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• ESCOPO DOS EXAMES  

  

  Os trabalhos de auditoria acerca da análise da gestão e controle da utilização dos 

veículos da frota oficial no âmbito da UNILAB foram realizados durante os meses de agosto e 

setembro do ano corrente, conforme a Ação 16 do Plano Anual de Atividades de Auditoria 

Interna/PAINT previsto para o exercício de 2020.  

  

A ação foi realizada em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço 

Público Federal. Nenhuma restrição foi imposta quanto aos exames realizados na extensão 

considerada necessária nas circunstâncias apresentadas.  

  

   A presente atividade de auditoria teve como foco principal examinar e comprovar a 

legalidade e legitimidade dos fatos e atos administrativos, bem como, avaliar os resultados 

alcançados quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade da Divisão de 

Transportes/CSO/Pró-Reitoria de Administração.  

  

  O objetivo geral deste trabalho de auditoria foi examinar a adequação dos registros 

internos, verificar os controles internos, verificar o cumprimento das normas internas e da 

legislação pertinente, constatar a ocorrência de impropriedades nas rotinas pertinentes à área, 

visando corrigi-las e evitar reincidência.  

     

• CONCLUSÃO  



  

A Auditoria Interna deve ser sempre entendida como uma atividade de assessoramento à 

Administração, de caráter essencialmente preventivo, destinada a agregar valor e a melhorar as 

operações da entidade, assistindo-a na consecução de seus objetivos mediante uma abordagem 

sistemática e disciplinada, fortalecendo a gestão e racionalizando as ações de controle interno.  

  

A auditoria realizada busca fornecer informações aos Gestores para o fortalecimento dos 

procedimentos legais e operacionais, bem como otimização de seus controles internos.  

  

Ressaltamos que a AUDIN/UNILAB irá acompanhar e monitorar as recomendações ora 

propostas, por meio de Plano de Providências Permanente, visando ampliar e melhorar os controles 

administrativos internos na área auditada.  

  

  Em face dos exames realizados concluímos que, embora os controles internos adotados 

sejam satisfatórios, é necessária à implantação de um processo contínuo de aprimoramento, 

com o objetivo de evitar as falhas comumente detectadas em auditorias internas.   

  

Podemos concluir que os procedimentos administrativos ora analisados são 

parcialmente adequados, devendo a Gestão Superior, em conjunto com a Pró-Reitoria de 

Administração, com base nas Recomendações aqui exaradas, adotar medidas necessárias a 

melhoria dos seus procedimentos de controle.   

  

• RESULTADO DOS EXAMES  

  

CONSTATAÇÃO 01:  

  

Tendo em vista que “acessibilidade” se entende por ser a possibilidade e condição de alcance para 

utilização, dentre outros, dos transportes, por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida; verificou-se que os veículos utilizados para transporte de alunos e servidores 

“intercampi” não possuem estruturas adequadas ao transporte de pessoas com deficiência física ou 

mobilidade reduzida.  



  

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Estamos cientes da situação, porém vale  

salientar que o decreto 9.287 de 15 de fevereiro de 2018, em seu art. 8º § 1º diz que: “A aquisição 

de veículos deverá ser adotada somente quando comprovada a sua vantajosidade econômica em 

relação à adoção de qualquer dos demais modelos de contratação praticados pela administração 

pública federal”. Assim, como existem outros modelos mais econômicos do que aquisição de 

veículos, como de locação de veículos, estamos iniciando um processo de licitação para  serviço 

de transporte de alunos (intermcapi), com combustível e manutenção já inclusos e adaptados para 

acessibilidade.  

  

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendo a aquisição ou  

adaptação dos veículos utilizados para transporte de alunos e servidores “intercampi” no sentido 

de que os mesmos passem a ofertar estruturas adequadas ao transporte de pessoas com 

deficiência física ou mobilidade reduzida. 

  

CONSTATAÇÃO 02  

  

Constatou-se a inexistência de um Manual de Normas e Rotinas Administrativas, devidamente 

atualizado com a legislação vigente, no âmbito da Divisão de Transportes/CSO.  

  

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Existe o manual no âmbito da CSO que 

engloba todas as rotinas administrativas, fluxos e procedimentos de todos os setores, inclusive 

Divtrans, porém está em fase final de elaboração e deverá ser publicado em breve.  

  

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendo que seja 

desenvolvido, em caráter de urgência, um “MANUAL DE NORMAS E ROTINAS 

ADMINISTRATIVAS no âmbito da Divisão de Transportes/CSO/PROAD.  

   

CONSTATAÇÃO 03  

  



Verificou-se que a frota de veículos oficiais não se encontra segurada contra roubo, furtos ou 

colisões, e que, tampouco existe projeto ou estudo que analise a relação custo/benefício de tal 

contratação.  

  

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: De fato não existe. Porém o setor se  

compromete em realizar o estudo e pesquisa de preço junto as seguradoras para avaliar os preços 

e produzir artefatos para embasar a tomada de decisão da gestão superior.  

  

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendo a elaboração,  

em caráter de urgência, de estudo detalhado que analise a relação custo/benefício da contratação 

de seguro contra roubo, furtos ou colisões para os veículos da frota oficial.  

  

CONSTATAÇÃO 04  

  

Constatou-se a ausência de comprovação de Cursos de Reciclagem e Capacitações Periódicas para 

a equipe de motoristas.  

  

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Segue o último treinamento realizado  

(documento comprobatório).  

  

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que a 

Divisão de Transportes, em conjunto com os demais setores, desenvolva um calendário de 

capacitação continuada para os motoristas terceirizados da UNILAB.  

  

CONSTATAÇÃO 05  

  

Ausência da necessária padronização de formulários, procedimentos e controles no âmbito 

da gestão e utilização dos veículos oficiais entre os Campi do Ceará e da Bahia.   

  

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Esta divisão não tem gerência sobre os 

procedimentos e controle do campi da Bahia. O procedimento de solicitação segue o mesmo  



padrão do que é seguindo no campi do Ceará, que é através do SEI, porém outros procedimentos 

e controles  internos, o setor responsável pelos transportes da Bahia realiza seu próprio controle.  

  

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendo a padronização 

de formulários, procedimentos e controles entre todos os Campi do Ceará e da Bahia.   

  

CONSTATAÇÃO 06  

  

Ausência de sistemas de gestão e/ou integração de sistemas de TI implementados na área de 

Transportes em todos os Campi da UNILAB. Asseveramos acerca da existência no SIPAC do 

módulo “Transportes”, aparentemente desativado e em desuso.  

  

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: A gestão é realizada através de sistema 

informatizado cedido pela a contratada de abastecimento e manutenção veicular. Em casos não 

abrangidos pelo sistema informatizado, o controle e realizado por meio de planilha do próprio 

setor.  

  

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Implementar e/ou ativar o    

módulo de “transportes” no SIPAC, de forma que permita uma gestão do uso e manutenção da 

frota de veículos da instituição em consonância com os princípios da legalidade, eficiência e 

eficácia.  

  

CONSTATAÇÃO 07  

  

Constatou-se a existência de solicitações para “deslocamentos administrativos” efetuadas por 

telefone, sem maiores critérios ou especificações, em desconformidade com o §3 do Art. 8 da 

Portaria PROAD 07/2020 e das boas práticas administrativas.  

  

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Existem diversos serviços que requerem 

deslocamento célere, e há servidores, como dirigentes de unidades e diversas chefias que 

necessitam de deslocamento em horários inflexíveis, dado a característica da descentralização 



administrativa desta IES o que torna, muitas vezes, necessário o deslocamento extemporâneo por 

meio de veículo diverso. Porém salienta-se, que mesmo nesses casos, é solicitado ao demandante 

o envio da solicitação por e-mail com a finalidade do deslocamento para fins de  registro.  

  

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendo que todas as 

solicitações de utilização de veículos da frota oficial obedeçam ao disposto na Portaria 

PROAD 07/2020.  

  

CONSTATAÇÃO 08  

  

Constatou-se que há veículos que permanecem recolhidos em local aberto, sem nenhum tipo 

de cobertura, que preserve dos efeitos destrutivos da ação decorrente da exposição direta ao 

sol e chuva, causando um desgaste acelerado dos veículos da frota.  

  

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Em 28/01/2020 foi aberto o processo nº: 

23282.401262/2020-26 e encaminhado para as instância superiores solicitando providências 

quanto ao resguardo dos veículos oficiais, ao qual a Coordenação de Infraestrutura (CIED) 

informou que o espaço coberto está previsto no projeto de urbanização do Campus das Auroras 

destinado ao estacionamento dos veículos oficiais da Unilab.  

  

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendo a construção de  

espaço adequado (garagem) que possa comportar de maneira correta e segura a frota de veículos 

da Instituição, com a maior brevidade possível. A ausência de uma garagem está resultando em 

desgaste mais acelerado de tais bens públicos. Ressalta-se ainda que a falta de conservação 

adequada põe em risco o futuro grau de conservação e consequentemente de segurança desses 

veículos, podendo resultar em risco de acidente por falta de condições adequadas de preservação. 

Recomendo ainda medidas imediatas visando providenciar mais segurança nos locais onde estão 

ficando estacionados os veículos da frota da Instituição.  

 



CONSTATAÇÃO 09  

  

Constatou-se a existência de 11 veículos da frota da UNILAB que ainda constam como propriedade 

da Universidade Federal do Ceará.  

  

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: De fato, porém o setor irá iniciar os trâmites 

para transferência desses veículos.  

  

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendo otimização nos 

trâmites necessários para efetiva transferência da propriedade dos veículos para a UNILAB.  

  

CONSTATAÇÃO 10  

  

Constatou-se a existência de 11 veículos da frota da UNILAB com pagamento do seguro 

obrigatório em atraso.  

  

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Fato já regularizado, restando apenas o 

pagamento do licenciamento e seguro obrigatório do veículo OSP5798, pertencente ao campus da 

Bahia, que encontra-se com multa a ser paga. A gestão está acompanhando a regularização.  

  

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Implantar, urgentemente,  

um rigoroso controle informatizado de licenciamento de toda frota de veículos da Instituição, como 

forma de manter a regularidade dos veículos junto ao órgão de Trânsito.  

  

CONSTATAÇÃO 11  

  

Constatou-se que o veículo de placa OSP5798 possui multa sem o tempestivo pagamento.  

  

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Já repassado a empresa TOPSERVICE para 

pagamento da multa do veículo e sendo acompanhado pelos gestores.  

  



ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Implantar, urgentemente,  

um sistema informatizado de controle de notificações e multas imputadas aos veículos oficiais, 

com a imediata identificação do motorista causador da infração, o que possibilitará a cobrança 

regressiva e tempestiva.  

  

CONSTATAÇÃO 12  

  

Inexistência de rotina de aplicação periódica de pesquisa de satisfação junto à comunidade 

acadêmica acerca dos serviços prestados através do transporte regular “intercampi”.  

  

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Conforme já enfatizado o setor já preparou a 

pesquisa através do processo 23282.405459/2020-34, porém com a pandemia da COVID-19 não 

foi possível implementar para a comunidade acadêmica, tendo em vista que o serviço dos 

intercampis encontra-se suspenso.  

  

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendo a aplicação  

periódica de pesquisa de satisfação junto à comunidade acadêmica acerca dos serviços prestados 

através do transporte regular “intercampi”.  

  

CONSTATAÇÃO 13  

  

Inexistência de canal específico a ser utilizado pelos usuários do transporte “intercampi” para 

reclamações, elogios ou sugestões.  

  

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Existe o canal Participe através do site: 

http://participe.unilab.edu.br/, onde por ser inserido criticas, elogios e sugestões.  

  

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Acato a manifestação da 

unidade auditada.  

  

http://participe.unilab.edu.br/
http://participe.unilab.edu.br/


CONSTATAÇÃO 14  

  

Constatou-se que, quando do processo de escolha das oficinas e/ou lava jatos para execução 

de serviços nos veículos da frota da UNILAB, até o mês de Fevereiro de 2020, o procedimento 

de coleta prévia de cotações (mínimo de 3), não era efetuado por parte da DIVTRANS para 

todos os serviços realizados.  

  

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: De fato. As coletas de cotações eram 

realizadas por telefone como forma de agilizar o envio dos veículos, ao qual algumas manutenções 

deveriam ser realizadas de forma urgente (como os veículos dos intercampis ou de atividades 

acadêmicas e administrativas já confirmados), na qual esperar por orçamento via email ou ofício 

de oficinas impactariam nos serviços ou nas demandas. Após auditoria, a forma de cotação de 

serviço foi modificado, realizando ao menos três orçamentos para cada serviço.  

  

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Acato a manifestação da 

unidade auditada.  

  

  

 

 

 

 

Fortaleza, 24 de setembro de 2020. 
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Auditor Interno 


