem. 120/2011
40
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Não lançar certame licitatório sem a identificação clara/precisa (ou previsão) de seus quantitativos.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Pró-Reitoria Administrativa

Código SIORG
26996

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.3.6
Mem. 120/2011
41
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
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Se abstenha de exigir, como condição de qualificação técnica, que os licitantes possuam, em seu quadro
permanente, os profissionais com as certificações requeridas no edital, sendo suficiente a comprovação da
existência de um contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista, e regido pela legislação comum.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.3.7
Mem. 120/2011
42
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Caso a comprovação da boa situação financeira da licitante seja feita através da exigência de índices contábeis,
fazer com que tais índices sejam devidamente justificados nos autos da licitação, conforme objeto de cada
certame.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.3.9
Mem. 120/2011
43
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Analisar, conforme o objeto da licitação, em face da complexidade dos serviços pretendidos ou das
peculiaridades do mercado, a possibilidade de permitir a participação de empresas na forma de consórcios, a fim
de ampliar a competitividade, justificando formalmente, nos autos do respectivo processo administrativo da
licitação, a escolha da não participação de consórcio no certame.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.3.13
Mem. 120/2011
44
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Não efetuar a adjudicação cujo valor (inclusive de preço unitário) seja superior ao limite fixado no edital e/ou
aos limites estabelecidos nas especificações técnicas.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
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26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.3.15
Mem. 120/2011
45
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Providenciar Anotação de Responsabilidade Técnica referente ao orçamento do custo estimado.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.3.17, 5.4.3
Mem. 120/2011
46
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Somente emitir ordem de serviço após recebida e aceita a garantia prestada pela contratada.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.3.18
Mem. 120/2011
47
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Elaborar orçamentos que melhor espelhem os custos praticados no mercado. Assim, para a montagem do custo
estimado da contratação, em especial de serviço de engenharia, buscar outras fontes de informações sobre
custos que não somente consulta a empresas (sendo que uma das empresas que elaborou orçamento participou
da licitação, demonstrando, portanto, interesse direto no processo).

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Pró-Reitoria Administrativa

Código SIORG
26996

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado
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Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.4.4
Mem. 120/2011
48
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Antes de envio do aditivo para assinatura do gestor, requerer a garantia de execução complementar.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.4.5
Mem. 120/2011
49
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Fazer constar na Ordem de Serviço a assinatura do fiscal da obra e do gerente (fiscal) do contrato, ao lado do
representante do contratado.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.4.6
Mem. 120/2011
50
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Elaborar uma rotina de fiscalização do contrato, com check lists (listas de verificação), elaborando relatório
sobre a funcionalidade do veículo e efetividade do motorista, executando fiscalização mais constante, inclusive
no que se refere ao preenchimento do “cartão ponto”.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5.4.7
Mem. 120/2011
51
Relatório Final de Auditoria nº. 01/2011
Descrição da Recomendação
Limitar-se ao limite de horas (pagamento) previsto no contrato.

Providências Adotadas
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Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Não foi respondida a Solicitação de Auditoria emitida em 2012 que possibilitasse o monitoramento das recomendações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Prejudicado

PAREI AQUI
Ordem
67

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
Relatório Final de Auditoria nº. 02/2011

5.1.1

Mem. 137/2011

Descrição da Recomendação
1.1. Fazer constar nos autos do processo de concessão a respectiva Portaria.
1.2. Promover a devida autuação do processo administrativo.
1.3. Atualizar os formulários de solicitação de adicionais conforme o trâmite e metodologia dada atualmente aos
processos.
1.4. Emitir Portaria retificadora referente a Portaria 694/2011.
1.5. Criar sistema de comunicação para cientificar servidor sobre suspensão de concessão de adicionais,
conforme Orientação Normativa do Ministério do Planejamento e Gestão nº. 02/2010, art. 10, parágrafo único,
parte final.
1.6. Fortalecer os controles internos, de forma a identificar erros a fim de retificá-los tempestivamente.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Gestão de Recursos Humanos

95355

Justificativa para o seu não cumprimento
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Ordem
68

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
Relatório Final de Auditoria nº. 02/2011

5.1.2

Mem. 137/2011

Descrição da Recomendação
Qualificar o trâmite dos processos de concessão de insalubridade e periculosidade, a fim de conceder maior
celeridade ao procedimento. Nesse sentido, sugere-se a sistematização do processo, através, por exemplo, de
manual prático que contemple inclusive prazos (viáveis) para a realização dos processos, dando maior segurança
e transparência dos procedimentos (tempo e forma) aos administrados, com designação de servidor(s)
específico(s) para monitorar/acompanhar os procedimentos.
Princípio da eficiência administrativa.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Gestão de Recursos Humanos

95355

Justificativa para o seu não cumprimento
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Ordem
69

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
Relatório Final de Auditoria nº. 02/2011

5.1.3

Mem. 137/2011

Descrição da Recomendação
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Efetuar revisão nos laudos emitidos a fim de verificar a adequabilidade do percentual concedido, conforme o
grau de insalubridade de fato suportado pelos servidores. Em caso de valores pagos a maior, buscar o
ressarcimento.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Gestão de Recursos Humanos

95355

Justificativa para o seu não cumprimento
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Ordem
70

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
Relatório Final de Auditoria nº. 02/2011

5.1.4

Mem. 137/2011

Descrição da Recomendação
Aprimorar, oportunamente, laudos técnicos com vistas a adequá-lo à legislação afeta, em especial aos arts. 5º,
§§ 3º e 4º, 6º, 7º e 8º e Anexo III da Orientação Normativa MPOG/SRH n. 02, de 19 de fevereiro de 2010,
promovendo a instrução do procedimento de forma a melhor averiguar e comprovar os dados necessários à
tomada de decisão (Lei 9.784/99, art. 29), bem como com análise de todas as atividades relatadas pelo servidor
interessado

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Gestão de Recursos Humanos

95355

Justificativa para o seu não cumprimento
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Ordem
71

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
Relatório Final de Auditoria nº. 02/2011

5.1.5

Mem. 137/2011

Descrição da Recomendação
Justificar a utilização de critérios diferenciados para lançamento do início da concessão dos adicionais e/ou
efetuar padronização dos procedimentos quanto da concessão de adicionais, promovendo as correções devidas
nos pagamentos efetuados.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Gestão de Recursos Humanos

95355

Justificativa para o seu não cumprimento
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Ordem
72

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
Relatório Final de Auditoria nº. 02/2011

5.1.6

Mem. 137/2011

Descrição da Recomendação
6.1. Reaver as diferenças pagas a maior, após, contudo considerar a Recomendação da Constatação 5.
6.2. Estabelecer controles internos de revisão de lançamentos. Nesse sentido, sugere-se, caso ainda não seja
esta a rotina administrativa, uso de listas de verificação (check lists), a segregação de funções para mais de um
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servidor (um efetua o calculo e outro faz o lançamento); estabelecer o procedimento de “revisão pelos pares”
(colegas do mesmo setor revisam a documentação de lançamento e cálculo de outro, promovendo a
triangulação das informações e dados constantes nos documentos de instrução), tudo com o objetivo de
identificar erros de forma tempestiva, minimizando-os. Princípio de legalidade e segregação de funções.
6.3. Quando novos laudos emitirem conclusão sobre eventual redução ou eliminação do grau de insalubridade
ou periculosidade, criar mecanismos para publicação mais célere da respectiva Portaria e controles para melhor
monitoramento do cumprimento desta.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Gestão de Recursos Humanos

95355

Justificativa para o seu não cumprimento
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Ordem
73

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
Relatório Final de Auditoria nº. 02/2011

5.2.1

Mem. 137/2011

Descrição da Recomendação
Promover a devida autuação e instrução do processo administrativo.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Gestão de Recursos Humanos

95355

Justificativa para o seu não cumprimento
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Ordem
74

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
Relatório Final de Auditoria nº. 02/2011

5.2.2

Mem. 137/2011

Descrição da Recomendação
Fazer constar nos processos de aposentadoria de declaração da autoridade competente acerca da existência ou
não de processo administrativo disciplinar no qual o servidor conste como acusado ou indiciado.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Gestão de Recursos Humanos

95355

Justificativa para o seu não cumprimento
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Ordem
75

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
Relatório Final de Auditoria nº. 02/2011

5.2.3

Mem. 137/2011

Descrição da Recomendação
Promover as retificações devidas no processo, saneando-o, bem como estabelecer controles internos capazes de
melhor identificar incoerências no processo. Princípio da eficiência administrativa.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
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Pró-Reitoria de Gestão de Recursos Humanos

95355

Justificativa para o seu não cumprimento
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Ordem
76

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
Relatório Final de Auditoria nº. 03/2011

5.1.1

Mem. 136/2011

Descrição da Recomendação
1.1. Somente autorizar a concessão de diárias, se houver prévia autorização de afastamento pelo dirigente
máximo. Decreto 7.446/11, art. 3º.
1.2. Somente efetuar pagamento de diárias, conforme autorização do Ordenador de Despesa e a real
necessidade do servidor.
1.3. Instruir o processo com documentos no vernáculo oficial (ou traduzidos) e que possam conceder perfeita
análise do mérito da concessão do afastamento. Portaria MEC 403/09, art. 9º e parágrafo único.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Ordem
77

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
Relatório Final de Auditoria nº. 03/2011

5.1.2

Mem. 136/2011

Descrição da Recomendação
2.1. Inserir no processo de concessão de diárias justificativas quanto à escolha de vôos que impossibilitem que o
servidor desloque-se no mesmo dia para o aeroporto. Portarias MEC 403/09, arts. 6º e 9º e parágrafo único e
505/09, art. 1º, em especial inciso III, alineas “b” e “c”. Princípio da economicidade.
2.2. Fazer constar no processo os comprovantes de pesquisa de mercado, incluindo horários. Portaria MPOG nº.
505/09, art. 1º (racionalização de gastos com passagens aéreas).
2.3. Instruir os processos cujos afastamentos iniciam-se em sexta-feiras, bem como os que incluam sábados,
domingos e feriados, com a devida e prévia justificada. Decreto 5.992/06, art. 5º, § 2º e Portaria MEC 403/09,
art. 12.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Ordem
78

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
Relatório Final de Auditoria nº. 03/2011

5.1.3

Mem. 136/2011

Descrição da Recomendação
3.1. Criar controles internos capazes de identificar incoerências ou inexistência no tempo devido das
informações/documentações a serem prestadas e/ou inseridas no sistema e suficientes para constatar
deficiências na instrução dos procedimentos, tais como listas de verificação (check lists), fluxogramas, etc.
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Portaria MEC 403/09, art. 9º, parágrafo único e Decreto 7.446/11, art. 4º, II.
3.4. Promover a restituição do indébito e cumprir o disposto na legislação que estabelece que é “proibida a
utilização de veículos oficiais para deslocamento de servidor aos locais de embarque e desembarque, ao local de
trabalho ou de hospedagem e vice-versa, em viagem o objeto de serviço, ressalvados aqueles deslocamentos
que não possam ser atendidos por meio regular de transporte existente, ou nos casos de emergência, quando
caracterizada a urgência de atendimento, ou quando inexistir transporte regular de qualquer outro meio, ou,
ainda, quando não perceber a ajuda de transporte”, devidamente autorizado pela autoridade competente.
Instrução Normativa MARE nº 9, de 26/8/94, item 12.1.5.
3.5. Implante medidas para que o pagamento das diárias seja efetuado antecipadamente a data da viagem.
Decreto 5.992/06, art. 5º.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996
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Justificativa para o seu não cumprimento
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Ordem
79

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
Relatório Final de Auditoria nº. 03/2011

5.1.4

Mem. 136/2011

Descrição da Recomendação
4.1. Instruir o PCDP com o comprovante de autorização de afastamento de servidor do País.
4.3. Somente autorizar em um exercício mais de quarenta diárias, após autorização da autoridade competente.
4.6. Efetuar o pagamento referente a diferença de diária recebida a menor e implantar medidas para o devido
cumprimento do disposto no parágrafo 1º, art. 2º, Decreto 5.992/2006.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996
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Justificativa para o seu não cumprimento
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Ordem
80

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
Relatório Final de Auditoria nº. 03/2011

5.1.5

Mem. 136/2011

Descrição da Recomendação
Na análise para aprovação da prestação de contas, criar critérios mais rígidos, capazes de, através de
cruzamento de dados e comparativos, verificar a consistência das informações. Portaria MEC nº. 403/2009.
Ainda, sugere-se que a Administração estabeleça regras para retorno anterior à data prevista, em caso de
cancelamento das atividades ou antecipação das tarefas do servidor, calculando o custoxbenefício para o Erário
do retorno antecipado.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Pró-Reitoria Administrativa

Código SIORG
26996

Justificativa para o seu não cumprimento
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
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Ordem
81

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
Relatório Final de Auditoria nº. 03/2011

5.1.7

Mem. 136/2011

Descrição da Recomendação
Na análise para aprovação da prestação de contas, criar critérios mais rígidos, capazes de, através de
cruzamento de dados e comparativos, verificar a consistência das informações. Portaria MEC nº. 403/2009.
Ainda, sugere-se que a Administração estabeleça regras para retorno anterior à data prevista, em caso de
cancelamento das atividades ou antecipação das tarefas do servidor, calculando o custoxbenefício para o Erário
do retorno antecipado.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996
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Justificativa para o seu não cumprimento
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Ordem
82

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
Relatório Final de Auditoria nº. 03/2011

5.1.9

Mem. 136/2011

Descrição da Recomendação
9.1. Abstenha-se de realizar despesa sem prévio empenho. Neste caso, por se tratar de obra, utilizar, para
melhor controle, o empenho global no valor do contrato.
9.2. Fomentar os controles realizados quando da emissão de empenho e em especial a sua compatibilidade com
o contrato vigente. Em caso de diferença na dotação orçamentária, promover a devida retificação/aditivação no
contrato, por se tratar de cláusula obrigatória.
9.3. Não utilizar crédito de empenhos outros que não o referente ao objeto executado. Estabelecer empenho
global para obras com descrição de objeto conforme contrato e edital. E, para cobrir eventuais aumentos de
custos, celebrar prévio aditivo.
9.4. Visando uma melhor identificação dos processos, fazer a distinção de processado ou não processado nos
termos.
9.5. Sistematizar ações de procedimentos e atribuições de tarefas. Princípio da eficiência administrativa.
9.6. Padronizar a distribuição dos documentos dentro do processo, em ordem de importância e cronológica a
fim de garantir conformidade à agilidade do processo. Nesse sentido sugere-se a padronização conforme o
arquivamento do processo de pagamento Contrato 52/2009 (OB804049) que está em perfeita ordem de
disposição dos documentos assessórios e em ordem cronológica.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996
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Justificativa para o seu não cumprimento
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Ordem
83

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
Relatório Final de Auditoria nº. 03/2011

5.1.10

Mem. 136/2011

Descrição da Recomendação
10.1. Abster-se de efetuar pagamentos relativos à aquisição de bens ou serviços decorrentes de contrato verbal
com a Administração, uma vez que nulos e sem nenhum efeito, salvo os decorrentes de pequenas compras de
pronto pagamento e os decorrentes de determinação judicial transitada em julgado.
10.2. Realizar estudo do custo x benefício (ou seja, necessidade) de estabelecimento de várias jornadas de
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12x36, uma vez que para cobrir o profissional nas 36H de descanso há que se contratarem dois profissionais e
que há unidades cuja abertura dá-se às 8HS e em outros não há atendimento noturno.
10.3. Somente autorizar pagamento se o processo contiver dados suficientes e capazes de atestar de fato o
serviço prestado, e em sua quantificação, como, exemplificativamente, exigir relatório mensal de prestação do
serviço por parte do fiscal do contrato.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Ordem
84

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
Relatório Final de Auditoria nº. 03/2011

5.1.11

Mem. 136/2011

Descrição da Recomendação
11.1. Idem a Recomendação 10.a. Efetuar imediata licitação do serviço, em caso de haver necessidade da
continuidade de sua prestação. E buscar a responsabilização devida a comprometimento do Erário sem respaldo
legal.
11.2. Buscar a restituição dos valores pagos a maior bem como responsabilidade de quem lhe deu causa.
11.3. Somente efetuar pagamentos quando a documentação que instrui o processo seja pertinente e suficiente
a comprovar a existência do débito.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
26996

Pró-Reitoria Administrativa

Justificativa para o seu não cumprimento
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Ordem
85

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
Relatório Final de Auditoria nº. 03/2011

5.1.14

Mem. 136/2011

Descrição da Recomendação
14.2. Somente efetue o pagamento das notas fiscais que contiverem o ateste realizado pelo servidor designado
para fiscalização do contrato em que seja possível identificar o responsável e a data do ateste.
14.4. Somente efetue liquidação e pagamento das notas fiscais regulares.
14.5. Não aceite nota fiscal com indicação de retenção de tributos em percentual indevido ou sem a retenção
correspondente.
14.6. Criar mecanismos para fomentar os controles internos, de modo a que erros possam ser identificados e
sanados e/ou corrigidos tempestivamente.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Pró-Reitoria Administrativa

Código SIORG
26996

Justificativa para o seu não cumprimento
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Recomendações expedidas pela Auditoria Interna
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Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

86

Relatório Final de Auditoria nº. 03/2011

5.1.15

Mem. 136/2011

Descrição da Recomendação
15.3. Exercer fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias pela contratada,
a fim de afastar a responsabilidade subsidiária pelo não cumprimento.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Pró-Reitoria Administrativa

Código SIORG
26996

Justificativa para o seu não cumprimento
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Nota: Constatações/recomendações semelhantes foram suprimidas.
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1. INTRODUÇÃO

O presente documento consigna o Plano Anual de Atividades da
Auditoria Interna (PAINT) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) referente
ao exercício de 2012, cumprindo assim exigências legais, conforme Instrução
Normativa da Controladoria Geral da União (IN/CGU) nº. 07, de 29/12/2006,
alterada pela IN/CGU nº. 09, de 14/11/2007.
Após breves comentários sobre a Instituição e o setor de
Auditoria Interna da UFPel (AUDIN), o PAINT passa a explanar sobre o
planejamento das atividades de AUDIN e abordar as “ações previstas de
auditoria interna e seus objetivos” bem como as “de desenvolvimento e
capacitação”, conforme IN/CGU nº. 01, de 03/01/2007.
O planejamento foi feito considerando as ações de maior
relevância e grau de risco; bem como as atuais condições de trabalho e
recursos humanos do setor de Auditoria Interna da UFPel (AUDIN).
Além das ações planejadas no decorrer do exercício, poderão ser
inseridas outras ações ou unidades consideradas oportunamente relevantes ou
críticas, sem, contudo, prejudicar a execução do planejamento ora proposto.

3 de 30

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Auditoria Interna

2. DA INSTITUIÇÃO
2.1. Histórico
A Universidade Federal de Pelotas (UFPel), criada pelo DecretoLei nº 750, de 08 de agosto de 1969, é fundação de direito público vinculada ao
Ministério de Educação (MEC), gozando de autonomia didático-científica,
administrativa, financeira e disciplinar. O art. 3º do referido Decreto-Lei
especifica que os fins da Instituição são a “realização e o desenvolvimento da
educação superior e da pesquisa, e a divulgação científica, tecnológica, cultural
e artística”.
A criação da Instituição deu-se mediante a transformação e
incorporação da Universidade Federal Rural do Rio Grande do Sul, das
Faculdades de Direito e de Odontologia e do Instituto de Sociologia e Política
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
No momento da constituição da Instituição, esta era composta
das seguintes unidades: Faculdade de Agronomia “Eliseu Maciel”, Ciências
Domésticas, Direito, Odontologia, Veterinária e Instituto de Sociologia e
Política. Agregaram-se à UFPel, ainda, o Conservatório de Música de Pelotas,
a Escola de Belas Artes “Dona Carmem Trápaga Simões” e a Faculdade de
Medicina da Instituição Pró-Ensino Superior do Sul do Estado (IPESSE).
Mas, dos dez cursos ofertados em 1969, a Instituição já ofertava
em 1977 (menos de dez anos depois de sua criação) trinta e oito cursos.
Atualmente há mais de noventa cursos de graduação e mais de setenta de pós
graduação. De forma que a UFPel possui várias unidades acadêmicas e
administrativas distribuídas pelo município de Pelotas, bem como um campus
no município de Capão do Leão e pólos de Educação à Distância em quarenta
e nove municípios. Esta crescente expansão, que é inédita na Instituição, tem
por meta o cumprimento de seus objetivos institucionais.
2.2. Objetivos institucionais
Os objetivos institucionais estão previstos no art. 2º do Estatuto
da UFPel aprovado pelo Decreto 65.881, de 16 de dezembro de 1969. Sendo
eles: “a educação, o ensino, a pesquisa e a formação profissional e pósgraduada em nível universitário, bem como o desenvolvimento científico,
tecnológico, filosófico e artístico”.
Para cumprir seu objetivos institucionais a UFPel estrutura-se de
modo a manter a sua natureza orgânica (através da perfeita integração e
intercomunicação de seus elementos constitutivos), social (pondo-se à serviço
do desenvolvimento e das aspirações coletivas), e comunitária (contribuindo
para o estabelecimento de condições de convivência, segundo os princípios de
liberdade, justiça e respeito aos direitos e demais valores humanos).
Além disso, a missão da Universidade é cumprida mediante o
desenvolvimento simultâneo e associado das atividades do ensino, da
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pesquisa e extensão, que são desenvolvidas nas áreas das Ciências Exatas e
Tecnologia, Ciências Biológicas, Filosofia e Ciências Humanas e Letras e
Artes.
2.3. Estrutura organizacional
O Regimento Geral da Universidade, conforme processo MEC nº.
209.559-77 e publicação no Diário Oficial da União em 22.04.77, estabeleceu
aspectos gerais e comuns da estrutura e funcionamento dos órgãos, serviços e
atividades da Instituição. No art. 7º do Regimento, consta que a Universidade é
composta pela Administração Superior, Unidades Universitárias, Órgãos
Suplementares e de Segundo Grau.
Os órgãos de Administração Superior, por sua vez, assim são
constituídos: (i) Conselho Diretor da Fundação (a quem cabe a administração
da Fundação, constituindo-se em órgão angariador de recursos, supervisor da
gestão econômico-financeira e responsável principal pelas relações entre a
Universidade e a comunidade); (ii) Conselho Universitário (órgão supremo da
Universidade, com funções normativa, consultiva e deliberativa); (iii) Conselho
Coordenador do Ensino e da Pesquisa (órgão central de supervisão do ensino
e da pesquisa com funções consultiva, normativa e deliberativa); (iv) e Reitoria
(órgão executivo central, que coordena, fiscaliza e superintende as atividades
universitárias, com competência residual em relação aos demais órgãos).
A Reitoria é composta por: (i) Gabinete do Reitor e assessorias;
(ii) Pró-Reitoria Administrativa, (iii) de Graduação, (iv) Gestão de Recursos
Humanos, (v) Infra-Estrutura, (vi) Extensão e Cultura, (vii) Planejamento e
Desenvolvimento, (viii) Pesquisa e Pós-Graduação, (ix) de Assuntos
Estudantis, conforme portal da Universidade.
No ano de 2011, devido a necessidades prementes da Instituição
e da exigência do Sistema de Controle Externo do Poder Executivo Federal,
está se estruturando a unidade de Auditoria Interna na Instituição, vinculada à
Administração Superior, conforme objetivos que seguem.
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3. DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
3.1. Histórico
A Auditoria Interna (AUDIN) foi criada na Universidade Federal de
Pelotas pela Resolução nº. 02/1986 do Conselho Universitário (Consun). O
Regimento Interno da AUDIN foi aprovado em 1998, através Resolução nº.
03/1998/Consun. Entretanto nenhuma ação foi desenvolvida no sentido de
implementar um setor ou unidade específica de auditoria interna na
Universidade.
Contudo, em 2010, por meio da Portaria nº. 1.420, de 16/09/2010,
fora designado o Chefe da Auditoria Interna da UFPel. Em outubro/2011, mais
dois servidores estão em exercício na AUDIN: um auditor (desde abril/11) e um
técnico em contabilidade (desde setembro/11).
Neste ano de 2011, a unidade iniciou sua estruturação e realiza
as atividades de auditagem, que, conforme PAINT/11, deu-se a partir do
segundo semestre/11.
3.2. Objetivos da Auditoria Interna
A AUDIN é um órgão técnico de apoio, controle e
assessoramento, tem como finalidade principal assessorar, orientar,
acompanhar e avaliar os atos e fatos administrativos com o objetivo de, dentre
outros assegurar: (i) a regularidade da gestão contábil, orçamentária,
financeira, patrimonial, de recursos humanos e operacionais da Instituição,
objetivando a eficiência, eficácia e efetividade; (ii) cumprimento das leis,
normas e regulamentos bem como a eficiência e a qualidade técnica dos
controles contábeis, orçamentários, financeiros, patrimoniais e recursos
humanos; (iii) a regularidade dos atos administrativos de que resulta a criação,
transformação ou extinção de direito ou obrigação.
3.3. Recursos físicos e humanos
A AUDIN/UFPel localiza-se junto ao Campus Porto, sede
administrativa da Universidade. Por ser um órgão em estruturação, busca-se a
capacitação dos servidores para que possam desenvolver suas funções, bem
como equipamentos (móveis e material de expediente) para que o setor possa
desempenhar as atividades de auditagem, conforme definidas em seu
Regimento Interno.
Atualmente a subordinação administrativa do órgão de Auditoria
Interna é ao Gabinete do Reitor. No que tange à vinculação técnica, nos termos
do art. 15 do Decreto nº. 3.591/2000 (alterado pelo Decreto nº 4.440/2002), a
Auditoria Interna se sujeita à orientação normativa e supervisão do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal, prestando apoio aos órgãos e às
unidades que o integram.
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Quanto aos capitais humanos, a AUDIN dispõe de somente três
servidores: Flávio Chevarria Nogueira, chefe da Auditoria Interna, formado em
Ciências Contábeis; Helen Letícia Grala Jacobsen, auditora, formada em
Direito; e Rodrigo Blumberg de Oliveira, técnico em contabilidade, formado em
Ciências Contábeis.
Ressaltamos que, conforme a atual expansão da Universidade,
há necessidade de maior estruturação da AUDIN – recursos humanos e físicos
– sendo necessários, no mínimo, mais dois auditores.
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4. DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA –
PAINT/2012
4.1. Fatores considerados na elaboração do PAINT
Foram considerados na elaboração do Plano Anual de Auditoria
Interna os seguintes fatores: (i) ações de maior relevância e grau de risco; (ii)
horas de trabalho dos servidores da AUDIN; (iii) experiência do quadro técnico
da AUDIN; (iv) condições de trabalho do setor e da UFPel; (v) necessidades de
estudo e capacitação do quadro técnico da AUDIN; (vi) reserva técnica de
tempo para atividades não programadas.
Em especial relacionado às ações de maior relevância e grau de
risco, sem, todavia, desperceber os demais fatores acima arrolados, foram
considerados relevantes para auditagem os seguintes aspectos: (i) processo
administrativo disciplinar, (ii) convênios, (iii) gestão de contratos, (iv) controle
de veículos, (v) gestão orçamentária e (vi) financeira, (vii) aquisições, (viii)
recursos humanos e (ix) diárias.
Os exames serão realizados por amostragem e realizados
avaliando a sua formalização quanto às cláusulas mínimas. Eventuais
apontamentos serão efetuados quando se mostrarem relevantes. São
considerados relevantes aqueles substancialmente relacionados à eficiência,
eficácia, economicidade e legalidade dos atos administrativos.

4.2. Planejamento das atividades de auditoria
O detalhamento das atividades da Auditoria Interna consta no
Anexo 4 “Descrição das atividades de auditoria”, sendo as atividades 08 a 11,
13 e 14, 16 a 18, referentes às “ações de Auditoria Interna previstas e seus
objetivos”, e as ações 02, 19 e 20 relacionadas às “ações de fortalecimento
institucional e capacitação previstas para o fortalecimento das atividades de
auditoria interna na entidade”.

Pelotas/RS, 31 de outubro de 2011.

Flávio Chevarria Nogueira
Chefe da Auditoria Interna UFPel
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5. ANEXOS
5.1. Carga horária dos profissionais
5.2. Cronograma de trabalho AUDIN
5.3. Cronograma de interação da AUDIN com as demais unidades
administrativas
5.4. Descrição das atividades de auditoria
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Anexo 1: Carga horária dos profissionais

Períodos

Horas

Mês

Dias Úteis

Por Dia

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

22
19
22
19
22
19
22
23
17
22
19
18
222

6
6
6
8
8
8
6
8
8
8
8
8
---

Técnico
Contabilidade
132
114
132
152
176
152
132
0
136
176
152
144
1598

0 = férias
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Auditora
Interna
132
114
132
152
0
152
132
184
136
176
152
144
1606

Chefe da
Auditoria
132
114
132
152
176
152
132
184
136
0
152
144
1606

Total de Horas
da Equipe
396
342
396
456
352
456
396
368
408
352
456
432
4810
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Anexo 2: Cronograma de trabalho AUDIN
N

Atividade

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

1

Atividades Administrativas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Controle da AUDIN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

Prestação de apoio ao Sistema de Controle Federal (CGU e TCU)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Monitoramento das Recomendações, Alertas e Determinações

X

5

X

6
7

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT
Assessorar o gestor na elaboração do relatório de Prestação de Contas
Emissão de parecer sobre as contas do exercício anterior

8

Processo Administrativo Disciplinar – PAD

X
X
X

X
X
X

9

Convênios

X

X

X

X

X

X

X

13 Gestão Orçamentária

X

X

14 Gestão Financeira

X

X

10 Gestão de Contratos
11 Controle de Veículos
4

X

Monitoramento das Recomendações, Alertas e Determinações

X

12 Revisão do Manual de Auditoria Interna

15 Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT

X

16 Gestão de suprimento de bens e serviços (aquisições)

X

17 Gestão de Recursos Humanos

X
X

X

18 Diárias
19 Estudo de legislação, jurisprudência e doutrina

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

20 Capacitação

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21 Reserva de contingência

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Anexo 3: Cronograma de interação da AUDIN com as demais unidades administrativas
Mês
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

Unidade Administrativa
Todas as Unidades que receberam
recomendações/alertas/determinações dos órgãos
de controle interno e externo
Gabinete
Gabinete
Gabinete
Gabinete
PRIE

PRPD
PRIE

PRPD
PRPD

Todas as Unidades que receberam
recomendações/alertas/determinações dos órgãos
de controle interno e externo
PRA
PRA
PRA
PRA
PRGRH
PRGRH

12 de 30

Objeto (atividade)
Monitoramento
Auditoria (PAD)
Auditoria (PAD)
Auditoria (Gestão de
Auditoria (Convênios)
Contratos)
Auditoria
Auditoria
Auditoria (Gestão
(Convênios)
(veículos)
de Contratos)
Auditoria (Gestão de
Auditoria (veículos)
Contratos)
Monitoramento
Auditoria (Orçamentária)
Auditoria (Financeira)
Auditoria (Orçamentária)
Auditoria (Financeira)
Auditoria (Aquisições)
Auditoria (Aquisições)
Auditoria (Vantagens)
Auditoria (Diárias)
Auditoria (Vantagens)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
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Anexo 4: Descrição das atividades de auditoria

Nº
(a)

1

AÇÃO
(b)

Atividades
administrativas

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

----

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

AUDIN

OBJETIVO(S)
(e)

ESCOPO
(f)

Elaboração de
correspondências;
solicitação e
recebimento de
material;
arquivamento e
organização de
documentos;
Atividades
recebimento e
diversas de
entrega de
procedimentos
processos; serviços
administrade digitação,
tivos e apoio
digitalização e fotoimagem; serviços
externos;
telefonema; e-mails;
busca de cursos de
capacitação;
manutenção site da
Audin; etc.
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CRONOGRAMA
(g)

LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)

QUANT.
HORA
(i)

Janeiro a
Dezembro

AUDIN

1200

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
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Nº
(a)

2

3

AÇÃO
(b)

Controle da
AUDIN

Prestação de
apoio ao
Sistema de
Controle
Federal
(CGU e TCU)

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

----

----

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

AUDIN

CGU
TCU

OBJETIVO(S)
(e)

Aprimorar as
ações da
Auditoria
Interna

Prestar apoio
aos órgãos de
controle
quando em
auditagens in
loco e/ou
solicitações
e/ou
diligências
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ESCOPO
(f)

CRONOGRAMA
(g)

LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)

QUANT.
HORA
(i)

Janeiro a
Dezembro

AUDIN

120

Janeiro a
Dezembro

AUDIN

240

- Revisão das ações
da AUDIN, análise
dos feedbacks das
unidades auditadas
- Análise dos
objetivos previstos
com os trabalhos de
auditoria e
resultados e/ou de
formas de
aprimoramento
Acompanhamento
das missões de
auditoria
promovidas pelo
CGU e/ou TCU e
intermediação
destes com as
unidades
executoras quando
efetuar solicitações

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Auditoria Interna

Nº
(a)

4

5

AÇÃO
(b)

Monitoramento

Elaboração
do Relatório
Anual de
Atividades de
Auditoria
Interna –
RAINT

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

----

----

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

OBJETIVO(S)
(e)

ESCOPO
(f)
- Emissão de
memorando de
monitoramento

AUDIN
CGU
TCU

Monitorar o
cumprimento
das
recomendações, alertas,
determinações
e/ou decisões
da AUDIN,
CGU e TCU

Legislação
AUDIN

Cumprimento
de
determinação
legal
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- Atualizar o Plano
de Providências
Permanente

CRONOGRAMA
(g)

LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)

QUANT.
HORA
(i)

Janeiro e
Julho

Unidades
que
receberam
apontamentos dos
órgãos de
controle
interno e
externo

240

Janeiro

AUDIN

120

- Verificar se as
constatações foram
saneadas
Elaborar um
relatório que
contemple todas as
ações da unidade
da Auditoria Interna
referente ao ano de
2011

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
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Nº
(a)

6

AÇÃO
(b)

Assessorar o
gestor na
elaboração
do relatório
de prestação
de contas da
Instituição

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

----

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

OBJETIVO(S)
(e)

TCU
CGU

Acompanhar a
formalização
do relatório do
gestor
referente as
contas do
exercício
anterior

ESCOPO
(f)

CRONOGRAMA
(g)

- Revisar o relatório
de prestação de
contas
- Indicar eventuais
informações/
documentos
faltantes,
incompletos e/ou
errôneos

LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)

AUDIN
Fevereiro
e Março

Unidade
que
elaborará o
relatório

Emissão de
Analisar as contas e
parecer sobre
Emitir parecer
TCU
emitir parecer,
Fevereiro
7
as contas do
---sobre as
AUDIN
CGU
conforme ditames
e Março
exercício
contas
legais
anterior
OBS.: As ações 6 e 7, embora previstas, somente se realizarão somente se a AUDIN for provocada (no sentido de ser
motivada/solicitada) para atuar.
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QUANT.
HORA
(i)

120

120
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Nº
(a)

8

AÇÃO
(b)

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

Processo
Administrativo
Disciplinar
(PAD)

Procedimentos
de PAD
apresentam o
risco de sua
inadequação à
lei,
morosidade, e,
por
conseqüência,
ineficácia.
Mostra-se
relevante, uma
vez que os
procedimentos
de PAD são
alvos
constantes de
recomendações da CGU

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

CGU

OBJETIVO(S)
(e)

ESCOPO
(f)

- Aprimorar os
procedimentos
utilizados para
a realização
do PAD

- Verificar se os
procedimentos
cumpriram a
legislação

- Prestar apoio
à
Administração
na busca de
soluções para
evitar ou
minimizar
erros e
constatações
da CGU sobre
esse tópico
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- Verificar se os
prazos legais foram
obedecidos
- Verificar o tempo
transcorrido para o
PAD e soluções
para conferir
eficiência e/ou
eficácia ao
procedimento

CRONOGRAMA
(g)

LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)

QUANT.
HORA
(i)

Fevereiro
e Março

Gabinete

200
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Nº
(a)

AÇÃO
(b)

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

OBJETIVO(S)
(e)
- Verificar o
cumprimento
das normas
vigentes

9

Convênios

Apresenta o
risco do não
cumprimento
da legislação
na prestação
de contas.

TCU
CGU

- Verificar se
os gastos
estão de
acordo com as
metas
propostas no
plano de
trabalho
- Analisar e
avaliar os
controles
internos
existentes e
realizados
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ESCOPO
(f)

CRONOGRAMA
(g)

LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)

QUANT.
HORA
(i)

- Examinar como
foram realizados os
procedimentos para
a elaboração do
convênio
- Verificar a
execução dos
recursos relativos
aos convênios e os
controles adotados
- Verificar o plano
de trabalho,
cronograma de
execução e
prestação de contas
dos convênios
firmados e sua
coerência

Gabinete
Abril e
Maio

Pró-Reitoria
Administrativa
(PRA)

200
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Nº
(a)

10

AÇÃO
(b)

Gestão de
Contratos

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

Apresenta o
risco de
gerência
contratual
deficitária,
inadequada
e/ou não
padronizada

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

CGU
AUDIN

OBJETIVO(S)
(e)

- Analisar se a
execução
contratual
segue os
ditames legais
- Analisar os
controles
exercidos
sobre a
execução
contratual
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ESCOPO
(f)
Verificar se o
fiscal/gerente do
contrato possui as
informações; se as
cláusulas
contratuais estão
sendo obedecidas;
se os pagamentos
efetuados
obedecem o
cronograma
estipulado; se os
termos de
recebimento
definitivo estão de
acordo com a
legislação; se
eventuais aditivos
cumprem os
requisitos legais,
como de tempo e de
forma

CRONOGRAMA
(g)

Abril a
Junho

LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)

Pró-Reitoria
de Planejamento e
Desenvolvi
mento
(PRPD)
Pró-Reitoria
Administrativa
(PRA)

QUANT.
HORA
(i)

200

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
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Nº
(a)

11

AÇÃO
(b)

Controle de
Veículos

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

Utilização
indevida da
frota dos
veículos.
Importância de
fortalecer os
controles da
frota de
veículos
oficiais

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

OBJETIVO(S)
(e)

ESCOPO
(f)

AUDIN

Verificar a
eficiência,
eficácia e
efetividade
dos controles
na utilização
da frota de
veículos
oficiais,
buscando
salvaguardar a
frota de
veículos da
Instituição e
evitar o uso
indevido e/ou
verificar o
estado de
conservação
dos veículos

- Verificar e avaliar
os controles
internos utilizados
na frota de veículos,
e em relação à sua
eficiência, eficácia e
efetividade
- Verificar a
adequabilidade dos
controles internos à
legislação referente
ao tema
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CRONOGRAMA
(g)

LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)

QUANT.
HORA
(i)

Maio e
Junho

Pró-Reitoria
de Infraestrutura
(PRIE)

200

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Auditoria Interna

Nº
(a)

12

AÇÃO
(b)

Revisão do
Manual de
Auditoria
Interna –
MAINT

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

----

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

AUDIN

OBJETIVO(S)
(e)

- Atualizar o
MAINT,
conforme a
legislação e
necessidades
da AUDIN e
UFPel
- Aprimorar o
trabalho da
AUDIN
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ESCOPO
(f)

CRONOGRAMA
(g)

LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)

QUANT.
HORA
(i)

Julho

AUDIN

120

- Analisar legislação
atualizada, em
vigência, sobre
auditoria e demais
assuntos
pertinentes
- Verificar se o
Manual contempla
todas as ações que
a AUDIN executou
durante o último
ano, adequando-o
às metodologias
aplicadas e viceversa
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Nº
(a)

13

AÇÃO
(b)

Gestão
orçamentária

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

Risco de
utilização
indevida de
recursos

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

OBJETIVO(S)
(e)

CGU
AUDIN

Verificar o
cumprimento
da legislação
vigente e
analisar os
controles
internos
utilizados
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CRONOGRAMA
(g)

LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)

QUANT.
HORA
(i)

Verificar a execução
Agosto e
das receitas e
Setembro
despesas

Pró-Reitoria
Administrativa
(PRA)

200

ESCOPO
(f)
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Nº
(a)

14

AÇÃO
(b)

Gestão
financeira

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

Formalização
de processos
das fases de
despesa
(empenho,
liquidação e
pagamento)
em desacordo
com a
legislação
vigente

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

OBJETIVO(S)
(e)

ESCOPO
(f)

CRONOGRAMA
(g)

LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)

QUANT.
HORA
(i)

Agosto e
Setembro

Pró-Reitoria
Administrativa
(PRA)

200

- Verificar a
formalização dos
procedimentos de
despesa (empenho,
liquidação e
pagamento)

CGU
AUDIN

Verificar as
normas
vigentes e os
controles
realizados
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- Verificar se a
despesa possui
respaldo contratual
e/ou legal
- Verificar como
está sendo
realizado o
arquivamento dos
documentos que
fundamentam os
lançamentos
contábeis
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Nº
(a)

15

AÇÃO
(b)

Plano Anual
de Atividades
de Auditoria
Interna –
PAINT

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

----

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

Legislação
AUDIN

OBJETIVO(S)
(e)

ESCOPO
(f)

Elaborar um
documento
que contemple
todas as
Planejamento
ações
macro dos trabalhos
planejadas da
de auditoria para o
unidade da
próximo exercício
Auditoria
Interna
referente ao
ano de 2013
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CRONOGRAMA
(g)

LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)

QUANT.
HORA
(i)

Outubro

AUDIN

120
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Nº
(a)

16

AÇÃO
(b)

Gestão de
suprimento
de bens e
serviços
(aquisições)

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

Inobservância
da legislação,
ausência de
controles
internos
satisfatórios

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

OBJETIVO(S)
(e)

ESCOPO
(f)

- Analisar a
aplicação da
legislação aos
processos de
aquisições

- Verificar se o edital
(inclusive anexos)
contempla as
exigências legais

- Avaliar os
controles
internos
utilizados
CGU
AUDIN

- Avaliar os
fluxos, prazos
e eficiência
dos
procedimentos
de contratação
- Verificar se
os pareceres
jurídicos estão
detectando
falhas nas
minutas de
edital e
contrato
25 de 30

CRONOGRAMA
(g)

- Verificar se os
prazos legais foram
considerados e a
instrução do
processo
- Fazer o
rastreamento do
trâmite dos
processos
- Verificar os
procedimentos
adotados para a
formalização dos
contratos, quando
necessário
- Verificar se os
empenhos emitidos
correspondem ao
valor contratual

Outubro
e Novembro

LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)

Pró-Reitoria
Administrativa
(PRA)
Procuradoria
Jurídica

QUANT.
HORA
(i)

200
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Nº
(a)

17

AÇÃO
(b)

Gestão de
recursos
humanos

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

Apresenta o
risco de
concessão
e/ou
indeferimento
de benefícios
e/ou vantagens
sem
atendimento à
normatização
aplicável à
espécie

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

GCU
AUDIN

OBJETIVO(S)
(e)

ESCOPO
(f)

CRONOGRAMA
(g)

- Analisar a
legalidade de
procedimentos
de concessão
e/ou
indeferimento
de benefícios,
direitos e/ou
vantagens

- Verificar se os
valores referentes a
concessão de
insalubridade e/ou
periculosidade estão
sendo pagos
mediante laudo
pericial e se o laudo
foi elaborado pela
autoridade
competente e demais
aspectos legais,
entendidos como
pertinentes
- Verificar os controles
acerca da entrega das
declarações de bens
e rendas exigida pela
Lei nº 8.730/93 ou
das autorizações para
acesso eletrônico das
declarações (Portaria
Interministerial
MP/CGU nº
298/2007)

Novembro e
Dezembro

- Analisar a
documentação
de instrução
dos
procedimentos
e prazos
legais, caso
aplicável, em
especial no
caso da
entrega da
declaração de
bens e rendas
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LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)

QUANT.
HORA
(i)

Pró-Reitoria
de Gestão
de
Recursos
Humanos
(PRGRH)

200
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Nº
(a)

18

AÇÃO
(b)

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

Concessão
de diárias

Diárias a
menor, atraso
na concessão
de diárias,
diárias em fins
de semana e
feriados sem
justificativa,
justificativa
incompleta e
não
comprovada,
falta de
documentação
comprobatória
do evento, falta
de recibo de
passagem
aérea e
terrestre, falta
de relatório de
viagem

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

AUDIN

OBJETIVO(S)
(e)

Avaliar a
gestão de
diárias sob o
aspecto da
legalidade

27 de 30

ESCOPO
(f)

CRONOGRAMA
(g)

- Analisar o sistema
informatizado
referente a
concessão de
diárias e prestação
de contas
- Verificar se há
diárias concedidas
fins de semana sem
justificativa, ou
justificativa
incompleta e não
comprovada, dentre
outros aspectos
considerados
pertinentes

LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)

QUANT.
HORA
(i)

Pró-Reitoria
Administrativa
(PRA)
Dezembro

Pró-Reitoria
de Gestão
de
Recursos
Humanos
(PRGRH)

200

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Auditoria Interna

Nº
(a)

19

AÇÃO
(b)

Estudo de
legislação e
atividades
voltadas à
busca de
conhecimento e
atualização
de temas
referentes ao
trabalho de
auditagem
e/ou
assuntos
relacionados

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

----

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

AUDIN

OBJETIVO(S)
(e)

ESCOPO
(f)

CRONOGRAMA
(g)

Conhecimento
e atualização
de
informações
relevantes e
pertinentes
para a
realização de
boa auditoria e
serviços de
apoio

Pesquisa, leitura,
cadastro, estudo,
arquivamento de
legislações, decisões,
doutrina (livros
técnicos),
jurisprudência
referente à
Administração e
Gestão Pública
Leitura dos
ementários e/ou
decisões do Tribunal
de Contas da União,
de material produzido
pela Controladoria
Geral da União,
Advocacia Geral da
União e demais
órgãos e/ou sistemas
relacionados à
Administração Pública

Janeiro a
Dezembro
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LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)

QUANT.
HORA
(i)

AUDIN

240
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Nº
(a)

20

AÇÃO
(b)

Participação
em eventos,
cursos de
capacitação,
treinamento e
visitas
técnicas a
outras
instituições

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

----

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

AUDIN

OBJETIVO(S)
(e)

ESCOPO
(f)

CRONOGRAMA
(g)

Capacitação,
desenvolvimento e
interação de
servidores
para o
fortalecimento
da Auditoria
Interna

Aprimorar e/ou
promover
conhecimentos nas
áreas e assuntos
que serão
auditados, em
especial, gestão
financeira,
orçamentária e
recursos humanos;
buscar
conhecimento sobre
procedimentos de
auditoria; capacitar
a equipe técnica
para os sistemas
informatizados e na
busca de
informações e
verificações que
auxiliarão nas
auditorias (tais
como SIAFI, SIAPE
e SIASG)

Janeiro a
Dezembro

29 de 30

LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)

QUANT.
HORA
(i)

AUDIN

240
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Auditoria Interna

Nº
(a)

21

AÇÃO
(b)

Reserva de
contingência

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

----

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

OBJETIVO(S)
(e)

ESCOPO
(f)

Contrabalancear
eventuais atrasos
nos exames de
Realizar os
auditagem
exames de
realizados; prover
auditagem
eventuais
imprevistos;
e/ou demais
AUDIN
atividades da realização de outras
e/ou outras
AUDIN na sua
ações não
unidades
completude ou
previamente
de
agendadas e/ou
necessidade
programadas;
imprevista
ampliar ações
previamente
agendadas e/ou
programadas
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CRONOGRAMA
(g)

LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)

QUANT.
HORA
(i)

Janeiro a
Dezembro

AUDIN e/ou
outras
unidades
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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 01
01/2012
/2012
SUMÁRIO:
SUMÁRIO:
1. Apresentação ............................................................01
2. Informações Gerais ...................................................01
3. Resumo .....................................................................02
4. Dados das Amostras .................................................03
5. Resultados dos Trabalhos de Auditoria .....................04
6. Conclusão .................................................................05
7. Encaminhamento ......................................................05

1. APRESENTAÇÃO:

Este Relatório apresenta as conclusões preliminares de auditoria referente a processo

administrativo disciplinar. Organiza-se em

sete partes a fim de objetivar a leitura. Ressaltam-se os tópicos 2, 5 e 6 que tratam, respectivamente, das informações gerais sobre a auditoria
realizada (contextualizando o trabalho), dos resultados dos trabalhos de auditoria (inclui a descrição das constatações e respectivas
recomendações) e da conclusão de auditoria.

2. INFORMAÇÕES GERAIS:
GERAIS:
TIPO DE RELATÓRIO

Final

Nº/ANO DE EMISSÃO DO RELATÓRIO

01/2012

TIPO DE AUDITORIA

Ordinária

Nº DA ATIVIDADE NO PAINT/AÇÃO

08/Processo Administrativo Disciplinar (PAD)

ÁREA/UNIDADE AUDITADA

Gabinete do Reitor

1
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Aprimorar os procedimentos utilizados para a realização do PAD e prestar apoio à
OBJETIVO

Administração na busca de soluções para evitar ou minimizar erros (da Administração) e
constatações da CGU sobre esse tópico

OBJETO

Processos de sindicância e administrativo disciplinar

Nº PROGRAMA DE AUDITORIA/ANO

01/2012

AMOSTRA

Oito processos, sendo três de PAD e cinco de sindicância.

ESCOPO DO TRABALHO (CRITÉRIO)

Leis 8.112/90 e 9.784/90; e princípios da eficácia e eficiência administrativa.

PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/fev a 16/fev e 16/abr a 25/abr

3. RESUMO:
O procedimento de auditoria aplicado sobre as amostras (conforme detalhamentos na parte 4 deste Relatório) teve como escopo
(consoante o Programa de Auditoria) buscar resposta às seguintes questões básicas: (1) Os procedimentos cumpriram a legislação? (2) Os
prazos legais foram obedecidos? O procedimento foieficiente? E, a partir destas questões, foram elaboradas perguntas mais detalhadas, cuja
resposta negativa gerou indícios e, com base em evidências (constantes nos autos dos processos), materializaram-se constatações de
auditoria. Para a auditagem foi emitida a Solicitação de Auditoria (SA) nº. 01/2012, em 16 de fevereiro/12, solicitando documentação e
preenchimento de questionário, que foi respondida,parcialmente, através do Memorando CPPAD 03/2012 em26 de março/12.
A auditoria efetuada sofreu as seguintes limitações:
(i)

Executada extemporaneamente, em razão do atraso da resposta da SA da unidade a auditada (três semanas). Mesmo
assim entendeu-se oportuno ainda executar tal auditoria, em que pese o prejuízo ao planejamento de outras auditorias que
esta Unidade deve realizar, conforme planejamento deste ano (PAINT), pois tal assunto (PAD/sindicância) é relevante a
esta Administração, considerando que tem sido alvosde constantes apontamentos pela CGU e TCU.
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(ii)

Limitação quantitativa, no sentido de que das oito amostras selecionadas (que perfazia um total de 11% do universo
amostral), foi executada auditoria sobre quatro processos. A redução do escopo deu-se devido ao fato de que os processos
solicitados foram encaminhados em parte pela unidade auditada, justificando tal situação em razão de envio dos processos
para análise jurídica e de mérito; além disso; um quarto processo foi encaminhado para a procuradoriapor solicitação desta
diretamente à AUDIN.

(iii)

E houve também redução qualitativa, uma vez que o programa de trabalho planejado não pode ser utilizado em sua
totalidade, sendo a maioria das respostas “não aplicável”, pois nenhuma das amostras auditadas continha procedimentos
após a publicação da Portaria de Instauração, mesmoque esta datasse de mais de um ano.

Contudo, mesmo após a auditagem com redução quantitativa/qualitativa do escopo constatou-se: “Prazo de conclusão dos
trabalhos de sindicância/processo administrativo disciplinar expirado. Ausência de solicitação de prorrogação de prazo para conclusão dos
trabalhos”. Detalhamentos sobre as constatações e respectivas recomendações seguem na parte 5 deste Relatório.

4. DADOS DAS AMOSTRAS (Portarias
PAD)
(Portarias de instauração de processo sindicante ePAD
D):
N
Processo
Assunto

Data de Abertura (Portaria)

1

23110.009591/2010-19

Apurar irregularidade em atestado médico de aluno

10/jan/2011

2

23110.005453/2010-61

Abandono de cargo

13/jan/2011

3

23110.005516/2011-60

Ação de indenização por danos morais

07/jul/2011

4

23110.007696/2011-14

Acórdão 722/2011-TCU

21/09/2011

Totalidade de amostras selecionadas inicialmente para amostragem
Totalidade de amostras auditadas
Universo amostral

3

08 – 11% em relação ao universo amostral
04 – 5,5% em relação ao universo amostral
73 – 100%

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
AUDITORIA INTERNA

5. RESULTADOS DOS TRABALHOS DE AUDI
AUDITORIA (Legenda: C = Constatação)
N

C1

Situação encontrada
Evidência
Descumprimento de prazos
regulamentares quanto à
condução de sindicâncias e
de
processos
Administrativos
disciplinares. Ausência de
solicitação de prorrogação
de prazo para conclusão
dos trabalhos. Na amostra
também não se verificou a
ciência ao gestor das
dificuldades
que
obstaculizaram o início dos
Todas
as
trabalhos pela Comissão.
amostras
Ausências de controles da
examinadas.
Administração
referente
aos processos, uma vez
que, após a emissão da
Portaria de Abertura, não
há mais nenhuma ação por
parte do Gestor (um dos
principais interessados no
bom
andamento
e
conclusão regular dos
trabalhos), nem quando o
prazo para a realização do
trabalho da Comissão
esgota-se.

Causa e/ou Efeito

CAUSA: Tempo de
trabalho dos servidores
junto à Comissão
insuficiente
para
atendimento
da
demanda. Servidores
que trabalham na
Comissão tendo que
conciliar tais atividades
com as de seu cargo
(ou
seja,
sem
dedicação exclusiva).
Ausência total de
capacitação
e
treinamento por parte
da
Administração.
Estrutura administrativa
insatisfatória. Ausência
de acompanhamento
pela Administração do
andamento
dos
trabalhos
das
Comissões. EFEITO:
Morosidade,
ineficiência e ineficácia
dos procedimentos.

4

Encaminhamento e Critério

(1) Promover estudo/análise da estrutura administrativa que dá suporte
à(s) Comissões de sindicâncias/processo administrativo disciplinar, bem
como das próprias Comissões e os trabalhos que conseguem realizar, e do
tempo necessário para o cumprimento da totalidade das tarefas
designadas, visando conferir grau aceitável de eficiência e eficácia das
ações, realizando os ajustes necessários;
(2) Treinar/capacitar os servidores que atuam na área;
(3) Promover o devido acompanhamento do trabalho das comissões, e,
caso entenda necessário, profissionalizar o tratamento dado aos processos
sindicante e administrativo disciplinar no sentido de criação de uma
unidade específica que garanta às Comissões o imprescindível suporte
administrativo e técnico.
(4) Recomenda-se que a Comissão dê ciência (formal) à autoridade
instauradora (Gestor/Administração) acompanhada de justificativas
fundamentadas, em cada caso, da impossibilidade de cumprimento da
atribuição que lhe foi delegada no tempo e na forma previstos, a fim de
permitir ao Gestor tomar ações corretivas que lhe competem, bem como
eximir a Comissão de eventual responsabilidade.
CRITÉRIO: Inobservância ao comando dos artigos 145 e 146, Lei
8.112/90. Descumprimento dos princípios constitucionais da eficiência e
eficácia administrativa.
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6. CONCLUSÃO:
CONCLUSÃO:
Conforme as evidências de auditoria acima identificadas, são necessárias mudanças na forma de gerenciamento dos processos
sindicantes e administrativos disciplinares para conferir eficiência e eficácia aos procedimentos: estudos sobre a metodologia do trabalho,
contingência de pessoal, investimento em treinamento e capacitação e maios monitoramento das ações.
A falta de agilidade em questões relacionadas aos processos de responsabilização tem sido constante na Universidade, apesar de
cujos esforços para a correção de tal questão. Prova disso é o exposto pelo representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da
União, em sede de manifestação sobre o julgamento das contas do exercício 2008 (Acórdão 1493/2012-TCU-1ª Câmara), prolatado em março
deste ano: “A

morosidade na condução desses processos foi apontada nas contas de 2005, 2006 e nas de 2007... A situação merece a

adoção de providências urgentes, uma vez que a universidade não está conseguindo promover o cumprimento das recomendações da CGU...
A morosidade na apuração dos fatos e na aplicação das sanções cabíveis, além de ofender a legalidade, estimula a impunidade, mina o

”.

comportamento dos bons servidores e favorece a prática de ilícitos

Motivos pelos quais, neste trabalho de auditoria, foram emitidas recomendações também ao Gestor, no sentido de sugestões de
melhoria e qualificação dos trabalhos, bem como para o bom julgamento de suas contas pelo órgão fiscalizador externo.

7. ENCAMINHAMENTO:
Por final, tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o presente relatório para o magnífico
Reitor, para ciência e implementações entendidas como cabíveis, conforme determinação do Manual de Auditoria Interna da UFPel. Seguem
anexos os seguintes documentos: (1) questionário aplicado, e (2) resultados do questionário aplicado.
Pelotas, 18 de junho de 2012.
Assinatura Chefe da Unidade de Auditoria Interna daUFPel:
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RELATÓRIO AUDITORIA Nº. 02
02/2012
/2012
1. APRESENTAÇÃO: Este Relatório apresenta as conclusões de auditoriareferente aos contratos.
2. INFORMAÇÕES GERAIS:
GERAIS:

TIPO DE RELATÓRIO
TIPO DE AUDITORIA
Nº DA ATIVIDADE NO PAINT/AÇÃO
ÁREA/UNIDADE AUDITADA
OBJETIVO

Final
Ordinária
10/Gestão de Contratos
Pró-Reitoria Administrativa (PRA)
Analisar se a execução contratual segue osditames legais e os controles exercidos

3. RESUMO: Foi emitida Solicitação de Auditoria (SA) nº. 03/2012, recebida em 02 de julho/12, solicitando informações indispensáveis para a

realização da auditagem, mas a unidade auditada nãoapresentou manifestação, resultando na constataçãoque segue. Em 02 de agosto/2012
foi emitido Relatório Preliminar, também sem manifestação da unidade auditada.

4. RESULTADOS DOS TRABALHOS DE AUDI
AUDITORIA (Legenda: C = Constatação)
N

C1

Constatação

Fato
Evidência
A Solicitação de
Auditoria nº. 03/2012
Solicitação de emitida e recebida
Auditoria não pela
Pró-Reitoria Ausência de
respondida
Administrativa (PRA) manifestapela unidade em 02/jul/2012 não ção da PRA.
auditada.
foi respondida nem
justificada
pela
unidade auditada.

Causa e/ou Efeito

Encaminhamento e Critério

CAUSA: Não cumprimento
das recomendações da
AUDIN de nº. 1.1, 2.1 e
4.1,
constantes
no
Relatório Final de Auditoria
Interna (RAI) nº. 01/2011.
EFEITO: Restrição aos
trabalhos de auditoria.

a) Responder as Solicitações de Auditoria,
disponibilizando os documentos e informações
requeridos.
b) Delegar formalmente a um servidor da Pró-Reitoria
Administrativa funções de monitorar as respostas
para os órgãos de controle.
CRITÉRIO: Lei 10.180/01, art. 26 e Resolução
CONSUN/UFPel nº. 03/1998 (Regimento Interno da
Auditoria Interna), art. 2º.
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5. CONCLUSÃO:
CONCLUSÃO: O artigo 26, da Lei 10.180/01 disciplina que “nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos

servidores dos Sistemas de Contabilidade Federal ede Controle Interno do Poder Executivo Federal, noexercício das atribuições inerentes às
atividades de registros contábeis, de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão”. Também o artigo 2º do Regimento Interno da Auditoria
Interna (Resolução CONSUN/UFPel nº. 03/1998), art.2º, expressa que: “a Auditoria Interna exercerá suas atribuições com livre acesso a todas
as áreas da Universidade,não podendo ser negado nenhum documento ou informação. Há necessidade de alinhamento das ações da unidade
auditada aos regramentos citados.

6. ENCAMINHAMENTO: Por final, tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, encaminhamos o presente relatório

para o Magnífico Reitor e ao Pró-Reitor da unidade examinada, para ciência e implementações entendidas como cabíveis, conforme
determinação do Manual de Auditoria Interna da UFPel.

Pelotas, 21 de agosto de 2012.
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RELATÓRIO DE AUDITORIA nº. 03/2012
SUMÁRIO:
1. Apresentação .....................................................01
2. Informações Gerais ............................................01
3. Resumo ..............................................................01
4. Dados das Amostras ..........................................02
5. Resultados dos Trabalhos de Auditoria ..............03
6. Conclusão ..........................................................07
7. Encaminhamento ................................................07
1. APRESENTAÇÃO:
Este Relatório apresenta as conclusões de auditoria referente a diárias através do
Sistema de Concessão de Diárias (SCDP). Organiza-se em sete partes a fim de objetivar a
leitura. Ressaltam-se os tópicos 2, 5 e 6 que tratam, respectivamente, das informações
gerais sobre a auditoria realizada (contextualizando o trabalho), dos resultados dos
trabalhos de auditoria (inclui a descrição das constatações e respectivas recomendações) e
conclusões de auditagem. Ressalta-se que a unidade auditada não se manifestou quanto ao
Relatório Preliminar encaminhado anteriormente.
2. INFORMAÇÕES GERAIS:
TIPO DE RELATÓRIO
Nº/ANO DE EMISSÃO DO
RELATÓRIO
TIPO DE AUDITORIA
Nº DA ATIVIDADE NO PAINT
ÁREA/UNIDADE AUDITADA
OBJETIVO
OBJETO
Nº PROGRAMA DE
AUDITORIA
AMOSTRA
ESCOPO DO TRABALHO
(CRITÉRIO)
PERÍODO DE EXECUÇÃO

Final
03/2012
Ordinária
18 – Concessão de Diárias
Pró-Reitoria Administrativa (PRA)
Analisar o sistema informatizado referente à concessão
de diárias e prestação de contas e verificar se há diárias
concedidas fins de semana sem justificativa, ou
justificativa incompleta e não comprovada, dentre outros
aspectos considerados pertinentes
Avaliar a gestão de diárias sob o aspecto da legalidade
PA 04/2011
440/12, 453/12, 564/12; 571/12, 713/12, 762/12, 847/12
e 975/12.
Constituição Federal de 1988, Lei 4.320/64, Decretos
5.992/06 e 93.872/86 e acórdãos do TCU.
24/08/2012 a 01/10/2012

3. RESUMO:
O procedimento de auditoria aplicado sobre as amostras (conforme detalhamentos
na parte 4 deste Relatório) teve como escopo (consoante Programa de Auditoria) buscar
respostas às seguintes questões macro: (i) A formalização dos procedimentos de despesas
(empenho liquidação e pagamento) é adequada? (ii) O arquivamento dos documentos que
fundamentam os lançamentos contábeis é adequado? (iii) Verificação dos processos de
lançamento de restos a pagar. (iv) Verificação e análise quanto à prestação de contas. (v)
Como está sendo efetuada a execução das receitas e das despesas? A partir destas foram
elaboradas perguntas mais detalhadas, cuja resposta negativa gerou indícios e, com base
em evidências (constantes nos autos dos processos), materializou-se constatações de
auditoria. Para a realização da auditagem foi emitida Solicitação de Auditoria (SA05, em 24
de agosto), solicitando informações e documentos. Detalhamentos sobre as constatações e
respectivas recomendações seguem na parte 5 deste Relatório.
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4. DADOS DAS AMOSTRAS:
N

PCDP

Risco

1

564/12

Maior valor

2

762/12

Maior valor

3

713/12

Maior valor

4

571/12

Maior valor

5

975/12

Maior valor

6

847/12

Maior valor

7

453/12

Maior valor

8

440/12

Maior valor

Motivo da Viagem
O Professor virá participar como palestrante no
"III Seminário Internacional Cidade, Comércio
Urbano e Consumo - São Paulo, Brasil, 28 a 31
de maio de 2012" e da "Jornada de Estudos
Urbanos" promovida pela UFPel - LEUR, em
Pelotas - RS. Justificativas em anexo.
Estabelecimento de Intercâmbio Internacional
entre o Programa de Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo da UFPel e o Joint
Centre for Urban Design da Oxford Brookes
University em Oxford na Inglaterra. Dia da
reunião: 2 de julho às 14 horas com a
Professora
Georgia
Butina
Watson,
Coordenadora do Departamento de Urbanismo,
e Professor Alan Reeve, Coordenador do Joint
Centre for Urban Design (ver e-mails de
contato em anexo). 2. Apresentação oral de 4
artigos no Congresso “22nd IAPS Conference
entitled, Human Experience in the Natural and
Built Environment: Implications for Research
Policy and Practice”. A solicitante é primeira
autora do primeiro artigo e co-autora dos
demais (ver docs em anexo), e irá apresentar
todos devido ao conhecimento da língua
inglesa (língua do Congresso). Período do
congresso: de 24 a 29 de Junho.
Participar de evento "Rethinking genre 20 years
later - an international conference on genre
studies", em Ottawa - Canadá
Apresentar artigo na Conferência Internacional
Society for Ecological Economics
Participar de 34ª Conferência Internacional
Shakespeariana (ISC) - "The International
Shakespeare Conference", no Reino Unido.
Participar
do
evento:
"The
Colonies:
Conference of the Association for the Study of
Australian Literature", em Wellington - Nova
Zelândia. Participar da conferência "Literaure
and Censorship: 2012 Australian Association
for literature Conference", em Canberra Australia; Participar do evento: "School of
English, Media Studies and Art History's
Research Seminar Series", em Brisbane Australia
Apresentar Trabalho no International Congress
on Environment Health 2012 em Lisboa e
visitar a área de Saúde Ambiental sa Escola
Superior de Tecnologia da saúde de Lisboa.
Transporte de alunos e professores para um
simpósio.
Valor total auditado
Valor total auditável
Percentual auditado

Período da amostragem: 01/janeiro/2012 a 05/agosto/12.
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Valor (R$)

5.185,86

14.019,07

10.693,77
2.071,35
13.722,11

24.667,73

10.674,99
1.822,79
82.857,61
383.272,49
21,62%
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5. RESULTADOS DOS TRABALHOS DE AUDITORIA:
Constatação: RAI
03/2012-1
Constatação
Fato

Registro
Recomendação
(1)
Manifestação da
unidade executora
Análise da AUDIN
Posição da AUDIN
Constatação: RAI
03/2012-2

Assunto: Diárias

Unidade Executora:
PRA
Deficiências na formalização do procedimento de concessão de diárias.
Documento anexado sem assinatura ou identificação: na PCDP 564/12 o
documento anexado intitulado “Programa” tipo “Outros” não há a
identificação do autor tão pouco há assinatura. Motivo da viagem divergente
dos documentos anexados: na PCDP 564/12 não há anexo que comprove
“Jornada de Estudos Urbanos" promovida pela UFPel – LEUR” citado no
motivo da viagem. Tão pouco anexo com a justificativa que demonstre o
acordo entre a UFPEL e as demais instituições no que tange o pagamento
de passagens aéreas no período. A justificativa para viajar sem diária ou
sem passagem não contem comprovante (documento anexo): na PCDP
564/12 não há anexo com Solicitação de Hospedagem, e Declaração de
não recebimento de diárias na origem.
---------Criar controles internos capazes de identificar incoerências ou inexistência
no tempo devido das informações/documentações a serem prestadas e/ou
inseridas no sistema e suficientes para constatar deficiências na instrução
dos procedimentos, tais como listas de verificação (check lists),
fluxogramas.
Sem manifestação.
Prejudicado.
Constatação mantida.

Registro

Unidade Executora:
PRA
Ausência de amparo legal ou mesmo documentação (convênio) constante
na SCDP para concessão de passagens aéreas concedidas para
colaborador eventual que não possui vínculo com a UFPel.
Na PCDP 564/12 houve pagamento de diárias e passagens para
estrangeiro (que não possui vínculo com a UFPel) para atividade em outra
universidade (UNESP). Documento nº 04300.007514/2007-14 – SRH/MP:
“Como as atividades desempenhadas pelos colaboradores eventuais são
eventuais e supervisionadas pela Administração, nos casos em que os
mesmos não se enquadrem nas regras estabelecidas pelo Decreto nº
5.992/2006 para poderem viajar ao exterior, deverá o Administrador público
indicar um servidor público que detenha competências para realizar as
atividades no exterior. Ressaltamos mais uma vez que não há amparo
legal para que se conceda diárias e passagens para a vinda de
pessoas sem vínculo com a Administração ao país.”
O evento na UNESP contraria o disposto na Portaria nº 403/2009-MEC:
“Art. 4º, VII - Colaborador Eventual: toda pessoa que, sem vínculo com o
Serviço Público Federal, seja convidado a prestar colaboração de natureza
técnica especializada ou participar de evento de interesse dos órgãos ou
das entidades vinculadas ao MEC em caráter esporádico”. A UNESP não
é vinculada ao MEC, portanto o pagamento de passagens no trecho
Phoenix São Paulo contraria o disposto na Portaria.
----------

Recomendação
(1)

Não conceder diárias e passagens para a vinda de pessoas sem vínculo
com a UFPel.

Constatação
Fato

Assunto: Diárias
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Manifestação da
unidade executora
Análise da AUDIN
Posição da AUDIN
Constatação: RAI
03/2012-3
Constatação
Fato

Registro
Recomendação
(1)
Manifestação da
unidade executora
Análise da AUDIN
Posição da AUDIN
Constatação: RAI
03/2012-4
Constatação
Fato

Registro
Recomendação
(1)
Manifestação da
unidade executora
Análise da AUDIN
Posição da AUDIN
Constatação: RAI

Sem manifestação.
Prejudicado.
Constatação mantida.
Assunto: Diárias

Unidade Executora:
PRA
Pagamento de adicional embarque desembarque para viagem ao exterior.
Na PCDP 713/12 há o pagamento de embarque e desembarque. Foram
US$ 2136,51 convertidos a cotação US$=2,0628 que resulta em R$
4.407,19. Conforme OB 2012OB803172 foi depositado R$ 4502,19,
diferença a maior correspondente aos R$ 95,00 do adicional embarque
desembarque. Também na PCDP 975/12 há o pagamento de embarque
desembarque. Foram US$ 3.288,99 convertidos a Cotação US$= 2,0215
que resulta em R$ 6.648,69. Conforme OB 2012OB803896 foi depositado
R$ 6.743,69, diferença a maior correspondente aos R$ 95,00 do adicional
embarque desembarque. Isso contraria o art. 8º do Decreto 5.992/06: “Será
concedido adicional no valor fixado no Anexo II a este Decreto, por
localidade de destino, nos deslocamentos dentro do território nacional,
destinado a cobrir despesas de deslocamento até o local de embarque e do
desembarque até o local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa”.
---------Proceder à restituição do valor pago a maior e criar controles adequados
para a identificação contemporânea de erros, a fim de evitar sua ocorrência.
Sem manifestação.
Prejudicado.
Constatação mantida.
Assunto: Diárias

Unidade Executora:
PRA
Ausência de justificativa sobre o critério de escolha do horário do voo de
retorno, sendo esse no outro dia ao término do evento e muito tarde
17h42min.
Na PCDP 713/12 o retorno da servidora dia 30/06/2012 às 17:42 chegada
prevista para o dia 01/07/2012 às 14:43. O evento terminou no dia
29/06/2012 às 3:45PM conforme Programação do Evento em anexo. Na
portaria publicada em 03/05/2012 já constava retorno no dia seguinte
30/06/2012, chegada prevista para 01/07/2012 à sede, porém não há
justificativa para isto, uma vez que os voos ainda não haviam sido
selecionados pela PRA fato que ocorreu dia 1/6/2012.
---------Inserir no processo de concessão de diárias justificativas quanto à escolha
de voos que impossibilitem que o servidor desloque-se no mesmo dia para
o aeroporto. Portarias MEC 403/09, arts. 6º e 9º e parágrafo único e 505/09,
art. 1º, em especial inciso III, alíneas “b” e “c”. Princípio da economicidade.
Sem manifestação.
Prejudicado.
Constatação mantida.
Assunto: Diárias
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03/2012-5
Constatação
Fato

Registro
Recomendação
(1)
Manifestação da
unidade executora
Análise da AUDIN
Posição da AUDIN
Constatação: RAI
03/2012-6
Constatação
Fato
Registro

Recomendação
(1)
Manifestação da
unidade executora
Análise da AUDIN
Posição da AUDIN
Constatação: RAI
03/2012-7
Constatação
Fato

Registro

Recomendação
(1)
Manifestação da

PRA
Justificativa para viagem ocorrida em final de semana ou feriado sucinta
sem explicitar os motivos de forma clara e completa.
Justificativa PCDP 713/12 não explicita detalhes das escolhas dos voos e
horários, somente expressa: “os voos previstos para deslocamento da
servidora ocorrem com saídas e retornos aos finais de semana”.
Justificativa PCDP 571/12 não explicita os motivos para a viagem ocorrer
final de semana, apenas sucinta que “o evento será de 16/06/2012 a
19/06/2012”. PCDP 453/12 a justificativa para viagem ocorrida final de
semana é de forma sucinta: “é o período de realização do evento”.
---------Quando houver necessidade do deslocamento serem realizados em sextasfeiras, sábados, domingos e feriados, que os motivos apresentados para a
concessão das diárias, sejam descritos de forma completa e clara.
Sem manifestação.
Prejudicado.
Constatação mantida.
Assunto: Diárias

Unidade Executora:
PRA
Prestação de contas em atraso sem aprovação do proponente.
PCDP 571/12 com término da viagem dia 20/06/2012 foi prestado contas
dia 26/07/2012. Desde esta data não houve aprovação pelo proponente.
---------Criar controles internos capazes de identificar incoerências ou inexistência
no tempo devido das informações/documentações a serem prestadas e/ou
inseridas no sistema e suficientes para constatar deficiências na instrução
dos procedimentos, tais como listas de verificação (check lists),
fluxogramas, etc. Portaria MEC 403/09, art. 9º, parágrafo único, Portaria
505 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP art. 4º.
Sem manifestação.
Prejudicado.
Constatação mantida.
Assunto: Diárias

Unidade Executora:
PRA
Prestação de contas incompleta, ausência de bilhetes rodoviários.
Ausência dos bilhetes rodoviárias na PCDP 571/12 no trecho Pelotas (RS)
Porto Alegre (RS) dia 16/06/2012 e Porto Alegre (RS) Pelotas (RS)
20/06/2012. Também na PCDP 975/12 não há bilhetes rodoviários no
trecho Pelotas a Porto Alegre e vice-versa. E na PCDP 847/12 também não
há bilhetes rodoviários trecho Pelotas a Porto Alegre e vice-versa.
---------Criar controles internos capazes de identificar incoerências ou inexistência
no tempo devido das informações/documentações a serem prestadas e/ou
inseridas no sistema e suficientes para constatar deficiências na instrução
dos procedimentos, tais como listas de verificação (check lists),
fluxogramas, etc. Portaria MEC 403/09, art. 9º, parágrafo único e Decreto
7.446/11, art. 4º, II
Sem manifestação.
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unidade executora
Análise da AUDIN
Posição da AUDIN
Constatação: RAI
03/2012-8
Constatação
Fato

Registro
Recomendação
(1)
Manifestação da
unidade executora
Análise da AUDIN
Posição da AUDIN
Constatação: RAI
03/2012-9
Constatação
Fato

Registro
Recomendação
(1)
Manifestação da
unidade executora
Análise da AUDIN
Posição da AUDIN
Constatação: RAI
03/2012-10
Constatação
Fato

Prejudicado.
Constatação mantida.
Assunto: Diárias

Unidade Executora:
PRA

Local do evento diferente da PCDP.
O evento da PCDP 975/12 34ª Conferência Internacional Shakespeariana,
se realizou na cidade Stratford-upon-Avon a 52 min do aeroporto de
Birmingham, Reino Unido e não em Londres. A notícia de onde é o evento
está
na
página
da
UFPEL
em:
http://ccs.ufpel.edu.br/wp/2010/08/25/professora-participa-de-conferenciasobre-shakespeare/
---------Instruir os processos de concessão de diárias de forma a manter a
coerência entre os documentos que os instruem e com o objetivo da
viagem.
Sem manifestação.
Prejudicado.
Constatação mantida.
Assunto: Diárias

Unidade Executora:
PRA
Falta de critério para compra de voos para outra cidade que não a da
realização do evento.
Na PCDP 975/12 a cidade mais próxima do evento é Birmingham, Reino
Unido onde há voos diários, porém as passagens foram compradas para
Londres. Ocasionando, assim, um tempo maior de deslocamento sem
justificativa, gerando mais diárias, e contrariando o disposto no art. 1º, III –
a, b Portaria 505 Ministério do Planejamento e Acórdão 459/2007 –
Plenário-TCU: “O pagamento de diárias e a concessão de passagens
aéreas constitui ato administrativo que requer, para sua validade, a devida
motivação e a satisfação de fim público. A ausência de comprovação da
finalidade pública de deslocamentos efetuados por servidores públicos
enseja a devolução dos recursos e a aplicação de multa”.
---------Instruir os processos de concessão de diárias de forma a manter a
coerência entre os documentos que os instruem e com o objetivo da
viagem.
Sem manifestação.
Prejudicado.
Constatação mantida.
Assunto: Diárias

Unidade Executora:
PRA
Pagamento de 0,5 diárias nacionais. E Adicional embarque desembarque.
Na SCDP 847/12 há diárias internacionais de US$ 3.573,29 a cotação de
US$=2,0712 que resulta em R$ 7.401,00, diária nacional mais embarque
desembarque R$ 187,38. Valor pago OB803347 - R$ 7.588,37. Diferença
de R$ 187,37 em descumprimento a legislação. Conforme disposto no art.
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Registro
Recomendação
(1)
Manifestação da
unidade executora
Análise da AUDIN
Posição da AUDIN

2º, § 2 do Decreto 5.992/06 “quando a missão no exterior abranger mais de
um país adotar-se-á a diária aplicável ao país onde houver o pernoite; no
retorno ao Brasil, prevalecerá a diária referente ao país onde o
servidor haja cumprido a última etapa da missão”.
---------Proceder à restituição do valor pago a maior e criar controles adequados
para a identificação contemporânea de erros, a fim de evitar sua ocorrência.
Sem manifestação.
Prejudicado.
Constatação mantida.

6. CONCLUSÃO:
Merece maior atenção por parte do executor de verbas públicas a concessão de
diárias internacionais, principalmente o pagamento de adicional de embarque e
desembarque e meia diária no país que necessitam de devolução. Sugere-se que seja feito
um levantamento das demais viagens internacionais, quanto ao pagamento indevido do
adicional e diária maior, uma vez que a maioria das amostras analisadas nesta auditoria
apresentaram tais problemas.
Também se constatou, ainda, a necessidade de aprimoramento dos controles
internos, principalmente quanto às justificativas, coerências na documentação e objetivo da
viagem e prestação de contas nos processos de diárias e passagens, conforme os
apontamentos acima destacados.
7. ENCAMINHAMENTO:
Por final, tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável,
encaminhamos o presente Relatório Final para o Magnífico Reitor e ao Pró-Reitor da
unidade examinada, para ciência e implementações, entendidas como cabíveis, conforme
determinação do MAINT.
Pelotas, 12 de novembro de 2012.
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1. APRESENTAÇÃO:
Este Relatório apresenta as conclusões de auditoria referente à gestão financeira
e orçamentária. Organiza-se em sete partes a fim de objetivar a leitura. Ressaltam-se os
tópicos 2, 5 e 6 que tratam, respectivamente, das informações gerais sobre a auditoria
realizada (contextualizando o trabalho), dos resultados dos trabalhos de auditoria (inclui a
descrição das constatações e respectivas recomendações) e conclusões de auditagem. A
unidade auditada não se manifestou quanto ao Relatório Preliminar encaminhado
anteriormente.
2. INFORMAÇÕES GERAIS:
TIPO DE RELATÓRIO
Nº/ANO DE EMISSÃO DO
RELATÓRIO
TIPO DE AUDITORIA
Nº DA ATIVIDADE NO PAINT
ÁREA/UNIDADE AUDITADA
OBJETIVO

OBJETO

Nº PROGRAMA DE
AUDITORIA
AMOSTRA
ESCOPO DO TRABALHO
(CRITÉRIO)
PERÍODO DE EXECUÇÃO

Final
04/2012
Ordinária
13 e 14 – Gestão financeira e orçamentária
Pró-Reitoria Administrativa (PRA)
Verificar o cumprimento da legislação vigente e analisar
os controles internos utilizados
Verificar a execução das receitas e das despesas; a
formalização dos procedimentos de despesa (empenho,
liquidação e pagamento); se a despesa possui respaldo
contratual e/ou legal e como está sendo realizado o
arquivamento dos documentos que fundamentam os
lançamentos contábeis.
PA 03/2012
Processos de pagamento selecionados de forma
aleatória
Constituição Federal de 1988, Lei 4.320/64, acórdãos do
Tribunal de Contas da União (TCU), etc.
24/08/2012 a 01/10/2012
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3. RESUMO:
O procedimento de auditoria aplicado sobre as amostras (conforme detalhamentos
na parte 4 deste Relatório) teve como escopo (consoante Programa de Auditoria) buscar
respostas às seguintes questões macro: (i) A formalização dos procedimentos de despesas
(empenho liquidação e pagamento) é adequada? (ii) O arquivamento dos documentos que
fundamentam os lançamentos contábeis é adequado? (iii) Verificação dos processos de
lançamento de restos à pagar. (iv) Verificação e análise quanto à prestação de contas. (v)
Como está sendo efetuada a execução das receitas e despesas?
A partir destas foram elaboradas perguntas mais detalhadas, cuja resposta negativa
gerou indícios e, com base em evidências, materializou-se constatações de auditoria. Para a
realização da auditagem foi emitida Solicitação de Auditoria (SA 05/12, em 24 de agosto e
SA 07/12, em 12 de setembro), solicitando informações e documentos.
Detalhamentos sobre as constatações e respectivas recomendações seguem na
parte 5 deste Relatório.
4. DADOS DAS AMOSTRAS:
NE
2011NE802792
2012NE000056

OB
2012OB800482
2012OB800834

R$
365.328,52
11.745,00

CNPJ

2011NE001119

2012OB800167

14.713,31

94890548/0001-06

2012NE800032

2012OB801021

11.729,25

91558403/0001-06

2011NE001355
2011NE800207

2012OB800179
2012OB800181

1.448,72
1.079,10

00000000/0001-91

2012NE800805

2012OB803115

82.488,22

92219559/0001-25

2011NE001347
2011NE001321
2012NE800139
2011NE802805
2012NE800006
2011NE800133
2012NE800976

2012OB800093
2012OB800149
2012OB800975
2012OB800127
2012OB803104
2012OB800369
2012OB803905

12.240,00
12.715,30
70.205,87
18.957,56
12.222,18
192.388,42

92237015/0001-96
87392320/0001-12

2011NE804009

2012OB800443

6.120,00

04801603/0001-43

2011NE802091

2012OB800473

977.000,00

46563938/0013-54

2012NE800019
2012NE801084
2012NE800548
2011NE800379

2012OB803303
2012OB802760
2012OB803299
2012OB800540

376.468,86
86.499,39
79.170,20
73.692,09

2012NE800012

2012OB803293

30.710,75

07855231/0001-26

2012NE000085

2012OB801204

50.006,46

00607818/0001-77

2011NE800155

2012OB801589

77.000,00

88465737/0001-20

2009NE902408

2012OB801975

250.124,65

03279659/0001-17

2012NE800011

2012OB802081

46.533,14

94851250/0001-89

2012NE800036

2012OB802831

15.123,91

400878080-72

2012ne800809

2012OB803302

310.764,85

89876114/0001-03

2012NE000460

2012OB802827

7.145,00

14420045/0001-20

2012NE000745

2012OB803916

7.770,00

01819869/0001-25

2012NE802045

2012OB802796

53.625,34

00604122/0001-97

02924285/0001-82

2

RAZÃO SOCIAL
SHELTER EMPRESA DE
VIGILANCIA LTDA
BOSEMBECKERTUR
AGENCIA DE VIAGENS TURIS
SPIEKER CENTRO DE
GINASTICA E ESPORTES
BANCO DO BRASIL SA
SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE PELOTAS
PARQUE TENIS CLUBE
CURI SA HOTEIS E TURISMO

05369433/0001-32

BRILHASERVS SERVICOS
TERCEIRIZADOS LTDA

01278335/0001-39

MARSOU ENGENHARIA LTDA
CENTRO DE FORMACAO DE
VIGILANTES FIRE A
TOSHIBA MEDICAL DO
BRASIL LTDA

06339572/0001-86

MARINONIO SERVICE LTDA

08760781/0001-24

LOKI ENGENHARIA LTDA
ARAUJO, JUNQUEIRA & CIA
LTDA-EPP
CENTRAL OLIVEIRA DE
SISTEMAS DE MONITOR
EMPRESA DE TRANSPORTES
SANTA SILVANA LT
ZECHLINSKI - ENGENHARIA E
CONSTRUCAO LT
CCS SERVICOS
TERCEIRIZADOS LTDA-ME
FERNANDA TOMBERG ALVES
FUNDACAO DE APOIO
UNIVERSITARIO
ROGER SANTINI VIANA
ENTERPRISE COMERCIO DE
MATERIAIS PARA E
TRIVALE ADMINISTRACAO
LTDA
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5. RESULTADOS DOS TRABALHOS DE AUDITORIA:
Constatação: RAI 04/2012-1

Constatação
(resumo)

Fato

Registro

Recomendação
(1)

Manifestação da
unidade executora
Análise da AUDIN
Posição da AUDIN

Assunto: Gestão Financeira e
Orçamentária
Falhas na formalização do processo.

Unidade Executora:
PRA

Fato 1: Reconhecimento de dívida sem número de processo administrativo
e sem Termo de Ajuste de Contas dando a devida quitação da dívida.
Ausência de Termo de Ajuste de Contas e criação de processo
Administrativo para Pagamento OB 800834 NF 1645 da Empresa Shelter
através do Empenho nº 2012NE000056 data 30/01/12 modalidade de
licitação “Não se Aplica”. Fato 2: Indenização sem numero de processo
administrativo e sem Termo de Ajuste de Contas dando a devida quitação
da dívida. Ausência de Termo de Ajuste de Contas e criação de processo
Administrativo para Pagamento OB 800093 recibos nº 13584 a 13587
Parque Tênis Clube através do Empenho nº 2011NE001347 data
09/12/2011 modalidade de licitação “Não se Aplica”. Fato 3: Ausência de
Termo de Ajuste de Contas e criação de processo Administrativo para
Pagamento OB 800149 diversas Faturas nº 9638 a 10258 Curi S/A Hotel
através do Empenho nº 2011NE001321 data 02/12/2011 modalidade de
licitação “Não se Aplica”.Tais fatos contrariam o disposto no art. 63, § 2º, I,
da Lei nº 4.320/64: “a liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou
serviços prestados terá por base o contrato, ajuste ou acordo respectivo”.
Fato 4: OB800015 MARSOU ENGENHARIA LTDA com folhas soltas dentro
da capa do processo. Risco de extravio dos documentos. Fato 5:
Reconhecimento de dívida sem numero de processo administrativo e sem
Termo de Ajuste de Contas dando a devida quitação da dívida. Ausência de
Termo de Ajuste de Contas e criação de processo Administrativo para
Pagamento OB 801204 NF-e Central Oliveira Alarmes LTDA nº 498
2012NE000085 modalidade de licitação “Não se Aplica” contrariando o
disposto Art. 63, § 2º, I, da Lei nº 4.320/64. Fato 6: Indenização sem
numero de processo administrativo e sem Termo de Ajuste de Contas
dando a devida quitação da dívida. Ausência de Termo de Ajuste de Contas
e criação de processo Administrativo para Pagamento OB 802827
Empenho nº 2012NE000460 data 15/05/2012 modalidade de licitação “Não
se Aplica”.
---------Programe rotinas destinadas a garantir a conformidade e a transparência
dos processos de pagamento, instruindo-os de forma a reunir, em
processos específicos para cada contrato, todos os documentos
pertinentes, em especial faturas, notas fiscais, autorizações de
pagamentos, memórias dos cálculos que fundamentam os desembolsos
financeiros, ordens de serviço e pesquisas de preços, todos inseridos nos
processos respectivos em ordem cronológica e com as folhas rubricadas e
numeradas. Adoção do uso do Termo de Ajuste de Contas e criação de
processo Administrativo para pagamento de despesas através de
reconhecimento de dívida. Acórdão nº 544/2011-1ª Câmara. Item 1.6, TC021.058/2008-8. Art. 63, § 2º, I, da Lei nº 4.320/64.
Sem manifestação.
Prejudicado.
Constatação mantida.
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Constatação: RAI 04/2012-2

Constatação
(resumo)

Fato

Registro
Recomendação
(1)
Manifestação da
unidade executora
Análise da AUDIN
Posição da AUDIN

Assunto: Gestão Financeira e
Orçamentária
Realização de despesa sem prévio empenho.

Unidade Executora:
PRA

Fato 1: Pagamento OB 803115 sem prévia emissão de empenho. Folha
s/nº “2º via” datada de 02/03/2012 e NE emitida em 04/05/2012. Fato 2:
Pagamento OB 800093 2011NE001347 de 09/12/2011 recibo 13584 datado
de 05/10/2011. Fato 3: Pagamento OB 800149 2011NE001321 de
02/12/2011 FATURA 9638/1 datado de 01/10/2011. Fato 4: Pagamento OB
800975 2012NE800139 de 22/02/2012 NF BrilhaServ nº 000376 data de
emissão 31/01/2012. Fato 5: Pagamento OB 801204 2012NE000085 de
14/02/2012 NF-e Central Oliveira Alarmes LTDA nº 498 data de emissão
10/02/2012. Fato 6: Pagamento OB 802827 2012NE000460 de 15/05/2012
NF-e nº 1 e 2 data de emissão 06/02/2012 e 22/02/2012. Fato 7:
Pagamento OB 803916 2012NE000745 de 13/07/2012 NF-e nº 294 data de
emissão 18/04/2012.
---------Abstenha-se de realizar despesa sem prévio empenho. Quando se tratar de
obra ou contratos com valor fixo no ano, utilizar, para melhor controle, o
empenho global no valor do contrato. Lei nº 4.320/64, art. 60 e Decreto nº
93.872/86, art. 24.
Sem manifestação.
Prejudicado.
Constatação mantida.

Constatação: RAI 04/2012-3

Constatação
(resumo)

Fato

Registro
Recomendação
(1)
Manifestação da
unidade executora
Análise da AUDIN
Posição da AUDIN

Assunto: Gestão Financeira e
Unidade Executora:
Orçamentária
PRA
Empenhos emitidos com base em documento inadequado para
comprovação de dívida.
Fato 1: Pagamento OB 803115 de Folha s/nome, s/nº, s/nº de página,
Intitulado “2º Via”, com Mencionando a “Faculdade de Medicina”, em que a
Santa Casa de Misericórdia declara “DEVE R$ 41.202,79” e disserta sobre
o valor de cedência do espaço físico destinado ao HU e citando o mês de
referencia fevereiro/12. Fato 2: Pagamento OB 800093 recibos nº 13584 a
13587. Empenhos emitidos com base em recibos, ou seja, documento
inadequado para comprovação de dívida, uma vez que, recibo destina-se a
quitar pagamentos.
---------Somente efetuar pagamentos quando a documentação que instrui o
processo seja pertinente e suficiente a comprovar a existência do débito.
Princípio da Legalidade. Somente efetuando liquidação e pagamento das
notas fiscais regulares. Acórdão TCU nº 2.188/2011-2ª Câmara itens
1.5.1.3 e 1.5.1.5.
Sem manifestação.
Prejudicado.
Constatação mantida.

Constatação: RAI 04/2012-4

Constatação
(resumo)

Assunto: Gestão Financeira e
Unidade Executora:
Orçamentária
PRA
Pagamento de fornecedor sem prévia licitação e contrato (ou processo de
dispensa de licitação), através de indenização.
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Fato

Registro

Recomendação
(1)

Manifestação da
unidade executora
Análise da AUDIN
Posição da AUDIN

Fato 1: Pagamento a Empresa Shelter (OB 800834-NF 1645) através do
Empenho nº 2012NE000056 datado 30/01/12 cuja modalidade de licitação
é “Não se Aplica”, cuja especificação é indenização. Fato 2: Pagamento
OB800179 2011NE001355 empresa Embratel através de indenização, sem
contrato e sem licitação. Fato 3: Pagamento sem contrato e prévio processo
de licitação, através de indenização. Memo. 245/2011 CCFCI. Fato 4:
Pagamento sem contrato e prévio processo de licitação, através de
indenização 2011NE001321. Fato 5: Pagamento OB 801204 NF-e Central
Oliveira Alarmes LTDA nº 498 2012NE000085 modalidade de licitação “Não
se Aplica” especificação reconhecimento de dívida. Fato 6: Pagamento OB
802827 2012NE000460 modalidade de licitação “Não se Aplica”
especificação indenização a Roger Santini Viana. Fato 7: Pagamento OB
802827 Empenho nº 2012NE000460 data 15/05/2012 modalidade de
licitação “Não se Aplica” especificação Indenização. Fato 8: Pagamento OB
803916 empenho 2012NE000745 no valor de R$ 7.770,00 - modalidade
“não se aplica” subitem indenização para serviço emergencial de conserto
de Central Telefônica.
---------Abster-se de efetuar pagamentos relativos à aquisição de bens ou serviços
decorrentes de contrato verbal com a Administração, uma vez que nulos e
sem nenhum efeito, salvo os decorrentes de pequenas compras de pronto
pagamento e os decorrentes de determinação judicial transitada em
julgado. CF, art. 37, XXI e Lei 8.666/93, art. 60. Para tanto efetuar imediata
licitação do serviço, em caso de haver necessidade da continuidade de sua
prestação. No caso da empresa Embratel aplica-se o item 9.5.7 do Acórdão
0645-15/07-Plenário-TCU: “Realize, para a contratação de provedor de
serviços de internet, o prévio procedimento licitatório, exceto em situações
extraordinárias que se enquadrem nos artigos 24 e 25 da Lei n. 8.666/1993,
desde que devidamente fundamentadas e instruídas de acordo com o
disposto no art. 26 do referido diploma legal”. E buscar a responsabilização
devida a comprometimento do Erário sem respaldo legal. CF, art. 37, XXI,
Lei 8.666/93, art. 60 e Lei 4.320/64, art. 63, § 2º.
Sem manifestação.
Prejudicado.
Constatação mantida.

Constatação: RAI 04/2012-5

Constatação
(resumo)

Fato

Assunto: Gestão Financeira e
Unidade Executora:
Orçamentária
PRA
Prestação de serviço de locação com fornecimento de mão-de-obra sem
anexos das contribuições assessorias GPS, INSS, FGTS e FOLHA.
Fato 1: Pagamento OB800834 NF 1645 Empresa Shelter através do
Empenho nº 2012NE000056 com ausência das obrigações assessorias.
Fato 2: Pagamento OB800167 NF000397 Bosembeckertur Agência de
Viagens Turismo Ltda através do Empenho nº 2011NE001229 com
ausência das obrigações assessorias - Contrato 64/2009, em especial
cláusula 7ª, § ú. Fato 3: Com a ausência na OB 800167 das contribuições
assessorias GPS, INSS FGTS, FOLHA não há como garantir o
cumprimento das obrigações trabalhistas. Fato 4: Ausência de obrigações
acessórias. Pagamento OB800127 e OB803104 Hora Extra e Aditivo há
ausência de folha ponto, Recibos de pagamentos da folha, GFIP, INSS,
FGTS. É obrigatório que cada pagamento referente a contrato de execução
continuada ou parcelada deve ser exigido do contratado a comprovação da
regularidade fiscal para com a Seguridade Social, o FGTS, as Fazendas
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Registro
Recomendação
(1)
Manifestação da
unidade executora
Análise da AUDIN
Posição da AUDIN

Federal, Estadual e Municipal, em observância ao § 3º do art. 195 da
Constituição Federal e aos arts. 29, incisos III e IV, e 55, inc. XIII, da Lei nº
8.666/1993 - Acórdão nº 879/2011-Plenário item 9.2.2, TC-018.177/2010-7.
---------Exercer efetivo controle, inclusive por ocasião da liquidação, quanto à
presença de documentação que comprove o cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias pela contratada, a fim de afastar a
responsabilidade subsidiária pelo não cumprimento. Lei 8.666/96, art. 71.
Sem manifestação.
Prejudicado.
Constatação mantida.

Constatação: RAI 04/2012-6

Constatação
(resumo)

Fato

Registro

Recomendação
(1)
Manifestação da
unidade executora
Análise da AUDIN
Posição da AUDIN

Assunto: Gestão Financeira e
Unidade Executora:
Orçamentária
PRA
Falhas no recolhimento de tributos/contribuições legais por ocasião do
pagamento.
Fato 1: Nota Fiscal sem indicação de retenção de tributos no percentual
devido. Nota Fiscal de serviços nº 000397 OB 800167 sem indicação de
tributos federais conforme anexo I da IN SRF 539/2005 em 7,05% por se
tratar de transporte, e ausência de retenção de INSS em 11% por se tratar
de transporte com fornecimento de motorista. Fato 2: NF sem indicação de
retenção de tributos. NF 156795 CURI S/A OB 800149. Fato 3: Prestação
de serviço de locação com cessão de mão-de-obra sem retenção de INSS.
Nota Fiscal de serviços nº 000397 de transporte de alunos OB 800167 com
cessão de mão de obra sem retenção de INSS conforme disposto art. 112,
art. 115, § 2º, art. 118, XVIII, IN RFB Nº 971. Fato 4: NF-e sem indicação de
retenção de tributos no percentual devido. NF-e nº 002319 Toshiba Medical
Do Brasil LTDA OB 800473. Fato 5: NF-e sem indicação de retenção de
tributos no percentual devido. NF nº 0230 Loki Engenharia LTDA OB
800540. Fato 6: Empresa Santa Silvana recibo nº 0130 sem indicação de
retenção de tributos no percentual devido, OB 801589.
---------Não aceite nota fiscal com indicação de retenção de tributos em percentual
indevido ou sem a retenção correspondente, efetuando os descontos legais
sobre a prestação dos serviços, em especial contribuições sociais e
previdenciárias, a fim de afastar a responsabilidade subsidiária pelo não
cumprimento. Lei 8.666/96, art. 71. Acórdão nº 1583/2011-1ª Câmara-TCU.
Acórdão nº 8.237/2011-2ª Câmara-TCU. IN SRF nº 539/2005.
Sem manifestação.
Prejudicado.
Constatação mantida.

Constatação: RAI 04/2012-7

Constatação
(resumo)
Fato

Assunto: Gestão Financeira e
Unidade Executora:
Orçamentária
PRA
Pagamento de processo com utilização de restos a pagar sem distinção de
processado ou não processado.
Fato 1: Processo OB 800149 sem distinção de restos a pagar processados
ou não processados. Fato 2: Processo OB 800127 BrilhaServs sem
distinção de restos a pagar processados ou não processados. Fato 3:
Processo OB 800443 Centro De Formação De Vigilantes FireArms Ltda
sem distinção de restos a pagar processados ou não processados. Fato 4:
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Registro
Recomendação
(1)
Manifestação da
unidade executora
Análise da AUDIN
Posição da AUDIN

Processo OB 800473 Toshiba Medical Do Brasil LTDA sem distinção de
restos a pagar processados ou não processados.
---------Visando uma melhor identificação dos processos, fazer a distinção de
processado ou não processado nos termos. Lei 4.320/64, art. 36.
Sem manifestação.
Prejudicado.
Constatação mantida.

Constatação: RAI 04/2012-8

Constatação
(resumo)

Fato

Registro

Recomendação
(1)

Manifestação da
unidade executora
Análise da AUDIN
Posição da AUDIN

Assunto: Gestão Financeira e
Unidade Executora:
Orçamentária
PRA
Ausência de comprovante de recebimento de bens/serviços.

Fato 1: Ausência do Termo de Recebimento Definitivo no processo OB
800473 com ausência do termo de recebimento definitivo. Fato 2: Ausência
de comprovante de recebimento de material a uma comissão de, no
mínimo, 3 (três) membros. Processo OB 800473 está ausente comprovante
que demonstre que uma comissão de no mínimo três membros recebeu o
produto
---------Inclua nos processos de pagamento o Termo de Recebimento que ateste o
recebimento dos bens e serviços conforme as especificações técnicas
contratadas. Art. 73, da Lei 8.666/93: Executado o contrato, o seu objeto
será recebido (II) em se tratando de compras ou de locação de
equipamentos (b) definitivamente, após a verificação da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitação. Aplique o estabelecido no
Art. 15, Inciso III § 8º e Art. 73, Inciso I, b) da Lei 8.666/93 e constitua-se
uma comissão de no mínimo três membros para receber material de valor
superior ao limite estabelecido no art. 23 da Lei 8.666/93.
Sem manifestação.
Prejudicado.
Constatação mantida.

Constatação: RAI 04/2012-9

Constatação
(resumo)
Fato
Registro

Recomendação
(1)

Assunto: Gestão Financeira e
Unidade Executora:
Orçamentária
PRA
Substituição de servidores e empregados públicos por mão de obra
interposta.
Contrato 42/2011 referente a serviços de auxiliar de bioterismo com
dezesseis funcionários terceirizados – pagamento OB803293 a Araújo
Junqueira & CIA LTDA. Terceirização de mão de obra com cargos
disponíveis no quadro TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA Biologia
ANEXO II (Redação dada pela Lei nº 11.233 de 2005).
---------Abstenha-se de contratar, inclusive com intermediação de fundação,
pessoal para desempenho de função permanente e sem a perfeita
caracterização de prestação de serviço sujeito a licitação ou declaração de
sua dispensa ou inexigibilidade – CF/88, art. 37, II, Decreto 2.271/97. Bem
como promova o acompanhamento de ações e procedimentos para a
contabilização das despesas com contratos de terceirização de mão de
obra referentes à substituição de servidores e empregados públicos, tendo
em vista o § 1º do art. 18 da LRF.
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Manifestação da
unidade executora
Análise da AUDIN
Posição da AUDIN

Sem manifestação.
Prejudicado.
Constatação mantida.

Constatação: RAI 04/2012-10

Constatação
(resumo)
Fato
Registro

Recomendação
(1)
Manifestação da
unidade executora
Análise da AUDIN
Posição da AUDIN

Assunto: Gestão Financeira e
Unidade Executora:
Orçamentária
PRA
Solicitação de Auditoria não respondida pela unidade auditada.

Solicitação de Auditoria (SA) nº 05/12 (datada de 24/08/12, com prazo de
resposta até 31/08/12) respondida parcialmente e a Solicitação de Auditoria
de nº. 07/12 (datada de 12/09/12, com prazo para resposta até 19/09/12)
que reiterou o não atendimento da SA 05/12 não respondida.
---------Atender a recomendação da AUDIN de nº. 1.1, 2.1 e 4.1, constante no
Relatório Final de Auditoria Interna (RAI) nº. 01/2011 que salientaram a
necessidade de atendimento das solicitações de auditoria com sugestão de
como delegação de tal monitoramento a um dos servidores da PRA. Lei
10.180/01, art. 26 e Resolução CONSUN/UFPel nº. 03/1998 (Regimento
Interno da Auditoria Interna), art. 2º.
Sem manifestação.
Prejudicado.
Constatação mantida.

7. CONCLUSÃO
A maioria das constatações encontradas é semelhante às identificadas quando por
ocasião da execução de auditoria sobre gestão financeira e orçamentária do exercício
anterior (2011), conforme Relatório de Auditoria 03/2011: irregularidades quanto à ausência
de processo licitatório e contratos para embasar pagamentos, empenhos emitidos após a
realização de despesa, falhas no recolhimento de tributos e contribuições e vários processos
de reconhecimento de dívida e de indenização que obrigam a busca pela Administração da
responsabilização devida. Também se verificaram deficiências (na forma e na instrução) nos
procedimentos de pagamentos, demonstrando a necessidade de aprimoramento dos
controles internos e de padronização de rotinas administrativas.
8. ENCAMINHAMENTO:
Por final, tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável,
encaminhamos o presente Relatório Final para o Magnífico Reitor e ao Pró-Reitor da
unidade examinada, para ciência e implementações, entendidas como cabíveis, conforme
determinação do MAINT.
Pelotas, 12 de novembro de 2012.
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RELATÓRIO AUDITORIA Nº. 05
05/2012
/2012
1. APRESENTAÇÃO: Este Relatório apresenta as conclusões de auditoriareferente à gestão de suprimento de bens e serviços (licitações).
2. INFORMAÇÕES GERAIS:
GERAIS:

TIPO DE RELATÓRIO
TIPO DE AUDITORIA
Nº DA ATIVIDADE NO PAINT/AÇÃO
ÁREA/UNIDADE AUDITADA
OBJETIVO

Final
Ordinária
16/Gestão de Suprimento de Bens e Serviços (Licitações).
Pró-Reitoria Administrativa (PRA)
Analisar a aplicação da legislação aos processos de aquisições.

3. RESUMO: Foi emitida Solicitação de Auditoria (S.A.) nº. 04/2012 (agosto/12) e nº. 06/2012 (setembro/12), solicitando informações

indispensáveis para a realização da auditagem, mas a unidade auditada não apresentou manifestação quanto a S.A. 06/2012, resultando na
constatação que segue.

4. RESULTADOS DOS TRABALHOS DE AUDI
AUDITORIA (Legenda: C = Constatação)
N

C1

Constatação

Fato
Evidência
A Solicitação de
Auditoria nº. 06/2012
Solicitação de
emitida e recebida
Auditoria não
Ausência de
pela
Pró-Reitoria
respondida
manifestaAdministrativa (PRA)
pela unidade
ção da PRA.
em 04/set/2012 não
auditada.
foi respondida ou
justificada.

Causa e/ou Efeito
CAUSA: Não cumprimento
das recomendações da
AUDIN de nº. 1.1, 2.1 e
4.1,
constantes
no
Relatório Final de Auditoria
Interna (RAI) nº. 01/2011.
EFEITO: Restrição aos
trabalhos de auditoria.
1

Encaminhamento e Critério
a) Responder as Solicitações de Auditoria,
disponibilizando os documentos e informações
requeridos.
b) Delegar formalmente a um servidor da Pró-Reitoria
Administrativa funções de monitorar as respostas
para os órgãos de controle.
CRITÉRIO: Lei 10.180/01, art. 26 e Resolução
CONSUN/UFPel nº. 03/1998 (Regimento Interno da
Auditoria Interna), art. 2º.
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5. CONCLUSÃO:
CONCLUSÃO: O artigo 26, da Lei 10.180/01 disciplina que “nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos

servidores dos Sistemas de Contabilidade Federal ede Controle Interno do Poder Executivo Federal, noexercício das atribuições inerentes às
atividades de registros contábeis, de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão”. Também o artigo 2º do Regimento Interno da Auditoria
Interna (Resolução CONSUN/UFPel nº. 03/1998), art.2º, expressa que: “a Auditoria Interna exercerá suas atribuições com livre acesso a todas
as áreas da Universidade,não podendo ser negado nenhum documento ou informação. Há necessidade de alinhamento das ações da unidade
auditada aos regramentos citados.

6. ENCAMINHAMENTO: Por final, tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, encaminhamos o presente Relatório

para o Magnífico Reitor e ao Pró-Reitor da unidade examinada, para ciência e implementações entendidas como cabíveis, conforme
determinação do Manual de Auditoria Interna.
Pelotas, 12 de novembro de 2012.
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RELATÓRIO DE AUDITORIA nº. 06/2012
SUMÁRIO:
1. Apresentação .....................................................01
2. Informações Gerais ............................................01
3. Resumo ..............................................................01
4. Dados das Amostras ..........................................02
5. Resultados dos Trabalhos de Auditoria ..............02
6. Conclusão ..........................................................05
7. Encaminhamento ................................................05
1. APRESENTAÇÃO:
Este Relatório apresenta as conclusões finais de auditoria referente ao CONTROLE
DE VEÍCULOS. Organiza-se em sete partes a fim de objetivar a leitura. Ressaltam-se os
tópicos 2, 5 e 6 que tratam, respectivamente, das informações gerais sobre a auditoria
realizada (contextualizando o trabalho), dos resultados dos trabalhos de auditoria (inclui a
descrição das constatações e respectivas recomendações) e conclusões de auditagem.
2. INFORMAÇÕES GERAIS:
TIPO DE RELATÓRIO
Nº/ANO DO RELATÓRIO
TIPO DE AUDITORIA
Nº DA ATIVIDADE NO PAINT
ÁREA/UNIDADE AUDITADA
OBJETIVO
OBJETO
Nº PROGRAMA DE
AUDITORIA
AMOSTRA
ESCOPO (CRITÉRIO)
PERÍODO DE EXECUÇÃO

Final
06/2012
Ordinária
11 – Controle de veículos
Pró-Reitoria de Infraestrutura (PRIE)
Verificar a eficiência, eficácia e efetividade dos controles
na utilização da frota de veículos oficiais, buscando
salvaguardar a frota de veículos da Instituição e evitar o
uso indevido de recursos.
Verificar e avaliar os controles internos (adequação)
PA 08/2012 (SA 09)
Relatórios de controles de veículos
Lei 12.619/12, IN MPOG/SLTI nº 3/2008
01/10/2012 a 20/11/2012

3. RESUMO:
O procedimento de auditoria aplicado sobre as amostras (conforme detalhamentos
na parte 4 deste Relatório) teve como escopo verificar e avaliar os controles internos e sua
adequabilidade quanto aos veículos, em especial controle de combustível, manutenção de
veículos, presença de diário de bordo, médias de quilometragens. Indícios de
impropriedades nesses controles, que tiveram base em evidências (constantes nos
documentos encaminhados pela unidade auditada), materializaram constatações de
auditoria. Para a realização da auditagem foram emitidas duas solicitações de auditoria: (i)
SA09, em 15/10, que encaminhou questionário de reconhecimento; e (ii) SA10, em 22/10,
que solicitou amostras e documentações. Detalhamentos sobre as constatações e
respectivas recomendações seguem na parte 5 deste Relatório. Foi encaminhado Relatório
Preliminar nº. 06/2012 em 21/11/12, contudo não houve resposta. De forma que as
conclusões e constatações daquele Relatório permanecem em sua integralidade.
4. DADOS DAS AMOSTRAS:
1.
Cópia das normas e instruções de serviços ou instrumentos similares, da PróReitoria de Infraestrutura, quanto à correta administração, controle e utilização da frota de
veículos e máquinas.
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2.
Cópia do controle de combustível, pedágio e manutenção de veículos dos
modelos descritos abaixo, no período de 16/04/2012 a 15/05/2012: PLACA IND - 4219
COMIL VERSATILE I. PLACA INW- 5853 MASTER. PLACA IRI - 1435 FIESTA SEDAN.
PLACA IEQ - 8607 CORSA GL 1.6.
3.
Controle de combustível, seguido da autorização de abastecimento dos
veículos: Placa BRZ-4695 MONZA SLE/GLS dia 02/05/2012 - Motorista TARCISIO OMAR
DA LUZ ALVES. Placa IOP-7757 VOLARE W09 dia 08/05/2012 - Motorista ROGELSON
OSSANES MARQUES. Placa KJI-8650 ELBA dia 15/05/2012 - Motorista PABLO
MACHADO MENDES
4.
Diário de Bordo dos veículos no período de 16/04/2012 a 15/05/2012: PLACA
IND - 4219 COMIL VERSATILE I. PLACA INW- 5853 MASTER. PLACA IRI - 1435 FIESTA
SEDAN. PLACA IEQ - 8607 CORSA GL 1.6. PLACA BRZ-4695 MONZA SLE/GLS. PLACA
IOP-7757 VOLARE W09.
5.
Cópia Planilhas com as médias das quilometragens dos veículos da frota no
período de 16/04/2012 a 15/05/2012.

5. RESULTADOS DOS TRABALHOS DE AUDITORIA:
Constatação: RAI 06/2012-1

Constatação
Fato

Recomendação
(1)

Fato

Recomendação
(1)

Unidade Executora: PRIE

Elaborar instrução interna, a ser divulgada a todos os usuários dos veículos
oficiais (ex.: motoristas e servidores), para promover regulamentação e
padronização quanto à correta administração, controle e utilização da frota
de veículos e máquinas.

Constatação: RAI 06/2012-2

Constatação

Assunto: Transporte

Ausência de instrução (regulamentação) interna na Instituição quanto,
principalmente, à utilização e à manutenção de carros oficiais.
Não há instrução interna ou um manual que oriente os usuários de veículos
oficiais referente ao uso correto dos carros e maquinários. Evidência:
Resposta a primeira questão ao questionário encaminhado através da
Solicitação de Auditoria nº. 09/12. Além disso, foi encaminhado apenas
parte da legislação vigente quanto ao tema que é considerada pela unidade
auditada.

Assunto: Transporte

Unidade Executora: PRIE

Trocas de óleo de motor em um mesmo veículo em período inferior a 20
(vinte) dias.
No relatório analítico (gestão da frota) pág. 3 consta compra de óleo de
motor dia 17/04/2012 às 20hs43min no valor de R$ 320,00 (motorista João
Ricardo Fernandes Xavier) para o veículo COMIL VERSATILE I Placa IND4219. No segundo relatório da primeira quinzena do mês de maio/12
consta, na pag. 2, compra de óleo de motor dia 04/05/2012 às 07hs47min
no valor de R$ 120,00 (motorista Rogelson Ossanes Marques) para o
mesmo veículo descrito acima. Mas no relatório de manutenção não consta
troca de óleo. Há divergência no relatório (gestão da frota) pág. 3, pois a
quilometragem do dia 17/04/2012 está zerada, porém, no dia 04/05/2012, a
quilometragem
foi
registrada
em
194.322.
Necessidade
de
acompanhamento de outra pessoa (servidor) a verificar e autorizar a troca
de óleo de motor. Princípio da segregação de funções e economicidade.
Designar servidor do quadro da Universidade para autorizar troca de óleo
de motor para carro determinado (previamente identificado), quando
necessário, não permitindo que o próprio motorista, por iniciativa própria,
efetue a troca de óleo sem a devida autorização. Criar padrões de utilização
e consumo de óleo de motor uma vez que esses dependem de
quilometragem. Apurar o fato relatado acima e buscar ressarcimento, caso
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tenha havido um ato antieconômico. Somente encaminhar os gastos de
veículos após revisão detalhada da planilha (relatório analítico) e de
aprovação pela autoridade da PRIE.
Constatação: RAI 06/2012-3

Constatação
Fato

Recomendação
(1)

Fato

Recomendação
(1)

Unidade Executora: PRIE

Abastecimentos de combustível para um mesmo veículo em menos de 01
(um) segundo.
Conforme o relatório de consumo analítico, houve dois abastecimentos para
o veículo MONZA SLE/GLS placa BRZ4695 no dia 02/05/2012: no valor de
R$ 91,84 com 32 litros e R$ 114,80 de 40 litros, horários 16:32:32 e
16:33:52, respectivamente. Dois abastecimentos em menos de 1 segundo
para o mesmo veículo, com anotação de quilometragens diferentes.
Também houve abastecimento duplo para o veículo VOLARE W09 placa
IOP-7757 na data de 08/05/2012: no valor de R$ 182,75 as 09hs45min e
R$ 205,77 as 09hs46min.
Designar servidor do quadro da Universidade para autorizar abastecimento
de combustível para carro determinado (previamente identificado) e na
quantidade devida, quando necessário; não permitindo que o próprio
motorista, por iniciativa própria, efetue abastecimento sem a devida
autorização prévia. Criar padrões de utilização e consumo de combustível
para cada carro, controlando o consumo médio destes, de forma individual.
Apurar o fato relatado acima e buscar ressarcimento, caso tenha havido um
ato antieconômico. Somente encaminhar os gastos de veículos após
revisão detalhada da planilha (relatório analítico) e de aprovação pela
autoridade da PRIE.

Constatação: RAI 06/2012-4

Constatação

Assunto: Transporte

Assunto: Transporte

Unidade Executora: PRIE

Trocas de óleo em curto período de tempo, sem padronização de empresa
(e de valor) e de critério (quilometragens), bem como anotação de
quilometragens diferentes em cerca de 30.000 quilômetros a menos na
segunda troca de óleo.
O veículo FIESTA SEDAN placa IRI-1435 obteve duas trocas de óleo em
menos de dois meses feitas realizadas por empresas diferentes. A primeira
troca foi dia 04/05/2012 na abastecedora Campestre com 55.555
quilômetros, e a segunda troca de óleo foi no dia 28/06/2012 na empresa
na MARVEL VEICULOS com 21.943 quilômetros. Houve troca de óleo de
motor do veículo MASTER INW-5853, dia 20/04/2012, no valor de R$
215,96, no Posto do Joca, com 13.600 quilômetros. E, neste mesmo
veículo, outra troca de óleo de motor no dia 23/04/2012, no valor de R$
80,00, no Posto Marcílio Dias, com 13.620 quilômetros. Também houve
troca de óleo do motor veículo CORSA GL 1.6 IEQ-8607, no dia
23/04/2012, no valor de R$ 15,90, no Posto do Joca, com 155.139
quilômetros. Bem como no dia 14/05/2012, no valor de R$ 24,00, no Posto
Cortês, com 155.590 quilômetros.
Designar servidor do quadro da Universidade para autorizar troca de óleo
de motor para carro determinado (previamente identificado), quando
necessário e na quantidade devida, não permitindo que o próprio motorista,
por iniciativa própria, efetue a troca de óleo sem a devida autorização. Criar
padrões de utilização e consumo de óleo de motor uma vez que esses
dependem de quilometragem. Apurar os fatos relatados acima e buscar
ressarcimento, caso tenha havido um ato antieconômico. Somente
encaminhar os gastos de veículos após revisão detalhada da planilha
(relatório analítico) e de aprovação pela autoridade da PRIE.
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Constatação: RAI 06/2012-5

Constatação
Fato

Recomendação
(1)

Fato

Recomendação
(1)

Fato

Recomendação
(1)

Unidade Executora: PRIE

Implante diário de bordo por veículo. Elaborar planilha de controle mensal
das médias de quilometragem registradas por cada veículo. Fazer
verificação detalhada dos relatórios. Princípio da economicidade e da
eficiência administrativa.
Assunto: Transporte

Unidade Executora: PRIE

Não há apuração do custo operacional dos veículos visando identificar os
veículos passíveis de reparos (recuperáveis) e os antieconômicos ou
irrecuperáveis (sucatas), baseados em critérios econômicos e técnicos,
inclusive em relação à proteção do meio ambiente.
Conforme de auditoria de reconhecimento, Solicitação de Auditoria de nº.
09, Anexo IV, não há apuração do custo operacional dos veículos visando
identificar os veículos passíveis de reparos (recuperáveis) e os
antieconômicos ou irrecuperáveis (sucatas), baseados em critérios
econômicos e técnicos, inclusive em relação à proteção do meio ambiente.
Também o comparativo de desempenho demonstra consumo de
quilômetros por litro de 0,01, 0,09, 1,77, 6,29, 0,21, 3,64, 5,25, 5,44, etc.
Fazer apuração do custo operacional dos veículos visando identificar os
veículos passíveis de reparos (recuperáveis) e os antieconômicos ou
irrecuperáveis (sucatas), baseados em critérios econômicos e técnicos,
inclusive em relação à proteção do meio ambiente.

Constatação: RAI 06/2012-8

Constatação
Fato

Assunto: Transporte

Ausência de registro fidedigno de KM/litro de veículos. Ausência de controle
de KM/litro.
No relatório Comparativo de Desempenho, resposta ao item de nº. 05 da
Solicitação de Auditoria de nº. 9/12 consta veículo COMIL VERSATILE I
IND-4219 com média de 1.021,67 de KM/Litro (um mil e vinte e um
quilômetros por um litro). Além de outras médias irreais tais como 0,00 do
FIESTA IRI 1435, 0,00 do gerador SPR 0007.

Constatação: RAI 06/2012-7

Constatação

Unidade Executora: PRIE

Implantar diário de bordo por veículo, planilha impressa anexada junto ao
veículo, mensal para controle de abastecimento, registro de deslocamento,
quilometragem e itinerário percorridos, horários de saída/chegada, visto de
quem utilizou e dados sobre reparos efetuados.

Constatação: RAI 06/2012-6

Constatação

Assunto: Transporte

Ausência de diário de bordo.
Resposta ao Item 4 SA 09/12. A PRIE responde ao item esclarecendo que
mantém a CPS (controle de pedido de serviços) através do sistema de
controle de serviços disponibilizado na INTRANET como seu diário de
bordo.

Assunto: Transporte

Unidade Executora: PRIE

Abastecimento de veículo fora do horário de expediente.
A pág. 3 do Relatório Analítico consta que no dia 17/04/2012 houve
abastecimento de gasolina comum no posto de combustível situado em
Capão do Leão do veículo Tempra Ouro IPM-5066, motorista Rogelson
Marlon Gomes Esteves, às 20hs45min. O abastecimento de veículo no
horário de expediente promoverá melhor controle de manutenção, bem
como proporcionará a implementação da recomendação da Constatação
nº. 3 deste Relatório: autorização prévia ao abastecimento com indicação
do carro, quantidade, e pessoa autorizada a abastecer. Além disso, os
motoristas possuem jornada de trabalho que deve ser considerada e, com
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base nisso, não é adequado à lei solicitar que o motorista promova o
abastecimento antes ou pós seu período de trabalho.
Recomendação
(1)

Abastecimentos sejam padronizados e efetuados em horário de trabalho
(entre 8hs00min e 18hs00min), somente autorizando abastecimento fora do
horário de expediente do motorista em situações excepcionais,
devidamente justificadas em diário de bordo.

6. CONCLUSÃO:
Há necessidade de aprimoramento dos controles da gestão de veículos. A
padronização de procedimentos por meio de uma adequada instrução/manual (e sua
observância posterior) objetiva evitar ou minimizar falhas que foram constatadas neste
trabalho de auditoria.
Salienta-se que as recomendações que se referem às constatações de nº. 02 e 03
necessitam de ações em planejamento e monitoramento constantes. Contudo, entende-se
que o abastecimento sem autorização prévia somente poderá ser admitido em caráter
excepcional, pois até mesmo em viagens longas é possível estimar o consumo do veículo.
Algo que chamou atenção nesta auditoria foram os erros evidentes de
preenchimento de relatórios. Possíveis causas para tal constatação: ausência de instrução
mais detalhada aos envolvidos, ou ausência de análise dos relatórios para verificar as
impropriedades, dentre outros.
O monitoramento deve ser realizado de forma mais constante, presente e eficaz,
para identificar no momento oportuno (antes de encaminhar faturas para pagamento de
eventuais despesas) os erros. Entendemos que há necessidade apurar fatos identificados
neste relatório passíveis de ressarcimento, caso tenha havido algum ato antieconômico, em
especial no que se refere a abastecimento e troca de óleo.
Uma medida protetiva que pode contribuir para melhor conservação e manutenção
dos veículos é utilizar um motorista por veículo. Assim não havendo trocas de motoristas
seria facilitada a identificação de eventuais responsáveis pelo uso incorreto do bem. Embora
esta unidade de Auditoria concorde ser improvável a adequação a essa medida com 100%
(cem por cento) da frota da UFPel, devido às necessidades de serviços, talvez seja
ponderável o escalonamento do numero de motoristas pelo numero de veículos, atrelando
assim um grupo de veículos a um grupo de motoristas. Assim o resultado de identificação
homem/veículos poderia ser alcançado.
7. ENCAMINHAMENTO:
Por final, tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável,
submetemos o presente Relatório Final ao Pró-reitor e ao magnífico Reitor para ciência.
Pelotas, 25 de fevereiro de 2013.
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1. APRESENTAÇÃO:
Este Relatório apresenta as conclusões preliminares de AUDITORIA sobre concessão de benefícios/vantagens
(insalubridade e periculosidade) bem como declaração de bens e rendas de servidores.
2. INFORMAÇÕES GERAIS:
TIPO DE RELATÓRIO
Nº/ANO EMISSÃO DO RELATÓRIO
TIPO DE AUDITORIA
Nº DA ATIVIDADE NO PAINT
ÁREA/UNIDADE AUDITADA
OBJETIVO
OBJETO
Nº PROGRAMA DE AUDITORIA
AMOSTRA
ESCOPO DO TRABALHO
(CRITÉRIO)
PERÍODO DE EXECUÇÃO

Final
07/2012
Ordinária
17 – Gestão de recursos humanos
Pró-Reitoria de Gestão de Recursos Humanos (PRGRH)
Análise da legalidade e da instrução de procedimentos de concessão de
insalubridade/periculosidade e declaração de bens e rendas.
Processos de concessão de insalubridade/periculosidade e declaração de bens e rendas.
06/2012
Dez procedimentos de concessão de insalubridade e periculosidade e ficha funcional de
dez servidores que possuem cargo de direção ou função gratificada.
CF/88, Leis 9.784/99, 8.112/90, 8.429/92, 8.270/91, Decreto 97.458/89, ON MPOG/SRH
02/2010, ON MPOG/SRH 01/2009, Portaria Interministerial MP/CGU nº. 298/2007.
15/10 a 20/12/12
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3. RESUMO:
O procedimento de auditoria aplicado sobre as amostras (conforme detalhamentos na parte 4 deste Relatório) teve
como escopo (consoante Programa de Auditoria) buscar resposta às seguintes questões básicas: A instrução dos procedimentos
de concessão de adicionais de insalubridade e periculosidade está adequada? As concessões dos benefícios de insalubridade e
de periculosidade obedeceram à legislação? Servidores designados em cargos de chefia e função gratificada possuem autorização
de acesso às declarações de imposto de renda? E, a partir destas, foram elaboradas perguntas mais detalhadas, cuja resposta
negativa gerou indícios e, com base em evidências (constantes nos papéis de trabalho), materializou-se constatações de auditoria.
Para a auditagem foi emitida a Solicitação de Auditoria nº. 08, de 10/10/12, e nº. 10, de 22/10/12, solicitando documentação. As
constatações e respectivas recomendações seguem na parte 5 deste Relatório. Não houve resposta às constatações preliminares
de auditoria, embora se tenha oportunizado apresentação de contestações através do Relatório Preliminar 07/12 encaminhado em
21/12/12, através do Memorando 74/12 (CONDOC 261646); motivo pelo qual as conclusões daquele Relatório tornam-se finais.
4. DADOS DAS AMOSTRAS:
N
1
N
2
3
N
4

Objeto: PERICULOSIDADE
01 processo de concessão de adicional de periculosidade
Objeto: INSALUBRIDADE
04 processos de concessão de adicional de insalubridade em nível médio
05 processos de concessão de adicional de insalubridade em nível máximo
Objeto: DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS
10 servidores designados em cargos de chefia ou função gratificada

SIAPE
0420665
SIAPE
1863528 – 1820620 – 2285940 – 2757714
420898 – 1572303 – 1802613 – 420696 – 420664
SIAPE
Relação dos servidores consta na SA 08/12

Observação: O quantitativo das amostras de procedimentos de periculosidade e insalubridade foi idêntico ao quantitativo do
exercício anterior, desconsiderando a totalidade de concessões de 2012. Quanto às declarações de bens e rendas selecionaramse as últimas dez designações (a contar, retroativamente, de 01/10/12) de servidores em cargos de chefia ou funções gratificadas.
5. RESULTADOS DOS TRABALHOS DE AUDITORIA:
OBSERVAÇÃO: C = Constatação.

N

C1

Situação encontrada
Deficiência
na
formalização
dos
processos: (i) Processos de insalubridade
e periculosidade sem instrução de
Portaria de concessão. (ii) Processos não
autuados, consubstanciados em folhas
soltas e sem numeração e rubrica. (iii)
Formulários
de
“Solicitação
de

Evidência
Todas as amostras
referentes
à
concessão
dos
adicionais
de
insalubridade
e
periculosidade.

2

Causa e/ou Efeito
Fragilidade
no
sistema na instrução
dos processos de
concessão
dos
adicionais
e
no
arquivamento
dos
documentos.

Encaminhamento e Critério
a) Fazer constar nos autos do processo de
concessão a respectiva Portaria.
b) Promover a devida autuação do processo
administrativo.
c) Atualizar os formulários de solicitação de
adicionais conforme o trâmite e metodologia
dada atualmente aos processos.
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N

C2

N

C3

pagamento de Adicional de Insalubridade
e/ou Periculosidade” sem preenchimento
(em especial os Quadros VI e VII).
Situação encontrada

Morosidade nos processos de concessão
de insalubridade e periculosidade. A
média de tempo entre a realização da
entrevista e da elaboração do laudo é de
três meses (variação de dois a cinco
meses).

Lei 9.784/99, artigos 2º, § ú, I; 5º a 7º; e 22, §
4º.
Evidência

Causa e/ou Efeito

Questionário
da
entrevista e laudos
dos servidores. Por
exemplo:
Servidor
SIAPE
1863528
(professor)
–
entrevista
em
26/04/12 e laudo em
04/09/12.
Servidor
SIAPE
1572303
(professor)
–
entrevista
em
23/04/12 e laudo em
28/08/12.
Servidor
SIAPE
1802613
(professor)
–
entrevista
em
26/04/12 e laudo em
06/09/12.

Fragilidade
nos
controles
internos.
Não observância da
recomendação
da
Constatação 02 do
Relatório Final de
Auditoria nº. 02/2011.

Situação encontrada
Evidência
Causa e/ou Efeito
Ausência de Portaria para concessão de
adicional
de
insalubridade
e
Ausência
de
periculosidade e de sua publicação.
observância
à
Nenhuma das portarias apresentadas em
legislação,
de
Portarias 1399/12 a
resposta a Solicitação de Auditoria nº.
controles
internos
1404/12 e 1406/12.
08/2012 constava a assinatura da
eficazes,
e
de
autoridade competente. E as portarias da
procedimentos
amostra referente à concessão de
sistematizados.
insalubridade não estavam no site da
3

Encaminhamento
Qualificar o trâmite dos processos de
concessão de insalubridade e periculosidade,
a fim de conceder maior celeridade ao
procedimento. Nesse sentido, sugere-se a
sistematização do processo, através de
regulamentação interna que contemple
inclusive prazos (viáveis) para a realização
dos processos, dando maior segurança e
transparência dos procedimentos (tempo e
forma) aos administrados, com designação
de
servidor(s)
específico(s)
para
monitorar/acompanhar os procedimentos,
principalmente tendo em vista o disposto na
Lei 9.784/99, que trata do processo
administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal direta e indireta, que
estabelece prazo de cinco dias para a prática
de atos por parte do órgão ou autoridade
responsável pelo processo em caso de
inexistência de disposição específica.
Princípio da eficiência administrativa. Lei
9.784/99, art. 24.
Encaminhamento
Sanear
a
impropriedade
detectada,
buscando a assinatura da autoridade
competente. Evitar fazer lançamento em
folha de pagamento de benefícios/direitos
sem a perfeita concretização do processo
administrativo, observando o que determina
o art. 6º, do Decreto 97.458/89, que
regulamenta a concessão de adicionais de
insalubridade e periculosidade: “a execução
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N

UFPel, conforme pesquisa na data de
18/12/2012. Não há como considerar o
documento encaminhado como portaria,
ou seja, como um documento válido ou
mesmo existente, uma vez que não há
assinatura. Contudo, houve lançamento
na folha de pagamento sem a finalização
do processo de concessão de adicionais.
Situação encontrada

do pagamento somente será processada à
vista de portaria de localização ou de
exercício do servidor e de portaria de
concessão do adicional, bem assim de laudo
pericial, cabendo à autoridade pagadora
conferir a exatidão desses documentos antes
de autorizar o pagamento” (grifo nosso).
Evidência

C4

Divergência
interna
no
laudo
e
divergência entre a “Portaria” n°. 1400/12
que
estabeleceu
adicional
de
insalubridade e o registro no SIAPE (e
posteriores pagamentos) que constam
como adicional de periculosidade. O
laudo, por sua vez, na ‘conclusão’
estabelece direito à insalubridade, mas
na parte final denominada ‘requerente’
reconhece como “percepção do adicional
de periculosidade”.

Processo
administrativo
de
concessão
de
adicional do servidor
SIAPE
1820620
(professor).

N

Situação Encontrada

Evidência
4

Causa e/ou Efeito
Falha nos controles
internos,
incluindo
falha de revisão pelo
superior
que
cientificou o laudo
cuja
divergência
interna
se
faz
presente na mesma
página na qual a
ciência foi emitida. Tal
incoerência interna no
laudo
causou,
provavelmente,
a
elaboração
de
“portaria” e inclusão
no
SIAPE
de
adicionais
diversos.
Não observância da
Recomendação b da
Constatação 06 do
Relatório Final de
Auditoria nº. 02/2011,
referente
à
necessidade
de
fortalecimento
dos
controles na unidade.
Causa e/ou Efeito

Encaminhamento

Estabelecer controles internos de revisão,
supervisão e de lançamentos. Nesse sentido,
sugere-se, caso ainda não seja esta a rotina
administrativa, uso de listas de verificação
(check lists), a segregação de funções para
mais de um servidor (um efetua o calculo e
outro faz o lançamento); estabelecimento do
procedimento de “revisão pelos pares”
(colegas do mesmo setor revisam a
documentação de lançamento e dados
constantes nos documentos de instrução),
tudo com o objetivo de identificar erros de
forma tempestiva, minimizando-os. Princípio
da legalidade, eficiência, eficácia e
segregação de funções.

Encaminhamento
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C5

N

C6

Deferimento
de
adicional
de
periculosidade de forma indevida, uma
vez que a relação de atividades relatada
na entrevista e descrita no laudo (manejo
de gado leiteiro, aplicação de “matabicheira” e contato ‘eventual’ com animais
doentes) não caracteriza situação de
perigo.

Situação Encontrada
Processo de concessão de adicional
incompleto, sem realização de vistoria in
loco e com laudo técnico carente de
informações obrigatórias. O adicional de
insalubridade/periculosidade é concedido
sem realização de avaliação “in loco” e
sem caracterização do tempo (em
comparação da sua jornada de trabalho)
em que o solicitante submete-se a
condições
insalubres
que
possa
caracterizar a não eventualidade. Ou
seja, não se encontrou no processo a
análise do local de trabalho do servidor
para concessão de adicional. A entrevista
não especifica onde esta foi realizada.
Além disso, em que pese conclusões
presentes nos laudos expressarem que
se baseou em avaliações “in loco”, não
há documentação que comprove tal ação.

Laudo técnico do
servidor
SIAPE
0420665 (mestre de
edificações
e
infraestrutura).
A
solicitação do servidor
era de adicional de
insalubridade. A ficha
financeira do servidor
consta
como
pagamento,
em
agosto/12
e
setembro/12,
insalubridade;
mas
em
outubro/12,
periculosidade.
Evidência
Processos
de
concessão
de
adicional
selecionados
na
amostragem.
Por
exemplo: o laudo do
servidor
SIAPE
1820620 registra que
os
documentos
informadores foram o
“requerimento
de
solicitação
de
adicional”
e
“entrevista com o
solicitante”. O laudo
do servidor SIAPE
0420665
registra
como
documentos
aplicáveis
o
5

Refazer o processo de concessão de
adicional, com emissão de novo laudo
técnico somente após a análise do local onde
o servidor diz prestar o trabalho.
Descumprimento da
Recomenda-se, ainda, ao gestor a abertura
legislação aplicável à
de processo para ressarcimento de valores
espécie.
em caso de entendimento de pagamento
indevido do adicional de 10% (dez por
cento). Art. 7º, Orientação Normativa
02/2010-MPOG/SRH.

Causa e/ou Efeito

Encaminhamento

Cumprimento parcial
da
legislação.
Incerteza quanto às
reais condições de
trabalho do servidor e
de
tempo.
Não
observância
da
recomendação
da
Constatação nº. 04 do
Relatório Final de
Auditoria nº. 02/2011.

a)
Aprimorar,
oportunamente,
laudos
técnicos com vistas a adequá-lo à legislação
afeta, em especial ao art. 2º, do Decreto
97.458/89 e ao anexo III da ON nº. 02/2010
MPOG/SRH, com objetivo de instruir o
procedimento para melhor comprovar os
dados necessários à tomada de decisão. Lei
9.784/99, art. 29, parte inicial. Decreto
97.458/89, art. 2º. Orientação Normativa
MPOG/SRH n. 02/2010, art. 7º e anexo III.
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O adicional de insalubridade se
caracteriza com base em dois critérios:
condições insalubres e tempo a que o
servidor se submete a tais condições,
mas
os
laudos
possuem
como
embasamento somente os documentos:
requerimento de solicitação do adicional e
entrevista com o requerente, sem
conclusão sobre o tempo da jornada de
trabalho que o servidor passa sobre
condições insalubres por ele narradas.
Não foi encontrada no processo
documentação que comprove que
condições insalubres ou perigosas são
superiores à metade da jornada de
trabalho semanal ou que é constante,
durante toda a jornada laboral e prescrita
como principal atividade do servidor.
Laudo técnico não contempla a totalidade
das informações e dados exigidos pela
legislação, conforme rol constante no art.
2º, do Decreto 97.458/89 e no anexo III
da ON nº. 02/2010 MPOG/SRH, em
especial
limite
de
tolerância
medição
conhecida/tempo,
efetuada/tempo, medidas corretivas

“requerimento
de
solicitação”
e
“entrevista reduzida a
termo”
e
não
caracteriza
quanto
tempo
o
servidor
mestre
em
edificações
e
infraestrutura executa
atividades relatadas
com cuidado com
animais.

necessárias
para
eliminar
ou
neutralizar o risco, ou proteger contra
seus efeitos. Além disso, considerável

N
C7

parte da maioria dos laudos analisados
se limitam a copiar ou parafrasear o
disposto na legislação, na solicitação do
adicional ou no termo da entrevista.
Situação encontrada
Evidência
Causa e/ou Efeito
Encaminhamento
Utilização de critérios diferenciados para Todas as amostras Ausência
de Justificar
a
utilização
de
critérios
o lançamento da data de início da selecionadas.
Por sistematização
diferenciados para lançamento do início da
6
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concessão do adicional. Das dez
amostras selecionadas para análise, em
seis delas a data de início da concessão
retroage a data da realização da
entrevista com o servidor. Em uma das
amostras a data início da concessão é a
referente ao primeiro dia do mês em que
a entrevista foi realizada. E nas outras
três amostras a data do início da
concessão é no dia 01/10/2012, embora a
data constante no laudo para início da
concessão seja outra.

exemplo:
Servidor
SIAPE 1820620 –
data da entrevista
23/04/12 e data do
início da concessão
23/04/12.
Servidor
SIAPE 2285940 –
data da entrevista
26/06/12 e data do
início da concessão
01/06/12.
Servidor
SIAPE 420898 – data
da entrevista 06/07/12
e data do início da
concessão 01/10/12.

(padronização)
dos
procedimentos.
Ausência
de
observância
a
recomendação
da
Constatação 05 do
Relatório Final de
Auditoria nº. 02/2011.

concessão dos adicionais e/ou efetuar
padronização dos procedimentos quanto da
concessão de adicionais, promovendo as
correções
devidas
nos
pagamentos
efetuados. Princípio da isonomia.

6. CONCLUSÃO:
Destaca-se positivamente que das dez amostras selecionadas para análises quanto à presença de declaração de bens e
rendas ou quanto à autorização de acesso às declarações anuais, todas não apresentaram impropriedades e foram consideradas
adequadas ao disposto no art. 13, da Lei 8.429/92.
As constatações negativas que merecem destaque são: C3 – ausência de portaria válida e existente (uma vez que o
documento emitido não foi assinado ou publicado); C5 – deferimento de adicional de periculosidade de forma indevida; C6 –
ausência da comprovação da realização de vistoria “in loco” e certificação do tempo em que o servidor passa sob condições que
podem ser consideradas insalubres; e C7 – utilização de critérios diferenciados para o lançamento da data de início da concessão
do adicional. Este apontamento C7 é reincidente, uma vez que no Relatório de Auditoria nº. 02/2011 já apontava tal incoerência.
Ainda, no caso da Constatação de nº. 07 entende-se pela necessidade de regulamentação interna para padronização da
data início da concessão de adicional de insalubridade e periculosidade em razão de haver entendimentos quanto ao aspecto
constitutivo do laudo técnico ou mesmo ao entendimento de que não é possível o pagamento retroativo de adicional de
insalubridade por falta de amparo legal para a concessão do referido adicional anteriormente à publicação das portarias de
localização do servidor ou de designação para executar atividade em local previamente periciado (NOTA TÉCNICA nº.
619/2009/COGES/DENOP/SRH/MP). Como há divergências de entendimento, sugere-se que, antes de padronização, seja
efetuada consulta ou a Procuradoria Jurídica da UFPel ou a Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento.
Por final, concluí-se com emissão de alerta à unidade examinada e ao gestor referente à eventual desvio de função do
servidor SIAPE 420898 cujo cargo é cozinheiro, mas que, conforme descrição em sua entrevista, tem desempenhado funções
como bombeiro hidráulico na unidade de tratamento de esgoto do Campus Capão do Leão. E eventual desvio de função do
7
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servidor SIAPE 0420665 que é mestre de edificações e infraestrutura, mas que relatou trabalhar com cuidados de animais de
grande porte. O alerta justifica-se uma vez que não fazia parte do escopo desta auditoria o assunto referente a desvio de função.
Contudo, como pode ser uma possível irregularidade, alteramos as autoridades para as quais será emitido este relatório a fim de
análise do fato e/ou tomada de medidas entendidas como pertinentes.
7. ENCAMINHAMENTO:
Por final, tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, encaminhamos as conclusões de auditoria
para o Pró-Reitor de Gestão de Recursos Humanos e Reitor.
Pelotas, 25 de fevereiro de 2013.
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1. INTRODUÇÃO

O presente documento consigna o Plano Anual de Atividades da
Auditoria Interna (PAINT) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) referente
ao exercício de 2013, cumprindo assim exigências legais, conforme Instrução
Normativa da Controladoria Geral da União (IN/CGU) nº. 07, de 29/12/2006.
Após breves comentários sobre a Instituição e o setor de
Auditoria Interna da UFPel (AUDIN), o PAINT passa a explanar sobre o
planejamento das atividades de AUDIN e abordar as “ações previstas de
auditoria interna e seus objetivos” bem como as “de desenvolvimento e
capacitação”, conforme IN/CGU nº. 01, de 03/01/2007.
O planejamento foi feito considerando as ações de maior
relevância e grau de risco; bem como as atuais condições de trabalho e
recursos humanos da AUDIN.
Além das ações planejadas no decorrer do exercício, poderão ser
inseridas outras ações ou unidades consideradas oportunamente relevantes ou
críticas, procurando, na medida do possível, evitar causar prejuízo à execução
do planejamento ora proposto.
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2. DA INSTITUIÇÃO
2.1. Histórico
A Universidade Federal de Pelotas (UFPel), criada pelo DecretoLei nº 750, de 08 de agosto de 1969, é fundação de direito público vinculada ao
Ministério de Educação (MEC), gozando de autonomia didático-científica,
administrativa, financeira e disciplinar. O art. 3º do referido Decreto-Lei
especifica que os fins da Instituição são a “realização e o desenvolvimento da
educação superior e da pesquisa, e a divulgação científica, tecnológica, cultural
e artística”.
A criação da Instituição deu-se mediante a transformação e
incorporação da Universidade Federal Rural do Rio Grande do Sul, das
Faculdades de Direito e de Odontologia e do Instituto de Sociologia e Política
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
No momento da constituição da Instituição, esta era composta
das seguintes unidades: Faculdade de Agronomia “Eliseu Maciel”, Ciências
Domésticas, Direito, Odontologia, Veterinária e Instituto de Sociologia e
Política. Agregaram-se à UFPel, ainda, o Conservatório de Música de Pelotas,
a Escola de Belas Artes “Dona Carmem Trápaga Simões” e a Faculdade de
Medicina da Instituição Pró-Ensino Superior do Sul do Estado (IPESSE).
Mas, dos dez cursos ofertados em 1969, a Instituição já ofertava
em 1977 (menos de dez anos depois de sua criação) trinta e oito cursos.
Atualmente há mais de noventa cursos de graduação e mais de setenta de pós
graduação.
De forma que a UFPel possui várias unidades acadêmicas e
administrativas distribuídas pelo município de Pelotas, bem como um campus
no município de Capão do Leão e pólos de Educação à Distância em quarenta
e nove municípios. Esta crescente expansão, que é inédita na Instituição, tem
por meta o cumprimento de seus objetivos institucionais.
2.2. Objetivos institucionais
Os objetivos institucionais estão previstos no art. 2º do Estatuto
da UFPel aprovado pelo Decreto 65.881, de 16 de dezembro de 1969. Sendo
eles: “a educação, o ensino, a pesquisa e a formação profissional e pósgraduada em nível universitário, bem como o desenvolvimento científico,
tecnológico, filosófico e artístico”.
Para cumprir seu objetivos institucionais a UFPel estrutura-se de
modo a manter a sua natureza orgânica (através da perfeita integração e
intercomunicação de seus elementos constitutivos), social (pondo-se à serviço
do desenvolvimento e das aspirações coletivas), e comunitária (contribuindo
para o estabelecimento de condições de convivência, segundo os princípios de
liberdade, justiça e respeito aos direitos e demais valores humanos).
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Além disso, a missão da Universidade é cumprida mediante o
desenvolvimento simultâneo e associado das atividades do ensino, da
pesquisa e extensão, que são desenvolvidas nas áreas das Ciências Exatas e
Tecnologia, Ciências Biológicas, Filosofia e Ciências Humanas e Letras e
Artes.
2.3. Estrutura organizacional
O Regimento Geral da Universidade, conforme processo MEC nº.
209.559-77 e publicação no Diário Oficial da União em 22.04.77, estabeleceu
aspectos gerais e comuns da estrutura e funcionamento dos órgãos, serviços e
atividades da Instituição. No art. 7º do Regimento, consta que a Universidade é
composta pela Administração Superior, Unidades Universitárias, Órgãos
Suplementares e de Segundo Grau.
Os órgãos de Administração Superior, por sua vez, assim são
constituídos: (i) Conselho Diretor da Fundação (a quem cabe a administração
da Fundação, constituindo-se em órgão angariador de recursos, supervisor da
gestão econômico-financeira e responsável principal pelas relações entre a
Universidade e a comunidade); (ii) Conselho Universitário (órgão supremo da
Universidade, com funções normativa, consultiva e deliberativa); (iii) Conselho
Coordenador do Ensino e da Pesquisa (órgão central de supervisão do ensino
e da pesquisa com funções consultiva, normativa e deliberativa); (iv) e Reitoria
(órgão executivo central, que coordena, fiscaliza e superintende as atividades
universitárias, com competência residual em relação aos demais órgãos).
A Reitoria é composta por: (i) Gabinete do Reitor e assessorias;
(ii) Pró-Reitoria Administrativa, (iii) de Graduação, (iv) Gestão de Recursos
Humanos, (v) Infra-Estrutura, (vi) Extensão e Cultura, (vii) Planejamento e
Desenvolvimento, (viii) Pesquisa e Pós-Graduação, (ix) de Assuntos
Estudantis, conforme portal da Universidade. O setor de Auditoria Interna está
atualmente vinculado ao Reitor.
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3. DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
3.1. Histórico
A AUDIN foi criada na Universidade Federal de Pelotas pela
Resolução nº. 02/1986 do Conselho Universitário (Consun). O Regimento
Interno da AUDIN foi aprovado em 1998, através Resolução nº.
03/1998/Consun. Entretanto nenhuma ação foi desenvolvida no sentido de
implementar um setor ou unidade específica de auditoria interna na
Universidade.
Contudo, em 2010, por meio da Portaria nº. 1.420, de 16/09/2010,
foi designado o Chefe da Auditoria Interna da UFPel. A partir do ano de 2011
iniciaram-se os trabalhos de auditoria. Em outubro/2012, dois servidores estão
em exercício na AUDIN: um auditor e um técnico em contabilidade.
Neste ano de 2012, a unidade realizou atividades de auditagem e
monitoramento, conforme programação prevista PAINT/12. Mas a AUDIN ainda
continua em seu processo de estruturação, principalmente no que se refere a
pessoal.
3.2. Objetivos da Auditoria Interna
A AUDIN é um órgão técnico de apoio, controle e
assessoramento, tem como finalidade principal assessorar, orientar,
acompanhar e avaliar os atos e fatos administrativos com o objetivo de, dentre
outros, assegurar a regularidade da gestão contábil, orçamentária, financeira,
patrimonial, de recursos humanos e operacionais da Instituição, objetivando a
eficiência, eficácia e efetividade.
3.3. Recursos físicos e humanos
A AUDIN/UFPel localiza-se junto ao Campus Porto, sede
administrativa da Universidade. Por ser um órgão em estruturação, busca-se a
ampliação de seu quadro técnico e capacitação dos servidores para que
possam desenvolver suas funções, bem como equipamentos (material de
expediente) para que o setor possa desempenhar a contento as atividades de
auditagem, conforme definidas em seu Regimento Interno.
Atualmente a subordinação administrativa do órgão de Auditoria
Interna é ao Gabinete do Reitor. No que tange à vinculação técnica, nos termos
do art. 15 do Decreto nº. 3.591/2000 (alterado pelo Decreto nº 4.440/2002), a
Auditoria Interna se sujeita à orientação normativa e supervisão do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal, prestando apoio aos órgãos e às
unidades que o integram.
Quanto aos capitais humanos, a AUDIN dispõe de somente três
servidores: Flávio Chevarria Nogueira, chefe da Auditoria Interna, formado em
Ciências Contábeis; Helen Letícia Grala Jacobsen, auditora, formada em
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Direito; e Rodrigo Blumberg de Oliveira, técnico em contabilidade, formado em
Ciências Contábeis.
Ressaltamos que, considerando a atual expansão da
Universidade, há necessidade de maior estruturação da AUDIN – recursos
humanos e físicos – sendo necessário, no mínimo, mais dois auditores, um
contador e um economista. A solicitação de aumento de quantitativo de pessoal
a ser lotado na AUDIN foi reiterada ao Reitor através do Memorando nº.
61/2012-AUDIN, datado de agosto/12. E através do Ofício SG/UFPel nº.
298/2012, datado de agosto/12, a solicitação foi encaminhada ao Ministério da
Educação.
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4. DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA
EXERCÍCIO 2013 – PAINT/2013
4.1. Fatores considerados na elaboração do PAINT
Foram considerados na elaboração do Plano Anual de Auditoria
Interna os seguintes fatores: (i) ações de maior relevância e grau de risco; (ii)
horas de trabalho dos servidores da AUDIN; (iii) experiência e conhecimento do
quadro técnico da AUDIN; (iv) condições de trabalho da AUDIN e da UFPel; (v)
necessidades de estudo e capacitação do quadro técnico da AUDIN; (vi)
reserva técnica de tempo para atividades não programadas e consideradas
relevantes pela nova administração que iniciará sua gestão em 2013.
Em especial relacionado às ações de maior relevância e grau de
risco, sem, todavia, desperceber os demais fatores acima arrolados, foram
considerados relevantes para auditagem os seguintes aspectos: (i) gestão de
contratos, (ii) aquisições, (iii) gestão orçamentária e financeira, (iv) convênios,
(v) e recursos humanos.
Os exames serão realizados por amostragem e realizados
avaliando a sua formalização quanto às cláusulas mínimas. Eventuais
apontamentos serão efetuados quando se mostrarem relevantes. São
considerados relevantes aqueles substancialmente relacionados à eficiência,
eficácia, economicidade e legalidade dos atos administrativos, bem como
objetividade das conclusões de auditoria.
Estima-se que cada amostra represente, no máximo, 10% (dez
por cento) do universo amostral. A variação do quantitativo da amostra pode se
dar conforme o objeto auditado e o tempo disponível para realizá-lo, além de
outros fatos, como elementos supervenientes.

4.2. Planejamento das atividades de auditoria
O detalhamento das atividades da Auditoria Interna consta no
Anexo 5.1 “Descrição das atividades de auditoria”.

Pelotas/RS, 09 de outubro de 2012.

Flávio Chevarria Nogueira
Chefe da Auditoria Interna UFPel
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5. ANEXOS
Anexo 5.1. Descrição das atividades da AUDIN

Nº
(a)

1

AÇÃO
(b)

Atividades
administrativas

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

----

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

AUDIN

OBJETIVO(S)
(e)

ESCOPO
(f)

CRONOGRAMA
(g)

Atividades
diversas de
procedimentos
administrativos
e apoio

Elaboração de
correspondências;
solicitação e
recebimento de
material;
arquivamento e
organização de
documentos;
recebimento e
entrega de processos;
serviços de digitação,
digitalização e fotoimagem; serviços
externos; telefonema;
e-mails; busca de
cursos de
capacitação;
manutenção site da
Audin; etc.

Janeiro a
Dezembro
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LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)

QUANT.
HORA
(i)

AUDIN

785
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Nº
(a)

2

Nº
(a)

AÇÃO
(b)

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

Participação
em eventos,
cursos de
capacitação,
treinamento e
visitas técnicas
a outras
instituições

----

AUDIN

AÇÃO
(b)

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

OBJETIVO(S)
(e)

ESCOPO
(f)

CRONOGRAMA
(g)

LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)

Capacitação,
desenvolvimento e
interação de
servidores para
o fortalecimento
da Auditoria
Interna

Aprimorar e/ou
promover
conhecimentos nas
áreas e assuntos que
serão auditados, em
especial, gestão
financeira,
orçamentária e
recursos humanos;
buscar conhecimento
sobre procedimentos
de auditoria; capacitar
a equipe técnica para
os sistemas
informatizados e na
busca de informações
e verificações que
auxiliarão nas
auditorias (tais como
SIAFI, SIAPE e
SIASG)

Janeiro a
Dezembro

AUDIN

230

ESCOPO
(f)

CRONOGRAMA
(g)

LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)

QUANT.
HORA
(i)

OBJETIVO(S)
(e)
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Pesquisa, leitura,
cadastro, estudo,
arquivamento de
legislações, decisões,
doutrina (livros
técnicos),
jurisprudência
Conhecimento
referente à
e atualização
Administração e
de informações
Gestão Pública
relevantes e
Leitura dos
pertinentes para
ementários e/ou
a realização de
decisões do Tribunal
boa auditoria e
de Contas da União,
serviços de
de material produzido
apoio
pela Controladoria
Geral da União,
Advocacia Geral da
União e demais
órgãos e/ou sistemas
relacionados à
Administração Pública

Estudo de
legislação e
atividades
voltadas à
busca de
conhecimen-to
e atualização
de temas
referentes ao
trabalho de
auditagem
e/ou assuntos
relacionados

----

AUDIN

Nº
(a)

AÇÃO
(b)

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

OBJETIVO(S)
(e)

4

Controle da
AUDIN

AUDIN

Aprimorar as
ações da
Auditoria
Interna

3

----
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ESCOPO
(f)

- Revisão das ações
da AUDIN, análise
dos feedbacks das
unidades auditadas

Janeiro a
Dezembro

AUDIN

230

CRONOGRAMA
(g)

LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)

QUANT.
HORA
(i)

Janeiro a
Dezembro

AUDIN

100
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- Análise dos
objetivos previstos
com os trabalhos de
auditoria e resultados
e/ou de formas de
aprimoramento
AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

OBJETIVO(S)
(e)

Cumprimento
do disposto na
IN MF 01/2011,
cap. X, Sec. I, §
1.

ESCOPO
(f)

CRONOGRAMA
(g)

LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)

QUANT.
HORA
(i)

Prestar
assessoramento
(como unidade de
staff) para o Gestor
da Instituição,
conforme a demanda

Janeiro a
Dezembro

AUDIN

450

LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)

QUANT.
HORA
(i)

AUDIN

230

Nº
(a)

AÇÃO
(b)

5

Assessoramento ao
dirigente
máximo da
Instituição

----

Reitoria

Nº
(a)

AÇÃO
(b)

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

OBJETIVO(S)
(e)

ESCOPO
(f)

CRONOGRAMA
(g)

6

Prestação de
apoio ao
Sistema de
Controle
Federal (CGU
e TCU)

CGU
TCU

Prestar apoio
aos órgãos de
controle quando
em auditagens
in loco e/ou
solicitações
e/ou diligências

Acompanhamento
das missões de
auditoria promovidas
pelo CGU e/ou TCU e
intermediação destes
com as unidades
executoras quando
efetuar solicitações

Janeiro a
Dezembro

----
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Nº
(a)

7

AÇÃO
(b)

Monitoramento

Nº
(a)

AÇÃO
(b)

8

Elaboração do
Relatório
Anual de
Atividades de
Auditoria
Interna –
RAINT

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

----

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

----

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

AUDIN
CGU
TCU

OBJETIVO(S)
(e)

Monitorar o
cumprimento
das recomendações, alertas,
determinações
e/ou decisões
da AUDIN,
CGU e TCU

ESCOPO
(f)

- Emissão de
memorando de
monitoramento
- Atualizar o Plano de
Providências
Permanente
- Verificar se as
constatações foram
saneadas

CRONOGRAMA
(g)

LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)

QUANT.
HORA
(i)

Fevereiro
e Julho,
principalmente,
sendo
também
possível
durante
realização de
auditoria
nas
unidades

Unidades
que
receberam
apontamentos dos
órgãos de
controle
interno e
externo

450

LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)

QUANT.
HORA
(i)

AUDIN

100

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

OBJETIVO(S)
(e)

ESCOPO
(f)

CRONOGRAMA
(g)

Legislação
AUDIN

Cumprimento
de
determinação
legal

Elaborar um relatório
que contemple todas
as ações da unidade
da Auditoria Interna
referente ao ano de
2012

Janeiro

13 de 22

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Auditoria Interna

Nº
(a)

9

Nº
(a)

AÇÃO
(b)

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

Assessorar o
gestor na
elaboração do
relatório de
prestação de
contas da
Instituição

----

TCU
CGU

AÇÃO
(b)

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

CRONOGRAMA
(g)

OBJETIVO(S)
(e)

ESCOPO
(f)

Acompanhar a
formalização do
relatório de
prestação de
contas do
Gestor

Revisar o relatório de
prestação de contas,
Indicando eventuais
informações/
documentos faltantes,
incompletos e/ou
errôneos. OBS.: Esta
ação, embora
prevista, somente
será realizada se a
AUDIN for provocada
(no sentido de ser
motivada/solicitada)
para atuar com prazo
de 15(quinze dias) e
considerando que
toda a documentação
esteja disponível para
análise durante a
integralidade desse
prazo.

Fevereiro
e Março

ESCOPO
(f)

CRONOGRAMA
(g)

OBJETIVO(S)
(e)

14 de 22

LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)

QUANT.
HORA
(i)

AUDIN
Unidade que
elaborará o
relatório

LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)

100

QUANT.
HORA
(i)
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10

Nº
(a)

11

Emissão de
parecer sobre
a prestação de
contas anual

----

TCU
CGU

AÇÃO
(b)

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

Gestão de
Contratos

Apresenta o
risco de
gerência
contratual
deficitária,
inadequada e/ou
não padronizada

CGU
AUDIN

Emitir parecer
sobre as contas

OBJETIVO(S)
(e)

- Analisar se a
execução
contratual
segue os
ditames legais
- Analisar os
controles
exercidos sobre
a execução
15 de 22

Analisar as contas e
emitir parecer,
conforme ditames
legais. OBS.: Esta
ação, embora
prevista, somente
será realizada se a
AUDIN for provocada
(no sentido de ser
motivada/solicitada)
para atuar com prazo
de 15(quinze dias) e
considerando que
toda a documentação
esteja disponível para
análise durante a
integralidade desse
prazo.

Fevereiro
e Março

AUDIN

100

ESCOPO
(f)

CRONOGRAMA
(g)

LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)

QUANT.
HORA
(i)

Verificar se o
fiscal/gerente do
contrato possui as
informações; se as
cláusulas contratuais
estão sendo
obedecidas; se os
pagamentos
efetuados obedecem
o cronograma

Abril a
Junho

Pró-Reitoria
de Planejamento e
Desenvolvim
ento (PRPD)
Pró-Reitoria
Administrativa (PRA)

230
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contratual

Nº
(a)

AÇÃO
(b)

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

OBJETIVO(S)
(e)

- Analisar a
aplicação da
legislação aos
processos de
aquisições

12

Gestão de
suprimento de
bens e
serviços
(aquisições)

Inobservância
da legislação,
ausência de
controles
internos
satisfatórios

CGU
AUDIN

- Avaliar os
controles
internos
utilizados
- Avaliar os
fluxos, prazos e
eficiência dos
procedimentos
de contratação
- Verificar se os
pareceres
16 de 22

estipulado; se os
termos de
recebimento definitivo
estão de acordo com
a legislação; se
eventuais aditivos
cumprem os
requisitos legais,
como de tempo e de
forma
ESCOPO
(f)

CRONOGRAMA
(g)

- Fazer o
rastreamento do
trâmite dos processos
- Verificar os
procedimentos
adotados para a
formalização dos
contratos, quando

QUANT.
HORA
(i)

Pró-Reitoria
Administrativa (PRA)

- Verificar se o edital
(inclusive anexos)
contempla as
exigências legais
- Verificar se os
prazos legais foram
considerados e a
instrução do processo

LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)

Procuradoria Jurídica
Abril a
Junho

Fundações
de Apoio e
outras
Entidades
Privadas
Sem Finas
Lucrativos
(conforme
recomendação da CGU)
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jurídicos estão
detectando
falhas nas
minutas de
edital e contrato

Nº
(a)

AÇÃO
(b)

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

OBJETIVO(S)
(e)

- Atualizar o
MAINT,
conforme a
legislação e
necessidades
da AUDIN e
UFPel

necessário
- Verificar se os
empenhos emitidos
correspondem ao
valor contratual

ESCOPO
(f)

CRONOGRAMA
(g)

LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)

QUANT.
HORA
(i)

Julho

AUDIN

100

- Analisar legislação
atualizada, em
vigência, sobre
auditoria e demais
assuntos pertinentes

Revisão do
Manual de
Auditoria
Interna –
MAINT

----

Nº
(a)

AÇÃO
(b)

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

OBJETIVO(S)
(e)

ESCOPO
(f)

CRONOGRAMA
(g)

14

Gestão
orçamentária e
financeira

Risco de
utilização
indevida de

CGU
AUDIN

Verificar o
cumprimento da

- Verificar a execução
das receitas e

Julho a
Setembro

13

AUDIN

- Aprimorar o
trabalho da
AUDIN

17 de 22

- Verificar se o
Manual contempla
todas as ações que a
AUDIN executou
durante o último ano,
adequando-o às
metodologias
aplicadas e vice-versa

LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)
Pró-Reitoria
Administrativa (PRA)

QUANT.
HORA
(i)
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legislação
vigente e
analisar os
controles
internos
utilizados

recursos.
Formalização de
processos das
fases de
despesa
(empenho,
liquidação e
pagamento) em
desacordo com
a legislação
vigente

despesas
- Verificar a
formalização dos
procedimentos de
despesa (empenho,
liquidação e
pagamento)
- Verificar se a
despesa possui
respaldo contratual
e/ou legal
- Pode ser analisado,
ainda, a regularidades
quanto a concessão
de diárias e prestação
de contas

Nº
(a)

15

AÇÃO
(b)

Convênios

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

Apresenta o
risco do não
cumprimento da
legislação na
prestação de
contas.

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

TCU
CGU

OBJETIVO(S)
(e)

- Verificar o
cumprimento
das normas
vigentes
- Verificar se os
gastos estão de
acordo com as
metas
propostas no
18 de 22

ESCOPO
(f)

- Examinar como
foram realizados os
procedimentos para a
elaboração do
convênio
- Verificar a execução
dos recursos relativos
aos convênios e os

CRONOGRAMA
(g)

LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)

QUANT.
HORA
(i)

Gabinete
Agosto a
Outubro

Pró-Reitoria
Administrativa (PRA)
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plano de
trabalho
- Analisar e
avaliar os
controles
internos
existentes e
realizados

Nº
(a)

AÇÃO
(b)

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

OBJETIVO(S)
(e)

Elaborar um
documento que
contemple
todas as ações
planejadas da
unidade da
Auditoria
Interna
referente ao
ano de 2013

Plano Anual
de Atividades
de Auditoria
Interna –
PAINT

----

Legislação
AUDIN

Nº
(a)

AÇÃO
(b)

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

17

Gestão de
recursos
humanos

Apresenta o
risco de
concessão e/ou

GCU
AUDIN

16

OBJETIVO(S)
(e)

- Analisar a
legalidade de
procedimentos
19 de 22

controles adotados
- Verificar o plano de
trabalho, cronograma
de execução e
prestação de contas
dos convênios
firmados e sua
coerência.

ESCOPO
(f)

CRONOGRAMA
(g)

LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)

QUANT.
HORA
(i)

Planejamento macro
dos trabalhos de
auditoria para o
próximo exercício

Outubro

AUDIN

100

ESCOPO
(f)

CRONOGRAMA
(g)

- Verificar se os
valores referentes a
concessão de

Outubro a
Dezembro

LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)
Pró-Reitoria
de Gestão de
Recursos

QUANT.
HORA
(i)

230

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Auditoria Interna

indeferimento de
benefícios e/ou
vantagens sem
atendimento à
normatização
aplicável à
espécie

Nº
(a)

18

AÇÃO
(b)

Reserva de
contingência

AVALIAÇÃO
SUMÁRIA
(c)

----

de concessão
e/ou
indeferimento
de benefícios,
direitos e/ou
vantagens
- Analisar a
documentação
de instrução
dos
procedimentos
e prazos legais,
caso aplicável,
em especial no
caso da entrega
da declaração
de bens e
rendas

ORIGEM
DA DEMANDA
(d)

OBJETIVO(S)
(e)

AUDIN e/ou
outras
unidades

Realizar os
exames de
auditagem e/ou
demais
atividades da
AUDIN na sua
20 de 22

Humanos
(PRGRH)

insalubridade e/ou
periculosidade estão
sendo pagos
mediante laudo
pericial e se o laudo
foi elaborado pela
autoridade
competente e demais
aspectos legais,
entendidos como
pertinentes
- Verificar os controles
acerca da entrega das
declarações de bens
e rendas exigida pela
Lei nº 8.730/93 ou
das autorizações para
acesso eletrônico das
declarações (Portaria
Interministerial
MP/CGU nº
298/2007)
ESCOPO
(f)

CRONOGRAMA
(g)

LOCAL/
UNIDADE
ENVOLVIDA
(h)

QUANT.
HORA
(i)

Contrabalancear
eventuais atrasos nos
exames de auditagem
realizados; prover
eventuais imprevistos;

Janeiro a
Dezembro

AUDIN e/ou
outras
unidades

450
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completude ou
de necessidade
imprevista

21 de 22

realização de outras
ações não
previamente
agendadas e/ou
programadas; ampliar
ações previamente
agendadas e/ou
programadas
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Anexo 5.2. Quadro resumo
N

Atividade

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

1

Atividades Administrativas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Capacitação

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

Estudo de legislação, jurisprudência e doutrina

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Controle da AUDIN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Assessoramento ao dirigente máximo da Instituição

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Prestação de apoio ao Sistema de Controle Federal (CGU e TCU)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

Monitoramento das Recomendações, Alertas e Determinações

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT

X
X
X

X
X

11 Gestão de Contratos

X

X

X

12 Gestão de suprimento de bens e serviços (aquisições)

X

X

X
X

X

X

X

9 Assessorar o gestor na elaboração do relatório de Prestação de Contas
10 Emissão de parecer sobre a prestação de contas anual

13 Revisão do Manual de Auditoria Interna

X

14 Gestão Orçamentária e Financeira

X

15 Convênios

X

16 Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT

X

17 Gestão de Recursos Humanos

X

X

X

X

X

X

18 Reserva de contingência

X
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X

X

X

X
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APRESENTAÇÃO

O artigo 14 do Decreto 3.591/2000 estabelece que as entidades
da Administração Pública Federal Indireta deverão organizar a
respectiva Unidade de Auditoria Interna, com o suporte necessário de
recursos humanos e materiais, tendo como objetivo o fortalecimento da
gestão e da racionalização das ações de controle.
A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) está empenhada em
estruturar o setor de Auditoria Interna para a realização de auditagens,
conforme as atuais diretrizes legais referentes ao Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal. E, por ser a Unidade de Auditoria
Interna, na modelagem legislativa atual, uma novidade para a
Universidade e para a maioria de seus servidores, percebeu-se a
necessidade de elaboração de um manual.
Com esse manual pretende-se padronizar as ações de auditoria
interna bem como compilar informações gerais de auditoria que
possam ser de interesse das unidades administrativas.
A elaboração deste manual harmoniza-se com o princípio de
controle interno de “formalização de instruções”, que tem por alvo
proporcionar clareza, objetividade e transparência às atividades
administrativas. Dessa forma, com o presente manual tem-se ainda o
objetivo de apresentar à comunidade interna da UFPel as definições,
conceitos e ações de planejamento, execução, comunicação e
controle das ações de auditoria interna.
Assim, os auditores e demais servidores da Auditoria Interna
devem observar os procedimentos estabelecidos neste manual,
respeitando os aspectos legais relativos às atividades de auditoria
interna.
A constante atualização e o aprimoramento deste manual são
previstos e deverão ocorrer em conformidade com o desenvolvimento
dos trabalhos, pela Unidade de Auditoria Interna, após a análise e
aprovação superior.

3

1.

AUDITORIA INTERNA

1.1.

Conceito e Finalidades de Auditoria Interna

A auditoria interna constitui-se em um conjunto de
procedimentos, tecnicamente normatizados. Seu funcionamento está
vinculado ao acompanhamento indireto de processos, avaliação de
resultados e proposição de ações corretivas para os desvios gerenciais
da Instituição.
Resumidamente, pode-se dizer que auditoria é um processo (ou
procedimento) de confrontação entre um fato ocorrido e o que
deveria ocorrer; ou seja, comparação entre uma situação encontrada
e um determinado critério:
CONDIÇÃO X CRITÉRIO = AUDITORIA

A condição é a situação encontrada pela auditoria durante a
execução dos trabalhos; o critério é a base de sustentação dos
trabalhos executados que se constitui em leis, decretos, portarias,
instruções normativas, manuais, decisões, etc.
São três as finalidades básicas da auditoria interna:
 Fortalecer a gestão;
 Racionalizar as ações de controle;
 Prestar apoio aos órgãos do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal.
A Auditoria Interna tem como finalidade principal o
assessoramento à alta administração da UFPel, buscando agregar valor
à gestão.

1.2.

Controle e Auditoria Interna

O setor de Auditoria Interna faz parte do sistema de controle
interno da UFPel, que se especifica como um processo projetado com o
intuito de identificar riscos e fornecer garantia razoável de que, ao se
querer cumprir a missão da entidade, os seguintes objetivos gerais serão
atendidos:
 Executar as operações de forma organizada, ética,
econômica, eficiente e eficaz;
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 Estar em conformidade com as leis e os regulamentos
aplicáveis;
 Salvaguardar recursos contra perda, abuso e dano;
 Cumprir as obrigações de accountability1.
O controle deve ser executado de forma prévia, concomitante
ou posterior à execução de um ato, enquanto a auditoria realiza-se
posteriormente.
Por outro lado, o controle pode ser executado por todos os que
pertencem à organização. Dessa forma, o servidor pode revisar os seus
próprios atos (forma básica de controle). De forma diferente, a auditoria
somente pode ser realizada por pessoal especificamente designado.
1.3.

Fundamento Constitucional e Relevância da Auditoria Interna

O artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal/88 (CF/88),
estabelece a obrigatoriedade da prestação de contas. A pessoa física
ou jurídica, pública ou privada que utiliza, arrecada, guarda, gerencia
ou administra dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União
responda, deve prestar contas.
Além disso, o caput do artigo 74, também da CF/88, estabelece a
obrigatoriedade de o Poder Executivo manter um sistema de controle
interno a fim de, dentre outros, comprovar a legalidade e avaliar os
resultados, quanto à eficácia e à eficiência, da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da administração
federal.
A Unidade de Auditoria Interna, que integra o sistema de controle
interno institucional, visa assessorar a administração da entidade em
suas responsabilidades primárias: prevenção e identificação de erros e
manutenção adequada do sistema de controle.

1.4.

Atividades da Auditoria Interna e Área de Atuação

As atividades da Auditoria Interna devem guardar similitude
àquelas exercidas pelos órgãos/unidades integrantes do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal; contudo, por estar inserida
1

“Termo da língua inglesa sem tradução exata para o português, que remete à obrigação de membros
de um órgão administrativo ou representativo de prestar contas às instâncias superiores” – fonte
Wikipédia, acessado em junho/2011. É a obrigação de prestar contas em razão de uma responsabilidade
que tenha sido delegada. Trata-se de um princípio fundamental da Administração Pública previsto no
artigo 70, parágrafo único, da CF/88.
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na estrutura organizacional da UFPel e por caracterizar-se pela alta
especialização, deverão incluir ações específicas e tempestivas.
Dentre as principais atividades e atribuições da Auditoria Interna,
destacam-se:
 Assessorar tecnicamente o Gestor no que se refere à atividade
da administração pública, propondo ações corretivas quando
as evidências de auditoria assim o exigirem;
 Acompanhar o cumprimento das metas do Plano Plurianual no
âmbito da entidade, visando a comprovar a conformidade de
sua execução;
 Assessorar os gestores da entidade no acompanhamento da
execução dos programas de governo, visando comprovar o
nível de execução das metas, o alcance dos objetivos e a
adequação do gerenciamento;
 Verificar a execução do orçamento da entidade, visando
comprovar a conformidade da execução com os limites e
destinações estabelecidas na legislação pertinente;
 Verificar o desempenho da gestão da entidade, visando
comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos e examinar
os resultados quanto à economicidade, à eficácia e à
eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de
pessoal e demais sistemas administrativos operacionais;
 Orientar subsidiariamente os dirigentes da entidade quanto
aos princípios e às normas de controle interno, inclusive sobre a
forma de prestar contas;
 Examinar e emitir parecer prévio sobre a prestação de contas
anuais da entidade e tomadas de contas especiais;
 Propor mecanismos para o exercício do controle social sobre
as ações da entidade, quando couber, bem como a
adequação dos mecanismos de controle social em
funcionamento no âmbito de sua organização;
 Acompanhar a implementação das recomendações dos
órgãos/unidades do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal e do TCU;
 Comunicar, tempestivamente, sob pena de responsabilidade
solidária, os fatos irregulares, que causaram prejuízo ao erário,
à Secretaria Federal de Controle Interno, após dar ciência à
direção da entidade e esgotadas todas as medidas corretivas,
do ponto de vista administrativo, para ressarcir à entidade;
 Verificar a consistência e a fidedignidade dos dados e
informações que comporão as contas do Presidente da
República no Balanço Geral da União/BGU;
 Testar a consistência dos atos de aposentadoria, pensão,
admissão de pessoal.
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 Apresentar sugestões e colaborar na sistematização,
padronização e simplificação de normas e procedimentos
operacionais, inclusive elaboração e atualizações do Manual
Interno de Auditoria (MAINT);
 Elaborar o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna –
PAINT;
 Elaborar o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna –
RAINT.
Desta forma, a área de atuação da Auditoria Interna
compreende todos os setores que formam a estrutura administrativa da
UFPel. Estão sujeitos à análise da auditoria todos os sistemas, processos,
operações, funções e atividades da UFPel, conforme o programa de
auditoria.

1.5.

Posição Hierárquica e Grau de Dependência

Quanto à vinculação hierárquica, a Auditoria Interna está
atualmente subordinada diretamente ao Reitor, sendo vedada a
delegação desta vinculação a outra autoridade.
Essa vinculação tem por objetivo proporcionar à Auditoria Interna
um posicionamento suficientemente elevado, de modo a permitir o
desempenho de suas atribuições com maior abrangência e
independência.
A Unidade de Auditoria Interna se sujeita à orientação normativa
e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
Federal, prestando apoio aos órgãos e às unidades que o integram. Essa
vinculação técnica visa proporcionar qualidade aos trabalhos e
efetividade dos resultados de auditoria.
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2.

PLANEJAMENTO DE AUDITORIA

2.1.

Fases do Processo de Auditoria

O processo de auditoria se divide em três fases: planejamento,
execução e relatório. Desta forma os itens 02 a 04 deste Manual
concentram-se em expor resumidamente as fases em sequência.

Planejamento

Execução

Relatório

Processo de auditoria
O planejamento é a função administrativa que determina
antecipadamente quais são os objetivos que devem ser atingidos e
como se deve fazer para alcançá-los.
Na fase do planejamento, especificam-se o alcance da auditoria,
critérios, metodologia a ser aplicada, tempo e recursos requeridos para
garantir que sejam contempladas as atividades, processos, sistemas e
controles mais importantes.
O planejamento das atividades dá-se, basicamente, por meio de
dois documentos: o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna
(PAINT) e Programa de Auditoria (PA).

2.2.

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT

O PAINT trata-se de um planejamento macro de atividades de
auditoria interna a serem implementadas no decorrer de um ano na
Instituição. É um documento de elaboração obrigatória em razão do
artigo 15, § 2º, do Decreto nº. 3.591/2000, que estabelece que a
Unidade de Auditoria Interna apresentará ao órgão ou à unidade de
controle interno a que estiver jurisdicionada, para efeito de integração
das ações de controle, seu plano de trabalho do exercício seguinte.
O PAINT deverá abordar os seguintes itens:
 Ações de auditoria interna previstas e seus objetivos;
 Ações de desenvolvimento institucional e capacitação
previstas para o fortalecimento das atividades do órgão de
Auditoria Interna.
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Quanto às ações de auditoria interna previstas e seus objetivos,
deve constar a descrição da atividade a ser desenvolvida, o período
estimado (em dias úteis) necessário para a realização de cada
atividade, o cronograma de execução, o efetivo de servidores da
Auditoria Interna necessário para a ação, as unidades envolvidas e
demais informações entendidas como oportunas ou convenientes para
a realização do trabalho ou aquelas estabelecidas na legislação
aplicável.
A elaboração do PAINT é complexa, uma vez que envolve
diferentes unidades da UFPel e órgãos da Administração Pública
Federal, consoante atribuições e prazos legalmente definidos:
Sequência de
realização

1

2

3

4

Unidade/Órgão

Auditoria
Interna

Controladoria
Geral da União

Reitoria

Auditoria
Interna

Tarefa

Elaborar a proposta
de PAINT

- Manifestar-se
quanto ao
cumprimento das
normas e orientações
pertinentes
- Acrescer
observações sobre as
atividades
programadas
- Recomendar,
quando for o caso, a
inclusão de ações de
auditoria interna que
não tenham sido
programadas
Analisar e aprovar o
PAINT
Encaminhar o PAINT
para a CGU, somente
após aprovação do
Reitor
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Prazo
Até o último
dia útil do mês
de outubro do
exercício
anterior ao de
sua execução

20 dias úteis

Até o último
dia útil do mês
de dezembro
de cada ano
Até o dia 31 de
janeiro
de
cada exercício
a que se aplica

2.3.

Programa de Auditoria – PA

O programa de auditoria (ou projeto de auditoria) é o objetivo
final da fase de planejamento. Trata-se de um planejamento micro, que
se fundamenta, no caso de auditoria ordinária, no escopo geral
constante no PAINT.
É a versão analítica do PAINT. Entretanto deve ser suficientemente
flexível para permitir adaptações durante a fase de execução, caso
surjam questões relevantes que justifiquem as alterações propostas.
O programa visa definir os meios mais econômicos, eficientes e
oportunos para se atingir os objetivos da auditoria. Deve ser aprovado
pela chefia da Unidade de Auditoria Interna, assim como eventuais
alterações durante a fase de execução de auditagem.
O programa de auditoria será confeccionado de forma
padronizada, contendo: nº da atividade de auditoria, conforme PAINT;
área a ser auditada; objetivos; definição da amostra; limitação do
escopo; equipe de auditores deslocados para a tarefa; cronograma de
atividades. Pode ser adaptado para uso em auditoria especial.
Para a elaboração do programa pode ser utilizada a matriz de
procedimentos que se constitui em um detalhamento, passo a passo,
das questões e itens que serão verificados durante a auditagem.
Questionamentos Procedimentos
Questões de
auditoria que
guardem
correspondência
com a atividade
e/ou unidade a
ser auditada

Q1

Q2

Qn

Descrição dos
itens de
verificação ou
check-list

Objetivos
Onde serão
efetuados os
procedimentos
(ex.: contrato
XX/20XX;
programa XX-XXX,
etc).

P11
P12
P1n
P21
P22
P2n
P31
P32
P3n
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Constatações
Descoberta
(achado) de
auditagem.
Quando
encontrado
inserir A1, A2,
An. Quando
não encontrado inserir Ñ.

2.4.

Papéis de Trabalho

Os papéis de trabalho constituem a documentação preparada
pela Auditoria Interna ou fornecida a esta (como, por exemplo, durante
a etapa de execução) utilizados no trabalho de auditagem. Fazem-se
presentes em todas as fases de auditoria: planejamento, execução e
relatório.
Os papéis de trabalho são o conjunto de documentos
e apontamentos, com informações e provas reunidas
pela Auditoria Interna, que constituem evidência do
trabalho executado e o fundamento de sua opinião.
As finalidades dos papéis de trabalho são:

Auxílio na realização dos exames e elaboração do relatório;
Registro do trabalho e das conclusões;


Suporte do relatório;

Supervisão e revisão (qualidade).
São especialmente importantes no que se refere ao registro de
evidências da Auditoria, seja por intermédio de informações em papel,
meio eletrônico, ou outros que assegurem o objetivo a que se destinam.
Constituem-se atributos dos papéis de trabalho: abrangência,
objetividade, clareza e limpeza. Podem ser classificados em:
permanente ou corrente, no que se refere ao seu uso. Os permanentes
são aqueles utilizados em diversas auditorias, como legislação, manuais,
etc. Os papéis de trabalho de caráter corrente ou temporário são
utilizados em uma única ação, como o programa de auditoria.
São exemplos de papéis de trabalho o PAINT (na fase de
planejamento de auditoria), os documentos ou respostas das unidades
auditadas (na fase de execução), e o relatório de auditoria (na fase do
relatório ou de resultado).
Devem ser organizados de forma lógica, arquivados por ano e por
ordem de atividade de auditoria, conforme a definição do PAINT do
ano correspondente. Preferencialmente, com sumário de pastas e
subpastas.
Uma vez que os papéis de trabalho são a comprovação do
trabalho realizado pela equipe de auditoria, devem ser arquivados na
Auditoria Interna por, pelo menos, cinco anos a partir da data de
emissão de seu parecer ou relatório. O acesso aos papéis de trabalho
somente é permitido a pessoas autorizadas.
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2.5.

Amostragem

Os exames de auditoria são realizados basicamente por
amostragem, que é o processo pelo qual se obtêm informações sobre a
totalidade de uma determinada população através da análise de
parte dela – a amostra.
A qualidade da amostra deve ser tal que, ao se aplicar os
procedimentos de auditoria a uma parcela reduzida da população,
não haja perda de suas características essenciais, de forma a
proporcionar adequada evidência sobre o todo.
Na escolha da amostra devem ser obedecidos os critérios de:
Relevância: relacionada à importância da área/setor no

âmbito da Universidade, sob o ponto de vista do interesse
público.

Risco: estabelecido com base nos apontamentos expedidos
pelos órgãos de controle interno e externo sobre
irregularidades praticadas em exercícios anteriores.
Contudo, a amostra e seu tamanho podem variar, pois
dependem do objetivo que se está almejando com aquela atividade
de auditoria, do objeto da auditoria, da complexidade da população
(tanto no sentido qualitativo como quantitativo), do tempo
programado para executar tal atividade, da quantidade de servidores
alocados para a auditagem, da experiência do auditor, etc.
A amostra também pode ser selecionada utilizando-se critérios
tais como percentuais em uma população, valores mais representativos,
pela exigência de maior tecnicidade na execução de um
procedimento, ou mesmo aleatoriamente.
Assim, a definição da amostra depende de cada caso em
concreto, podendo ocorrer variações, conforme as circunstâncias
acima apontadas ou outras emergentes.
Contudo, o planejamento dos trabalhos de auditoria deverá ser
feito de forma imparcial, dando ênfase às áreas julgadas relevantes e
com maior risco, com o objetivo de potencializar os resultados a serem
obtidos.
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3.

EXECUÇÃO DE AUDITORIA

3.1.

Conceito de Execução de Auditoria e Tipos

A execução é a segunda fase do processo de auditoria. Trata-se
da aplicação do programa de auditoria com o objetivo de obter
informações sobre o objeto auditado e identificar evidências que
embasem a opinião da Auditoria.
A Constituição Federal/1988 elenca cinco tipos de auditoria: (i)
contábil, (ii) financeira, (iii) orçamentária, (iv) operacional, e (v)
patrimonial.
Quanto ao objetivo, a auditoria pode ser classificada em: contábil
ou financeira, de conformidade (verificação da legalidade do
procedimento auditado), de eficiência ou operacional (verificação da
observância dos princípios de economicidade, eficiência e eficácia), e
auditoria de programa (verificação da consistência e efetividade do
gasto público).
São tipos de auditoria, quanto à sua previsão, a auditoria
ordinária e a auditoria especial. A primeira é programada (no PAINT), a
segunda tem natureza extraordinária e atende à ordem expressa da
Administração Superior.

3.2.

Procedimento versus Técnica de Auditoria

Procedimento de auditoria é o conjunto de técnicas utilizadas
durante a auditagem e que possibilita a formação de opinião sobre os
trabalhos realizados.
Técnica de auditoria é a ferramenta operacional utilizada pela
Auditoria Interna na realização de seu trabalho. São várias as técnicas
de auditoria, dentre elas, destacam-se:

Análise documental;

Conferência de cálculos;

Indagação escrita (questionário) ou oral (entrevista);

Circularização (confirmação externa);

Exame de registros e sistemas;

Verificação física (observação de ativos);
Observação;


Triangulação;

Rastreamento;
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3.3.

Fotografia;
Cinematografia, etc.

Evidência, Constatação e Recomendação

Após
a
aplicação
do
procedimento
de
auditoria,
consubstanciado em técnicas de auditoria, obtém-se a evidência. A
evidência constitui-se na prova que sustenta a opinião da Auditoria.
Assim, as evidências são obtidas durante o trabalho de auditoria,
e devem ser suficientes, pertinentes ao assunto em análise e fidedignas
para embasar as conclusões.
As evidências devem ser anexadas ao parecer/relatório de
auditoria e, preferencialmente, organizadas como anexos ao processo
principal.
Por seu turno, constatação é um achado ou uma conclusão de
auditoria. O resultado da comparação entre condição e critério.
Apesar de ser, na maioria das vezes, negativo, o achado também pode
ser positivo.
Quando a constatação ou o achado tiver conotação negativa,
este pode ser denominado também de falha, irregularidade,
impropriedade, deficiência, ponto fraco ou ocorrência.
A constatação deve sempre se basear em evidência. Caso não
haja uma evidência, ou esta for insuficiente, impertinente ou
inadequada, não há uma constatação, mas, simples indício, ou seja,
uma provável irregularidade não comprovada que não deverá ser
considerada pela auditoria na emissão do parecer ou relatório.
A consecução da execução de auditoria dá-se da seguinte
forma:

Após a constatação, a Auditoria Interna efetua a
recomendação, que é a sugestão de ação de correção ou de
melhoria.
A Unidade de Auditoria Interna, por ser um setor de staff, não tem
poder hierárquico de efetuar determinações, por isso a recomendação
14

é encaminhada ao dirigente da unidade auditada e à Administração
Superior a fim de opção de seguimento ou não do recomendado.
Caso a opção do dirigente/gestor seja pelo não seguimento das
recomendações expedidas, este passa a assumir o risco da não
implementação da medida saneadora proposta. Esta posição deverá
ser formulada por escrito para fins de registro.

3.4.

Realização de Auditoria

Após a aprovação do PAINT, deve ser elaborado o programa de
auditoria, conforme item 2.3 deste Manual. O tempo despendido para a
elaboração do programa é computado com o tempo referente à
execução de auditoria, uma vez que é elaborado com a visão voltada
a setor ou atividade específicos.
O início da execução de auditoria, contudo, dá-se com a
emissão da Solicitação de Auditoria que é enviada ao Pró-Reitor da
área a ser auditada ou ao diretor da unidade de ensino.
São objetivos da Solicitação de Auditoria:

Comunicar a realização da auditoria na respectiva área;

Solicitar o acesso da equipe de auditoria às dependências
da área a ser auditada;

Solicitar a apresentação de documentos, informações e
demais elementos necessários para a execução das
atividades de auditoria.
Exceto em casos excepcionais, o prazo para resposta das
Solicitações de Auditoria é de 03 (três) dias.
Quando houver limitação das atividades da auditoria, o fato
deverá ser comunicado, por escrito, à autoridade a qual foi
encaminhada a Solicitação de Auditoria (SA), solicitando as
providências necessárias. Tal diligência constará, obrigatoriamente, no
parecer ou relatório de auditoria.
Durante os trabalhos será emitido Relatório Preliminar, que contém
as prévias conclusões da auditoria a respeito, em especial, de uma
condição (situação encontrada) entendida como deficiente.
São objetivos do Relatório Preliminar:
Dar transparência às avaliações preliminares da auditoria;
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Possibilitar que o auditado se manifeste, apresentando
contestações entendidas como cabíveis no prazo de 03
(três) dias;
Auxiliar na formulação da conclusão da auditoria.

Após a realização de auditoria numa determinada área
administrativa da Universidade ou execução de um programa é emitido
Relatório de Auditoria. O resultado dos trabalhos de um exercício é
copilado no Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna (RAINT).
Assim, a execução de auditoria dá-se da seguinte forma:

No mínimo uma vez por ano a equipe de auditoria deve se reunir
com o gestor para apresentar o trabalho desenvolvido.
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4.

COMUNICAÇÃO DE AUDITORIA

4.1.

Forma e Espécies de Comunicação

A Auditoria Interna se comunica formalmente com as demais
unidades através de memorandos, solicitação de auditoria, nota de
auditoria, relatório preliminar, parecer de auditoria, relatório de
auditoria, etc.
A Comunicação de Auditoria, contudo, está mais relacionada a
dar ciência dos resultados de auditoria através de relatório ou parecer.
Os relatórios e pareceres devem ter os seguintes atributos de
qualidade:

Concisão: utilizar linguagem sucinta e resumida;

Objetividade: demonstrar linguagem clara e positiva;

Clareza: uso de linguagem inteligível e nítida;

Integridade: registrar a totalidade de informações de forma
exata e imparcial;

Oportunidade: transmitir a informação no momento
adequado para possibilitar oportunas providências;

Coerência:
usar
linguagem
que
seja
harmônica,
concordante e lógica;

Apresentação: apresentar os assuntos em uma sequência
estruturada;

Conclusivo: permitir a formação de opinião sobre as
atividades realizadas.
As manifestações do pró-reitor da unidade auditada ou diretor da
unidade acadêmica devem fazer parte do relatório, caso tenham sido
apresentadas. As recomendações, no entanto, permanecerão caso as
manifestações sejam inconsistentes ou apoiadas em provas (evidências)
insuficientes ou inadequadas, por exemplo.
Caso uma comunicação final contiver erro significativo, o chefe
da Auditoria deve comunicar a informação correta a todas as pessoas
que tenham recebido a comunicação original.
São objetivos do parecer e relatório:

Apresentar as conclusões finais de auditoria (constatações);

Efetuar recomendações, se aplicável;

Dar ciência ao gestor do trabalho realizado;
Orientar o gestor na tomada de decisões;


Servir como instrumento de avaliação da Unidade de
Auditoria Interna pelo Sistema de Controle Interno Federal.
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4.2.

Parecer de Auditoria

É o documento emitido pela Unidade de Auditoria Interna
quando em sua manifestação quanto ao Relatório de Prestação de
Contas Anual e Tomada de Contas Especial.
O parecer de auditoria deve conter: (I) número do parecer e ano
de emissão; (II) identificação da base legal; (III) assunto; (IV) contexto
(exposição da matéria); (V)
conclusão (parecer) fundamentado; (VI) relação de evidências,
se houver; (VII) data e assinatura.

4.3.

Relatório de Auditoria

É o documento que contém a conclusão do trabalho de
auditoria (previamente programada ou não) em relação a uma
determinada unidade administrativa ou programa de auditoria.
O relatório de auditoria deve conter: (I) número do relatório e ano
de emissão; (II) identificação do programa de auditoria; (III) área
auditada; (IV) escopo do trabalho (critério); (V) exposição da situação
encontrada; (VI) contestação, se houver; (VII) recomendações, caso
aplicável; (VIII) relação de evidências, se houver; (IX) data e assinatura.

4.4.

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT

Os resultados do trabalho da Auditoria Interna durante um
exercício (consubstanciados em relatórios e/ou pareceres) serão
apresentados através do Relatório Anual de Atividades de Auditoria
Interna (RAINT).
O RAINT observará a seguinte estrutura de informações:

Descrição das atividades de auditoria interna realizadas pela
entidade;

Registro quanto à implementação ou ao cumprimento pela
entidade, ao longo do exercício, de recomendações ou
determinações;

Relato gerencial sobre a gestão de áreas essenciais da
Unidade, com base nos trabalhos realizados;
Fatos
relevantes
de
natureza
administrativa
ou

organizacional com impacto sobre a auditoria interna;
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Desenvolvimento institucional e capacitação da auditoria
interna.

O RAINT deve ser encaminhado ao Sistema de Controle Interno
Federal até o dia 31 de janeiro do ano subsequente ao auditado. É com
base neste documento que a Unidade de Auditoria Interna recebe
avaliações periódicas, conforme item 6.5.
Em até 30 (trinta) dias deste encaminhamento do RAINT, o órgão
de controle interno em cuja atuação fiscalizatória a Universidade
encontra-se abrangida realizará reunião. Nessa oportunidade, a
Unidade de Auditoria Interna fará exposição dos pontos relevantes do
relatório entregue.
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5.

MONITORAMENTO DAS ORIENTAÇÕES

Denominam-se orientações as recomendações, alertas e
determinações emitidas pelas unidades e órgãos integrantes do
controle interno (ex.: Controladoria Geral da União e Auditoria Interna) e
externo (ex.: Tribunal de Contas da União) da Administração Pública
Federal a que se submete a Universidade.
Tal monitoramento constitui-se em um acompanhamento das
providências adotadas no âmbito da Universidade em respostas às
orientações recebidas pelo sistema de controle.
São finalidades do monitoramento:

Verificar se estão sendo tomadas providências para sanar as
irregularidades apontadas;

Acompanhar a evolução das unidades auditadas;

Analisar se as auditorias realizadas obtiveram os resultados
esperados;

Auxiliar os gestores das unidades a verificar se as ações
adotadas contribuíram para o alcance dos resultados
desejados.
A Auditoria Interna, contudo, ao formular recomendações e
posteriormente acompanhá-las, deve manter a sua objetividade e
independência e, portanto, preocupar-se em verificar mais a correção
das deficiências identificadas do que o cumprimento de
recomendações específicas.
Ainda quanto à recomendação oriunda da Unidade de Auditoria
interna, faz-se referência ao item 3.3 deste Manual.
Para o monitoramento, poderão ser utilizados memorandos,
denominados como Memorando de Monitoramento, que devem ser
numerados sequencialmente.
Os memorandos de monitoramento serão encaminhados à
direção (Gabinete, pró-reitoria, direção unidade de ensino) da unidade
que responde pela atividade ou ação constante na recomendação,
alerta ou determinação.
Caso a direção da unidade repasse o memorando de
monitoramento a um de seus setores, estes, em hipótese alguma,
encaminharão a resposta diretamente para o órgão de Auditoria
Interna. A resposta dos setores será encaminhada para a direção da
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sua unidade com o objetivo de que esta tome ciência e efetue
eventuais ajustes na resposta, possibilitando, desta forma, o exercício do
controle pela unidade hierárquica superior.
Caso o setor que recebeu o memorando não seja a competente
para se manifestar (o assunto questionado não seja de sua atribuição) o
memorando, com tal informação, deve ser devolvido à direção de sua
unidade, para que esta possa encaminhar a unidade correta.
A partir destas orientações, temos:

= Trâmite incorreto
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6.

CONTROLE INTERNO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA

6.1.

O Controle Interno na Auditoria Interna

A Auditoria Interna, como setor pertencente à Administração
Pública se sujeita ao controle interno.
De qualquer forma, o controle se faz necessário para assegurar
que os resultados do que foi planejado, organizado e dirigido pela
Auditoria Interna se ajustem aos objetivos previamente estabelecidos;
bem como para correção de desvios ou erros que porventura vierem a
ocorrer.
Salienta-se, no entanto, que o objetivo da aplicação das
metodologias aqui explanadas não é eliminar as falhas mas minimizálas.
Além disso, a Auditoria Interna entende que o controle e
monitoramento constantes de suas próprias ações são benéficos, pois
podem promover o aprimoramento contínuo das ações da Unidade.
Assim, dedicou-se um capítulo inteiro deste Manual para
explanação, embora breve, dos tipos de controle interno a que a
Auditoria Interna se sujeita.
Os controles internos constituem-se em:

Controle na execução;

Supervisão;

Controle hierárquico;

Avaliação pelo Sistema de Controle Federal;

Revisão pelos pares;
Feedback.

6.2.

Controle na Execução

Devido à complexidade do trabalho de auditoria, o servidor
lotado no setor deve desenvolver seu trabalho com considerável grau
de cautela, zelo e acuracidade (correição).
O servidor deve efetuar, inclusive, revisão após a realização de
suas tarefas, quando as condições (temporais ou circunstanciais) assim
permitirem.
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6.3.

Supervisão

A supervisão constitui-se no controle da chefia imediata do órgão
de Auditoria Interna. Esta supervisão destaca-se ainda mais na fase de
execução de auditoria, uma vez que a legislação determina que as
conclusões de auditoria sejam submetidas à chefia do setor.

6.4.

Controle Hierárquico

Conforme lições de Direito Administrativo, o controle hierárquico,
decorrente do Poder Hierárquico no âmbito do Poder Executivo, baseiase na forma como está organizada e estruturada a Administração
Pública, resultado do escalonamento vertical dos órgãos e cargos.
Assim, considera-se o controle hierárquico aquele exercido pelo
órgão ou chefia imediatamente superior ao da Auditoria Interna. No
caso da UFPel, atualmente, é o Reitor.
Deste controle, decorrem as faculdades de supervisão,
coordenação, orientação, fiscalização, aprovação, revisão das
atividades administrativas.

6.5.

Avaliação pelo Sistema de Controle Interno Federal

A Auditoria Interna se sujeita à orientação normativa e à
supervisão do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal,
prestando apoio aos órgãos e às unidades que o integram. A própria
revisão da proposta de PAINT, elaborado pelo órgão de Auditoria
Interna, faz parte deste controle.
A Auditoria Interna da UFPel também recebe avaliação pelos
órgãos e unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
Federal por ocasião das auditorias de gestão, a fim de que seja
verificado o cumprimento das atividades previstas no PAINT.
Assim, a Auditoria se submete a avaliação periódica (anual) da
Controladoria Geral da União – CGU. Esta avaliação e informações
devem constar no respectivo relatório de auditoria de gestão emitido
por aquela.
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6.6.

Revisão pelos Pares

Além da avaliação da CGU de caráter anual, a Instrução
Normativa nº. 01/2001, da Secretaria Federal de Controle Interno,
estabelece avaliação das unidades de auditoria interna a cada três
anos por outras unidades de auditoria interna – avaliação essa
denominada “revisão pelos pares”. O objetivo é verificar se a Unidade
está realizando suas atividades de acordo com as normas
estabelecidas na Instrução Normativa referida.

6.7.

Avaliação de Desempenho (Feedback)

Procedimento que consiste no provimento de informações das
unidades onde foram executados os trabalhos de auditoria ao setor de
Auditoria Interna sobre o desempenho, conduta de seus agentes, ou
ação executada por esta. Esse trabalho objetiva reorientar ou estimular
comportamentos futuros mais adequados, facilitar a consolidação das
ações e seus resultados e maximizar o desempenho do grupo.
A avaliação de desempenho será efetuada através de
questionário e realizada por ocasião do encerramento do trabalho nos
setores/unidades. O questionário, a ser preenchido pelo PróReitor/Diretor/Assessor do setor auditado e encaminhado para o chefe
da Auditoria Interna, tem caráter confidencial.
Preparou-se, desta forma, formulário de avaliação da auditoria
interna, conforme Anexo deste Manual.
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Anexo
Formulário de Avaliação da Auditoria Interna
Ao Sr. Pró-Reitor/Diretor/Assessor _________________________________,
diante do disposto no item 6.7 do Manual de Auditoria Interna da UFPel,
encaminhamos este Formulário, que deverá ser remetido ao chefe da
Auditoria, em caráter confidencial, após o devido preenchimento.
O objetivo desta Avaliação é melhorar os trabalhos da Auditoria Interna
com as sugestões dos auditados. As instruções de preenchimento, caso
necessário, constam no verso deste.
Unidade Auditada:
Período da auditoria:
Data da avaliação:
Pontuação (marcar com X)
Ruim/
Inexistente
(1)

Itens de verificação

Insuficiente
(2)

Suficiente
(3)

Ótimo
(4)

1. Urbanidade de comportamento dos servidores da
auditoria nos tratos aos servidores da unidade auditada
2. Cuidado no manuseio da documentação e bens da
unidade auditada
3. Cautela no tratamento dado às impropriedades
detectadas
4. Razoabilidade dos servidores da auditoria no exercício
de suas atividades
5. Constatações e recomendações claras e objetivas
6. Demonstração de conhecimento técnico na
apresentação de constatações e recomendações
7. Presença de pontos relevantes nas constatações e
recomendações
8. Contribuição do trabalho de auditoria para o
aperfeiçoamento do controle interno administrativo da
unidade auditada
9. Atendimento por parte da Auditoria Interna às
expectativas da unidade auditada
Em linhas gerais, qual nota de avaliação pode ser atribuída ao trabalho desta
auditoria? (Nota de 0 a 10).
Comentários e/ou sugestões para o aperfeiçoamento dos trabalhos da Auditoria Interna:

Avaliador (assinatura e carimbo):
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INSTRUÇÕES DE PREEENCHIMENTO

1. Refere-se ao comportamento cordial, cortês e educado dos servidores
da Auditoria no tratamento aos colegas, sem qualquer espécie de
preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade,
religião, cunho político e posição social.
2. Refere-se ao cuidado no manuseio de documentos e objetos da
unidade auditada, deixando-os da mesma forma como os encontrou.
3. Comportamento reservado, discreto e prudente perante a
identificação ou conhecimento de irregularidades, inclusive as não
comprovadas, que podem trazer constrangimentos aos servidores da
unidade auditada.
4. Razoabilidade refere-se a uso de bom senso, de critérios e ponderações
por parte da equipe de auditoria. Prestação de disponibilidade e
atenção. Envolve também saber ouvir os auditados quanto às
irregularidades detectadas.
5. A clareza e objetividade das constatações e recomendações deve ser
tal que possibilidade o imediato e pleno entendimento do exposto,
principalmente pelas chefias das unidades, sem surgimento de dúvidas
ou necessidade de esclarecimentos adicionais.
6. Trata-se da presença e de adequada fundamentação sobre os
normativos que sustentam as constatações e recomendações ao
término dos trabalhos de auditoria.
7. As constatações e recomendações, baseadas na legislação e normas
internas da Instituição, devem se referir a aspectos relevantes, sendo
estes considerados como os de maior importância ou peso em relação
a cada unidade auditada.
8. Deve ser avaliado se as informações contidas nas recomendações
expedidas contribuíram ou tem o potencial de contribuir (após o
acolhimento e cumprimento das recomendações) para a melhoria dos
controles internos administrativos ou para a execução do trabalho
consoante a legislação aplicável.
9. Trata-se de um item extremamente subjetivo, mas entendido como
importante por permitir a qualificação dos serviços da Unidade de
Auditoria Interna com as sugestões dos auditados.
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